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- Referentes a normas a serem observadas na tramitação 
do Projeto de Lei do Senado n9 212/76-DF, anterior-
mente lido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.330 

-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Or-
dem do Dia que designa . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . 5.330 

1.2.4 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 213/76, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dã nova redaçào ao 
parágrafo único do art. 566 da Consolidação das Leis do 
Trabalho .......................... : . . . . . . . . . . . . . . 5.330 

1.2.5 - Requerimentos 

- n9 393f76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando 
tenham tramitação cm conjunto o Projeto de Lei do 

Senado n9 24/76, que dispõe sobre o seguro de aciden
tes do trabalho em favor dos trabalhadores autónomos, 
e o Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, que dispõe 
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
iNPS, e dã outras providências . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 5.331 

- n9 394/76, do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando que 
o Projeto de Lei do Senado n9 200/76, seja anexado 
aos Projetos de Lei do Senado n9s 128/74; 89, 164, 189, 
197, 198 e 226/75, 15 e 79/76, que jã tramitam em 
conjunto ......................................... : 5.331 

- n9 395/76, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho 
e outros Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo 
falecimento do ex-Deputado Federal Agostinho Monteiro. 
Aprovado, após usar da palavra no encaminhamento de 
sua votação o Sr. Senador Jarbas Passarinho ......... :. 5.331 

- n9 396/76, de urgência, para o Projeto de Lei da Câ
mara n9 61/76, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que concede pensão especial a Antônio Ro-
drigues de Souza, e dá outras providências ....... , , • . . . 5.333 

1.2.6- Discursos do Expediente 

-SENADOR AMAR(! L PEIXOTO, por Delegação da Li
derança - Processo instaurado contra jornalistas do 
Diário de Petr6polis-RJ, sob a alegação que estariam 
incursos na Lei de Segurança Nacional . . . . . . . . . . . . . • . . 5.333 

-SENADOR LUIZ VIANA -Defesa de Josê de Alencar 
como verdadeiro patrono das letras brasileiras, tendo em 
vista projeto de lei em tramitação no Senado dando 
esta honraria a outro ilustre brasileiro . . . . . . . . ... . . . . . . . 5.336 

1.2.7- Comunicaçik!s de Liderança do MDB no Senado 
Federal 

-De subStituições de membros em Comissão Mista do 
Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.338 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 382/76, do Sr. Senador Dinarte Mariz, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
da Ordem do Dia baixada pelo Ministro do Exército, 
General Sylvio Frota, assinalando a passagem do ""Dia 
do Soldado". Aprovado . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 5.338 

-Projeto de Lei da Câmara n9 21/75 (n9 1.348-B/13, 
na Casa de origem), que reabre o prazo para opçilo de 
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que trata o urt. 19 do Decreto-Lei nY 194, de 24 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a aplicação do Fun· 
do de Garantiu do Tempo de Serviço às entidades de 
fins filantrópicos, c dá outras providências, Rejeitado. 
Ao Arquivo ............................. , . , ..... , , 5.339 

- Projeto de Lei do Senado nY 256/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafos ao art. 132 
da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 
n9 5.452, de J9 de maio de 1943). Discussão adiada 
para a sessão do dia 30 de setembro vindouro, nos 
termos do Requerimento nY 397/76 .... , , .... , , . . . . . . . 5.340 

- Projeto de Lei do Senado nY 9/76, do Sr. Senador Lei· 
te Chaves, que altera a redução do art. 29 da Lei 
n9 6.268, de 24 de novembro de 1975, que dispõe so· 
brc: a averbação do pagamento de títulos protestados, c 
dá outras providências. Aprovado com emenda,•em pri· 
me iro turno. À Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.340 

- Projeto de Lei do Senado n9 121 j76, do Sr. Senador 
Orestes Qui:rcia, que estabelece normas de proteçào sa· 
Jarial, a serem cumpridas pelas beneficiárias de contra· 
tos de pesquisa de petróleo com "cláusula de risco". 
(Apreciação preliminar de constitucionalidade e juridici· 
dade.) Rejeitado. Ao Arquivo .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . . 5.340 

- Projeto de Lei do Senado n9 129/76, do Sr. Senador 
Franco Montoro, que concede aos representantes comer· 
ciais beneficies da Legislação Social. (Apreciação pre· 
liminar da juridicidade). Discussão adiada para a sessão 
do dia 30 de setembro próximo. nos termos do Rcquc· 
rimento nY 398f76 . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . 5.341 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 61/76, cm regime de ur· 
gência, nos termos do Requerimento nY 396/76, lido no 
Expediente. Aprovado após parecer da Comissão de Fi· 
nan~as. À sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.341 

1.5- DISCURSOS APÓS ORDEM DO DIA 

-SENADOR BENEDITO FERREIRA - Instituição de 
monopólio estatal para importação de sais farmacêuticos 
como meio de coibir abusos que estariam sendo prati· 
cados pelos laboratórios farmacêuticos . . . . . . . . . . . . . . . . 5.342 

-SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA- Realidade sócio-eco· 
nómica de setores da economia brasileira . . . . . . . . . . . . . . 5.346 

-SENADOR MAURO BENEVIDES- Situação económi· 
cc-financeira do Nordeste, tendo em vista estimativa 
pouco alvissarareira da economia nordestina para 1976 .. 5.351 

-SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder- Do· 
cumento entregue à dircçào do M DB, por um grupo de 
senhoras, em favor da anistia no País . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.356 

-SENADOR AMARAL PEIXOTO- Visita da Comissão 
de Finanças do Senado às obras do Metró do Rio de 
Janeiro .............................. , . . . . . . . . . . . . 5.357 

-SENA~~~ MARCOS FREIRE - Análise "Projeto 
SertaneJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.357 

-SENADOR LOURIVAL IJAPTISTA- Necrológio do 
Marechal ArthurSilio Portclla ....................... 5.359 

-SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo recebido no 
sentido da correçilo de injustiça praticada contra fun· 
cionários aposentados no Plano de Classificação de Cargos 5.360 

-SENADOR VASCONCELOS TORRES- Acordt. ·ele· 
brado entre o Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bar· 
ra Mansa, Volta Redonda, Resende c Barra do Pirai e 
a Companhia Siderúrgica Nacional, de concessão de au-
mento salarial e outros benelicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.360 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA. ENCERRAMENTO ....................... 5.363 

2:.-ATA. DA 141• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO 

DE 1976 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • 5.363 

2.1-ABERTURA .................................. 5.363 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunicações da Presidência 

-Referente a realização de sessão do Congresso Nacional, 
amanhã, às 15 horas, destinada a homenagear o Patro· 
no do Exército, Duque de Caxias: e convocação de ses· 
são extraordinária do Senado Federal, a realizar-se ama· 
nhã, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. 5.363 

- Designação de Srs. Senadores para integrarem a Dele· 
gação Brasileira ao Congresso da Associação lntcrparla· 
mentar de Turismo, a realizar-se em Nova Orleans 
-USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.363 

- Designação de Srs. Senadores para integrarem a Dele· 
gaçào do Congresso Nacional à 63• Conferência lnter· 
parlamentar a realizar-se em Madri- Espanha . . . . . . . . . 5.363 

2.2.2 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 214/76, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo 
ao art. 29 da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de 
1966, e dâ outras providências . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . 5.364 

2.2.3 - Requerimento 

- n9 399/76 de urgência, para o Projeto de Lei do Sena· 
do n9 204/76, que dá nova redaçào ao art. 8Y da Lei 
n9 6.341, de 5 de julho de 1976, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento de movimentos trabalhis· 
tas e estudantis nos Partidos Políticos, e dâ outras provi· 
déncias ............. · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.364 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 23j75 (n9 25-B/75, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Con· 
vênio sobre transporte marítimo, assinado entre a Repú· 
blica Federativa do Brasil e a República Socialista da 
Romênia, em 5 de junho de 1975. Aprovado. À Comis· 
são de Redaçào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.364 

- Projeto de Resolução n9 66/76, que autoriza a Superin· 
tendi:ncia Estadual de Rios c Lagos - SER LA (Au
tarquia do Estado do Rio de Janeiro), a contrair cm
pri:stimo no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de 
cruzeiros). Aprovado. À Comissão de Redaçào . . . . . . . . . 5.364 



2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APóS A ORDEM 
DO DIA 

.- Projeto de Lei do Senado nv 204/76, em regime de 
urgência nos termos do Requerimento nv 399/76, lido no 
Expediente. Aprovado cm primeiro c segundo turnos. À 
Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.365 

- Rcdação final do Projeto de Lei do Senado nv 204 f76, 
cm regime de urgência. Aprovada. À Câmara dos Depu-
tados ........... , ....... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.365 

XV 

- Projeto de Decreto Legislativo nv 24/76 (nv 66-A/76, 
na Câmara dos Deputados), que autoriza o Presidente 
da República a ausentar-se do Pais, durante o mês de 
setembro do corrente cm visita oficial ao Japi\o . . . . . . . . . 5.377 

- Projeto de Decreto Legislativo nv 25/76 (nv 58-B/76, 
na Câmara dos Deputados), que: aprova o texto do 
Acordo Bãsico de: Cooperação Científica c Técnica, fir
mado entre a República Federativa do Brasil c a Rc· 
pública do Suriname, em Brasnia, a 22 de junho de 
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.378 

- Rcdação f!nal do Projeto de Decreto Legislativo nv 1.2.3- Pareceres 
23/75 (nv 25-B/75, na Câmara dos Deputados), cons-
tante do item nv 2 da Ordem do Dia. Aprovada, nos Rejl!fentes às seguintes matérias: 
termos do Requcriment~ nv 400/76. À promulgação . . . . . 5.365 

- Rcdaçào final do Projeto de Resolução nv 66/76, cons
tante do item nv 2 da Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento nv 401/76. À promulgação 5.366 

2.5- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

-SENADOR FRANCO M(INTORO, - como Líder. 
<.:onsideraçoes sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nv 63/76, em tramitação no Senado, que dispõe sobre o 
seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e 
dã outras providências . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. 5.366 

-SENADOR NELSON CARNEIRO - Carta recebida 
de antigo servidor dos antigos Institutos de Aposentado
ria, reivindicando melhoria nos vencimentos de aposen-
tados por invalidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.367 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ-
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . 5.367 

l-ATA DA 142• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO 
DE 1976 ........ , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.375 

!.l-ABERTURA .................................. 5.375 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensaeem do Senhor Presidente da Repllbllca 

De agradecimento de remessa de autógrafos: 

- nv 117 f76 (nv 239/76, na origem), relativa a Emenda 
Constitucional nv6, de4 de junho de 1976 .............. 5.375 

1.2.2- Oflcloa do Sr. 1V-5ecretirlo da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin
tes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara nv 68/76 (nv 2.555-B/76, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que altera dispositivos da Lei de Promo· 
ções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas . . . . . . . . . . 5.375 

-Projeto de Lei da Câmara nv 69/76 (nv 1.242-C/75, 
na Casa de origem), que dâ nova redação ao art. 14 
da Lei n~ 1.060, de 5 de fevereiro de .1950, que estabe
lece normas para a concessão da assistência judiciária 
aos necessitados ... , .... , .................... , . . . . . 5.377 

-Projeto de Lei da Câmara nv 62/76 (nv 1.795-C/76, na 
Casa de origem), que revoga a Lei nv 1.252, de 2 
de dezembro de 1950, e dã outras providências . . . . . . . . . . 5.379 

- Projeto de Lei do Senado nv 240/75, que dâ nova rc
dação ao art. 173, do Decreto-Lei nv 2.627, de 26 
de setembro de 1940, que dispõe sobre as sociedades 
por ações ................................... , , . , , . 5.379 

- Mensagem nv 83/76 (nv 165/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Se
nado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Mineiros do Tietê (SP) a elevar cm 
CrS 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada . , ............... · 5.380 

-Mensagem n9 104/76 (nv 216/76, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Garça (SP) a elevar, em CrS 6.000.000,00 (seis 
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida conso-
lidada ...................................... , . . . • . 5.381 

-' Mensage~ nv 105/76 (nv 217/76, na origem), do Se· 
nhor Presidente da República, que submete à aprovação 
do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazen· 
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Cotia (SP) a elevar, em Cr$ 12.100.600,00 (doze mi· 
lhões, cem mil e seiscentos cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 5.383 

- Mensage~ n9 108/76 (nv 220/76, na origem), do Se· 
nhor Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura· Munici· 
pai de Andradina (SP) a elevar, em CrS 7.365.100,00 
(sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada ... , . . . . 5.384 

- Mensage~ n9 109/76 (nv 22Jj76, na origem), do Se· 
nhor Presidente da República, submetendo a deliberação 
do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazen· 
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Bariri (~P) a elevar, em CrS 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada . . . . . 5.385 

-Mensagem nv 110/76 (nv 222/76, na origem), do Se· 
nhor Presidente da República, submetendo a deliberação 
do Senado Federal proposta do .Sr. Ministro da Fazen· 
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 

• 



Bebedouro (SP) a elevar, cm CrS 3.927.200,00 (três 
milhões, novecentos c vinte c sete mil c duzentos cru
z~iros), o montante de sua divida consolidada . . . . . . . . . . . 5.386 

-Mensagem n9 111/76 (n9 223/76, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Campinas (SP) a elevar, cm CrS 87.752.991,00 
(oitenta c sete milhões, setecentos c cinqUenta c dois 
mil, novecentos c noventa c um cruzeiros), o montante 
de sua divida consolidada .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.~86 

-Mensagem n9 113/76 (n9 231/76, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo ao exame 
do Senado F cderal proposta do Sr. Ministro de Estado 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Nova Odessa(SP) a elevar, em CrS 4.000.000,00 
(quatro milhões de cruzeiros), o montante de sua dí-
vida consolidada ........... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.389 

-Mensagem n9 114/76 (n9 232/76, na origem), do Se-
nhor Presidente da República, submetendo a exame do 
Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici-
pal de Dracena (SP) a elevar, em CrS 2.514.800,00 
(dois milhões, quinhentos c quatorze mil c oitocentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada . . . . . . . . 5.390 

-Mensagem n9 115/76, do Senhor Presidente da Rcpúbli· 
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Caiciras (SP) a elevar, 
cm Cr$ 7.689.400,00 (sete milhões seiscentos c oitenta 
e nove mil c quatrocentos cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. 5.391 

-Mensagem n9 76/76 (n9 154/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Se
nado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, pa· 
ra que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sul (SC) a elevar, cm CrS 6.847.867,26 
(seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocen· 
tos e sessenta c sete cruzeiros e vinte e seis centavos), 
o montante de sua dívida consolidada . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.392 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 
1976, lido no Expediente ............................ 5.394 

-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, 
a realizar-se amanhã, às li horas e 30 minutos, com 
Ordem do Dia que designa . . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . 5.394 

- Convocação de sessão especial do Senado Federal a rea
lizar-se no próximo dia 14, às 15 horas, destinada a re
verenciar a memória do ex-Presidente Juscelino Kubits· 
chek ........................ · ..................... 5.394 

1.2.5- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 215/76, de autoria do 
Sr. Senador Evelásio Vieira, que dispõe sobre a inclusão 
dos serviços especializados de medicina, higiene c segu
rança do trabalho, como serviços constantes. do elenco 
de benefícios c serviços do sistema geral da Previdência 
Social .................. , ........... , . . . . . . . . . . . . . 5.394 

- Projeto de Lei do Senado n9 216/76, de autoria do 
Sr. Senador Nclson,Carneiro, que altera a redaçlio do 
art. 729, da Consolidação das Leis do Trabalho (De-
creto-Lei n9 5.452, de J9demaio de 1943) .............. 5.397 

- Projeto de Lei do Senado n9 217/76, de autoria do 
Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a trans
ferência do aeroviârio, e dâ outras providências . . . . . . . . . 5.398 

1.2.6- Requerimentos 

- n9 402/76, de urgência, para o Projeto de Lei do Se
nado n9 198/76, do Sr. Senador José Lindoso, que dâ 
nova redação aos arts. 99 e I 06, da Lei n9 5.682, de 
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polí
ticos), alterada pela Lei n9 6.043, de 13 de maio de 
1974, e dâ outras providências . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . 5.399 

- n9 403/76, de urgência para o Projeto de Lei da Câma· 
ra n9 64/76, que regula a indicação de candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores onde não se tenham 
realizado convenções partidárias ...... , . . . . . . . . . . . . . . 5.399 

1.2.7- Discursos do Expediente 

-SENADOR PETRON!O PORTELLA, com Líder- No
tas do Governo Federal relativas aos resultados da Au
ditoria Especial levada a efeito na Diretoria de Admi
nistração do Ministério do Trabalho, com o objetivo de 
apurar gastos efetuados com a manutenção da residên
cia oficial do titular daquela Pasta; c à remuneração 
das diretorias das empresas governamentais, bem como 
a utilização de cartões de crédito, nos órgãos da admi
nistração direta ou indireta, vinculados aos diferentes 
Ministérios, tendo em vista denúncias publicadas na im-
prensa sobre os gastos oficiais com mordomia . . . . . . . . . . 5.399 

-SENADOR FRANCO MONTORO. como Líder- Con
siderações a respeito do discurso do Sr. Pctrônio Por· 
tella e a linha de pensamento do MDB sobre a maté-
ria abordada por S. Ex• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.402 

1.2.8- Comunlcaçio da Presidência 

-Cancelamento da Sessão do Congresso Nacional, ante
riormente convocada para as I 9 horas de hoje, c con
vocação de uma outra a realizar-se amanhã, às I 8 ho-
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa . . .. . .. . 5.404 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n9 I 81/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que estende o disposto no § 29 do 
art. 38 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
com a redação que lhe deu a Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, e dá outras providências. Votação adia
da para a sessão do dia 29 de setembro, nos termos 
do Requerimento n9404f76 .......................... 5.404 

- Projeto de Resolução n9 49/76, que autoriza o Estado 
de Mi nas Gerais a alienar terras públicas que especifi· 
ca. Aprovado. À Comissão de Redaçào . . . . . . . . . . . . . . . . 5.404 

-Projeto de Lei do Senado n9 84j76, do Sr. Senador Nel-
son Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. I 6 do 
Código Florestal. Rejeitado. Ao Arquivo , . , , . . . . . . . . . . 5.405 
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PAg. 
- Projeto de Lei do Senado n9 132/76, do Sr. Senador U.:Z- Pareceres 

Vasconcelos Torres, que outorga a regalia de prisão es-
pecial aos professores do ensino primário e do ensino Refnenw à.r uguintes mathias: 
mi:dio. Rejeitado. Ao Arquivo . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . 5.405 

1.4- MATtRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 24/76, lido no Expe
diente, em regime de urgência. Aprovado, após parece-
res das Comissões competentes. À Comissão de Redação . 5.405 

-Projeto de Lei do Senado n9 198/76, em regime de ur
gência nos termos do Requerimento n9 402/76, lido no 
Expediente. Aprovado, em primeiro turno, com emenda. 
À Comissão de Redução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.406 

- Redução do vencido, para segundo turno regimental do 
Projeto de Lei do Senado n9 198/76, cm regime de ur
gência. Aprovada. À Câmara dos Deputados . . . . . . . . . . . 5.407 

- Projeto de Lei da Câmara n9 64/76, em regime de ur-
gência, nos termos do Requerimento n9 403/76, lido no 
Expediente. Aprovado. À sanção ............... , . . . . . 5.408 

- Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 24/76, cm regime de urgência. Aprovada. À promul-
gação ............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.409 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n9 49/76, cons
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 405/76. À promulgação . . 5.409 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

-SENADOR DANTON JOBIM- Comcntârios cm torno 
do tema- Conciliação Nacional ...................... 5.409 

-SENADOR OTAIR BECKER - Carta recebida do 
Prefeito de São Miguel do Oestc-SC, de agradecimento 
ao Presidente Gcisel pela ajuda propiciada aos Muni-
cípios atingidos pelas enchentes de 1975, naquele Estado . 5.410 

-SENADOR NELSON CARNEIRO- Manutenção das 
consignações cm folha, no Serviço Público, face decla
rações do Sr. Diretor-Geral do DASP, contrárias à sua 
continuação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.411 

!.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO .................. 5.411 

1- ATA DA 143• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO 
DE 1976 • • • • .. .. • .. .. .. .. • .. .. • • .. .. .. .. .. .. • .. 5.485 

1.1- ABERTURA ................................. 5.485 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensa1em do Senhor Presidente da Repdbllca 

Rmituindo autógrafos di! projeto de lei sancionado: 

- n9 118/16 (n9 240/76, na origem), referente ao Projeto 
de Lei n9 8/76-CN, que dispõe sobre as relações de 
trabalho do atleta profissional de futebol, c dã outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei 
n9 6.354, de 2 de setembro de 1976) .. . .. . .. . . .. . • .. .. . . 5.485 

Projeto de Lei do Senado n9 187/75, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a fundação Movimento Bra
sileiro Antitóxico - MOBRANTO, e dá outras provi-
dências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.485 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 20/76 (n9 54-B/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Pro-
tocolo que modifica e complementa a "Convenção en-
tre os Estados Unidos do Brasil, atualmcnte República 
Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a evitar a 
dupla tributação em maiéria ·de impostos sobre rendi
mentos", assinada em Tóquio, a 23 de março de 1976 . . . . 5.486 

- Projeto de Lei da Câmara n9 69/75, que regula o cxcr
clcio das profissões de Oficial-barbeiro c Oficial-cabe
leleiro, c dã outras providências (n9 683-C/76, na ori-
gem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5.488 

-Projeto de Lei da Câmara n9 67/76 (n9 2.439-B/76, 
na origem), que acrescenta parágrafo único ao art }9 
do Decreto-Lei n9 1.028, de 21 de outubro de 1969, 
que ·aprova o Estatuto da Federação de Escolas Fe-
derais Isoladas do Estado do Rio de J anciro . . • . . . . . • • . . 5.489 

-Projeto de Lei do Senado n9 190/76, que dispõe sobre 
a não incidência aos· Vicc-Prcfcitos Municipais da in
compatibilidade prevista no art. &4, item I da Lei n9 
4.215, dc27 de abril de 1963 . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 5.490 

-Projeto de Lei do Senado n9 11/76, que introduz mo
dificações na Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . • . . • . • 5.491 

-Projeto de Lei do Senado n9 153/76, que dâ nova re
dação ao art. 13 da Lei n9 4.717, de 29 de junho de 
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.492 

1.2.3- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 218/76, de autoria do 
Sr. Senador Franco Moiltoro, que determina a aplica
ção de 20% do Fundo de Participação dos Municlpios 
em programas de educação pré-escolar e de primeiro 
grau • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 5.492 

-Projeto de Lei do Senado n9 219/76, de autoria do 
Sr. Senador Itamar Franco, que regula o reajuste de 
aluguéis de imóveis urbanos, e dâ outras providências . . . . 5.494 

1.2.<4- Comunlcaç• 

-De Srs. Senadores que se ausentarão do Pais . . . . . . . . . 5.495 

1.2.5- Requerlmentot 

- N9 406j76, de dispensa de interstício e prévia distri
buição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 
77/76, que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sul (SC) a elevar cm CrS 6.847.867,26 
(seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oito· 
centos c sessenta c sete cruzeiros c vinte c seis cen· 
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tavos), o montante de sua divida consolidada, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

2.2.4 - Discursos do Expediente 

Aprovado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5.495 -SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Atual conjuntura 

- ni' 407 f76, d~ ;lulllriu do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, de informações ao Ministério da Previdência c 
Assistência Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do 
trabalho a cargo do INPS, c dâ outras providências. 
Deferido ...•....................... , , , ... , , , , , , , , . 

1.1.6- Discursos do Expediente 

-.SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Criação de 
agências do Banco do Brasil cm Poço Verde, Nossa 
Senhora das Dores, ltabaianinha c Frei Paulo, no in· 

5.495 

da agroindústria canavicira, face os preços vigentes da 
cana e do açúcar a n!veis do produtor ........ , , . , , , , .. . 

-SENADOR ITAMAR FRANCO- O problema siderúr
gico brasileiro. Propalada substituição de membros da 
Diretoria da Companhia Siderúrgica Nacional, como 
possível decorrência de telex do Banco Mundial ao Go
verno brasileiro, apontando atraso no cumprimento do 
cronograma de expansão daquela empresa .......•..... 

-SENADOR VIRGILJO TÁVORA, como Lldcr - Con· 
sidcrações sobre o assunto objeto do discurso do Sr. 

5.498 

5.499 

Itamar Franco ...................... , ..... , ..... , , . 5.502 

terior de Sergipe .................................. . 5.496 _SENADOR DIRCEU CARDOSO- Homenagem pós-

1.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n9 112/76 (n9 224/76, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ao Se· 
nado o nome do Sr. Joaquim de Almeida Serra, Mi· 
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República do Zaire. Apreciado em sessão secreta . . . . . . 5.496 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . 5.496 

2 -ATA DA 144• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO 
DE 1976 • • • . • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.497 

2.1- ABERTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.497 

2.2- EXPEDIENTE 

J.:Z.l -Aviso do Sr. Ministro do ExErcito 

-n9 110/I, de 3 de setembro de 1976, de agradecimento 
à manifestação do Poder Legislativo, reunido em Ses
são Solene no dia 2 de setembro, para extcrnar ao 
Exército sua solidariedade, associando-se às homenagens 
prestadas ao Patrono do Exército Brasileiro - Duque 
de Caxias ........................................ . 

1.:2.2- Requerimento 

- n' 408/76, de urgência, para o Projeto de Lei da Câ
mara n' 68/76 (n9 2.555-B/16, na origem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei de Promoções de Oficiais da Ativa 
das Forças Armadas ............................... . 

~.2.3- Comunlc:açio da Presidência 

_Recebimento das Mensagens n9s 119 a 142/76, pelas 
quais o Senhor Presidente da República submete ao 
Senado propostas do Sr. Ministro da Fazenda para que 
Prefeituras Municipais sejam autorizadas a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da 
Resolução n' 62/75, do Senado, c possam realizar opc· 
rações de crédito, para os fins que especificam ......... . 

5.497 

5.498 

5.498 

tuma ao ex-PresidenteJuscdino Kubitschek . . . . . . . . . . . . 5.503 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 
22/73, do Sr. Senador Nelson Carneiro (n9 1.493-B/73, 
na Câmara dos Deputados) que revoga os arts. 39 e 49 
do Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, 
que dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade 
~ periculosidade, e dá outras providências. Votação adia
da para a sessão do dia 30 de setembro vindouro. nos 
termos do Requt:rimento n~ 409/76 .................. . 

-Requerimento n' 393/76, do Sr. Senador Nelson Car· 
neiro, solicitando tenham tramitação em conjunto o 
Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, que dispõe sobre 
o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, 
c dâ outras providências, c o Procjto de Lei do Sena
do n' 24/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes 
do trabalho cm favor dos trabalhadores autónomos. 
Aprovado ........................................ . 

- Redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 15/75 (n9 1.728-B/73 na Casa de 
origem), que acrescenta parâgrafos ao art. 59 da Lei 
n~ 5.10X, d~ 21 d~ setembro de 1966, que institui o 
Código Nacional de Trânsito. Aprovada. À Câmara dos 
Dcput;ldo~ ....................................... . 

- Projeto de Resolução n9 77/76, que autoriza a Prefcitu· 
ra Municipal de São Bento do Sul (SC) a elevar em 
CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oitocentos c quarenta 
c sete mil, oitocentos e sessenta c sete cruzeiros c vin
te c seis centavos) o montante de sua divida consoli· 
dada. Aprovado. À Comissão de Rcdação ........•.... 

- Pr0jcto de Lei do Senado n9 141/74, do Sr. Senador 
Milton Cabral, que padroniza a fabricação de veículos 
automotores rodoviários para transporte colctivo de pas· 
sageiros. Rejeitado. Ao Arquivo .... , , .... , , , .. , . , , , .. 

2.4- MATtRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM 
DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 68/76, cm regime de ur• 
gência. nos termos do Requerimento n' 408f76, lido no 
Expedi~nte. Aprovado. após parecer da Comissão de 
Segur:m<;tl Nacional. À sanção ...................... . 

5.504 

5.505 

5.505 

5.505 

5.505' 

5.507 
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- Redução final do Projeto de Resolução n9 77 f76, constante 
do 49 item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos do 
Rc:quc:rimc:nto n9 410, de 1976. A promulgação . . . . . . . . . . 5.507 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

-SENADOR GILVAN ROCHA - Politica assistencial 
médica brasileira .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . 5.508 

-SENADOR L1ZARO BARBOZA - Reverenciando a 
memória do ex-Presidente Juscelino Kubitschck • . . . . . . . 5.5 lO 

-SENADOR AGENOR MARIA - Apelo no sentido da 
construção de mais hospitais no Rio Grande do Norte. 
Aspectos sócio-económicos da vida brasileira . . . . . . . . . . . 5.512 

-SENADOR ITAMAR FRANCO - Estágio de univcr· 
sitârios no Senado • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.514 

-SENADOR MARCOS FREIRE - Sugestões do Prcsi· 
dente da Federação das Indústrias do Estado de Per
nambuco relativas ao Projeto de Lei n9 2.559/76, que 
estabelece novo disciplinamcnto das Sociedades Anôni· 
mas, ora cm tramitação na Câmara dos Deputados . . . . . . 5.514 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . 5.516 

1- ATA DA 145• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO 
DE 1976 • • • • . . • . • • . . . . . . • . . • . • . • • . . • . . • . • . • . . • • • . . 5.528 

1.1- ABERTURA . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.528 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Parecem 

R~fer~ntes às s~guint~s matérias: 

-Projeto de Lei da Cãmara n9 75/75 (n9 45-B/75, na 
Casa de origem), que rcnumcrP. c acrescenta parágrafos 
ao art. 672 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 
l943 ..........................•.................. 

-Projeto de Lei do Seriado n9 236/75, que oa nova rc· 
rcdação ao art. 13 do Decreto-Lei n9 1.238, de 21 de 
outubro de 1969, que estabelece normas relativas ao 
Imposto Único sobre Minerais, e dá outras providências .. 

l.l.l- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 220{76, de autoria do 
Sr. Evelãsio Vieira, que estende aos titulares de firmas 
individuais, sociedades por cotas, sócios-gerentes, direto· 
res de sociedades anónimas c equivalentes, o regime 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço •........... 

1.2.3 - DIICIII'IOI do Expediente 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Participação do 
Estado de Sergipe na cerimônia de substituição do Pa· 
vilhão Nacional na Praça dos Três Poderes, em Bras(· 

5.528 

5.528 

5.532 

lia-DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.533 

-SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Visita 
realizada pela Comissão de Finanças do Senado às 

obras do Mctni na cidade do Rio de Janeiro. IQ\' uni· 
versário de funcionamento do Bunco Regional de: Brusí· 
liu. 4Q\' aniversário de: fundação da Rádio Nacional ..... . 

-SENADOR ITAMAR FRANCO- Descentralização do 
planejamento para uma melhor distribuição da renda 
nacional ......................................... . 

-SENADOR BENJAMIM FARAH- Necrológio do ex· 
Deputado Federal Acúrcio Torres ................... . 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 385/76, do Sr. Senador Jarbas Passa· 
rinho, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo do Professor Eugênio Gudin, publi· 
cada no jornal O Globo, de 23 ·de agosto de 1976, 
sob o título "Os Contrastes das Mentalidades Anglo· 
Saxõnica c: Ibérica." Votação adiada por falta de quorum •• 

-Requerimento n9 394/76, do Sr. Senador Accioly Filho, 
solicitando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado 
n9s 128, de 1974, 89, 164, 189, 197, 198 e 226, de 
1975, IS e 79 de 1976, que tramitam em conjunto, o 
de n9 200, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que altera a rcdação da alínea e do item II e do item 
III do .art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966. Votação adiada por falta de quorum •••••••••••••• 

- Projeto de Resolução n9 67/76, que autoriza a Prcfcitu· 
ra Municipal de mineiros do Tictê (SP) a elevar, cm 
CrS 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzei· 
ros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
encerrada. ficando a votação adiada por falta de 

xlx 

5.533 

5.534 

5.538 

5.539 

5.539 

quorum •••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , • • • • 5 .539 

- Pr~jcto de Resolução n9 68/76, que autoriza a Prefeitu· 
r a Municipal de Garça (SP) a realizar operação de 
crédito no valor de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de 
cruzeiros). Discussão encerrada, ficando a votação adia· 
da por falta de quorum ............................. . 

-Projeto de Lei do Senado n9 25/76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contribui· 
ção previdenciãria devida pelos Municípios ao Instituto 
Nacional de Previdência Social (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade). Discussão sobrestada, por fal· 
ta de quorum para votação do Requerimento n9 411, 
de adiamento da discussão da mat~ria, a fim de ser 
feita na Sessão de 28 do corrente mês ................. . 

1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

-SENADOR AGENOR MARIA - Convite formulado 
pelo Sr. Ministro do Ex~rcito a S. Ex• e ao Senador 
Marcos Freire para assistirem a posse do General Ar· 
gus Lima no Comando do IV Exército, cm Recife. 

5.539 

5.539 

Carta recebida do Sr. Sebastião Campelo relativa. aos 
incentivos r.scais para o Nordeste. Aspectos sócio-eco· 
nômicos do Nordeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.539 
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1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . 5.54H 

1- ATA DA 146• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 

bera!, referente >I processos de cassações ocorridos no 
Est;u.lo do i'>trit, tendo cm vista interpretação errõ-
nc;t d;t mcsnw por elementos da Oposição . . . . . . . . . . . . . . 5.566 

1976 , . , , , , , , , , , , . , , , , , , , , ..•.•••..•••••••.•. , , , 5.557 1.2.6--:- Leitura de projetos 

1.1- ABERTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.557 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1-PARECERES 

Re.fnentes às se~:uintes matérias: 

- Pr(\jeto de Lei do Senado n9 247/75, que assegura o 
amparo da Previdência Social aos segurados incapazes 
para o trabalho nos casos que indica. (Redação do 
vencido, para o segundo turno regimental.) ............ . 

- Projeto de Lei do Senado n9 9/76, que dá nova reda
çào ao art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de· novembro 
de 1975, que dispõe sobre a averbação do pagamento 
de títulos protestados a identificação do devedor em 
títulos cambiais de futura e dá outras providências. 
(Redução do vencido, para o segundo turno regimen-
tal.)· ............................................. . 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 21/76 (n9 56-A/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Convênio internacional do Café de 1976, aprovado por 
ocasião da sessão plenária, de 3 de dezembro de 1975, 

5.557 

5.557 

do Conselho da Organização Internacional do Café . . . . . . 5.557 

1.2.2 - Comunicacões da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Or-
dem do Dia que designa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.560 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 81/75, 
do Sr. Nelson Carneiro, que dispõe sobre a estabilida
de provisória dos dirigentes de associações profissionais, 
por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, 
da comissão a quefoi distribuído . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 5.560 

1.2.3- Comunlcaçio 

- Do Sr. Senador José Sarney que se ausentará do País . . . . . 5.561 

1.2.4- Requerimentos 

- n9 412j76, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap· 
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, da Ordem do Dia do Sr. Ministro da Mari
nha. Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo Hen· 
ning, referente aos 1549 aniversário da nossa lndepen· 
dência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.561 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

-SENADOR EURICO REZENDE- VI aniversário da 
criação do MOBRAL ............................... 5.561 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Instalação, no 
Estado de Sergipe, de um núcleo do Projeto Sertanejo . . . . 5.564 

-SI:'NAIJOR .IARIJAS I'ASSARIN/10- Considerações 
sohre entrevista concedida por S. Ex• ao jornal O LI-

- Projeto de Lei do Senado nv 221/76, de autoria do 
Sr. Senador Franco Montoro, que autoriza a aposenta-
doria do aeronauta independentemente de sua idade, 
equiparando-se aos segurados que têm direito a apo
sentadoria especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.576 

1.2.7- Requerimento 

- nv 413/76, do Sr. Senador Virgílio Távora, solicitando 
autorização do Senado Federal para participar da Co
mitiva que acompanhará Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República na visita oficial que fará ao 
Japão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.577 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 67/76, que autoriza a Prefei-
tura Municipal de Meneiros do Tietê (SP) a elevar 
em CrS 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 
Aprovada. À Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.577 

-Projeto de -Resolução n9 68J76, que autoríza a Prefdtura 
Municipal de Garça (SP) a realizar operação de crédito 
no valor de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). 
Aprovado. À Comissão de Redação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.577 

- Requerimento n9 385/76, do Sr. Senador Jarbas Pas
sarinho, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo do Professor Eugênio Gudin, publi-
cado no jornal O Globo, de 23 de agosto de 1976, 
sob o titulo "Os Contrastes das Mentalidades An· 
glo-Saxõnica e Ibérica". Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.578 

-Requerimento n9 394/76, do Sr. Senador Accioly Filho, 
solicitando seja anexado aos Projetes de Lei do Sena· 
do n9s 128/74, 89, 164, 197, 198 c 226/75: 15 c 79176. 
que tramitam em conjunto, o de n9 200j76, do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que altera a redação da ali· 
nea e do item 11, e do item III, do art. 89 da Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966. Aprovado ............ 5.579 

-Projeto de Lei do Senado n9 210/75, de autoria do 
Sr. Senador Benjamim Farah, que inclui dispositivo no 
Decreto-Lei n9 898, de 29 de setembro de 1969, defi· 
nindo como crime contra a Segurança Nacional a ven
da, doação, cessão e transporte de explosivos para fins 
não industriais. Votação adiada para sessão do dia 7 
de outubro vindouro, nos termos do Requerimento n9 
414/76 ...... """ " .. " .. " .. " ""."."." ".. 5.579 

- Projeto de Lei do Senado n~ 25/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contribuição prc· 
videnciária devida pelos Municípios ao Instituto Nacio· 
nal de Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Discussão adiada para a sessão do 
dht 28· de setembro corrente, no& teunos do Requeri· 
mente n9 411/76 ......... , . , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5.579 

1.4- MATf:RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Requerimento n9 413/76. lido no Expediente. Aprovado, 
após parecer da Comissão de Rela~ões Exteriores .. , . . . . S.S79 



- Redução final do Projeto de Resolução nY 67/76, cons. 
tuntc do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento nY 415/76, À promulgação , . 5.579 

- Redução final do Projeto de Resolução nY 68/76, cons. 
tantc do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento nY 416/76. À promulga. 
çào ..................... · · ·...................... 5.580 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

-SENADOR V/RGIL/0 TÃVORA, pela Liderança 
Aduzindo novos detalhes e explicações a respeito do 
propalado atraso no Programa Siderúrgico Nacional, es
pecialmente no tocante à expansão da Companhia Si
derúrgica Nacional .. . . . . . . . .. . . . . .. .... .. . .. . . . .. . . . 5.580 

-SENADOR AUGUSTO FRANCO- Adutora do São 
São Francisco como alternativa ao abastecimento de 
água para o pólo de indústrias pesadas que surgirão na 
região da Cotinguiba-SE e como solução ao suprimen
to de água à população de Aracaju c de outros muni-
cípios ...................... · ........ ; . . . . . . . . . . . . 5.600 

-SENADOR DINAR TE MARJZ - Apelo ao Sr. Minis-
tro da Prcvidê~cia e Assistência Social, cm favor do 
plano Assistencial a cargo do INPS, no Estado do Rio 
Grande do Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 

-SENADOR FRANCO MONTORO; como Líder- En· 
caminhando à Mesa requerimento solicitando que o Pro· 
jeto de lei da Câmara nY 63/76, que dispõe sobre o segu. 
ro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dâ ou
tras providências, tenha tramitação cm conjunto com 
projetos que especifica, dispondo sobre matéria correlata, 
em tramitação no Senado .. . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . 5.600 

-SENADOR PAULO GUERRA- Apelo ao Senhor Pre· 
sidente da República e aos Ministros da Educação c do 
Planejamento, no. sentido da concessão de crédito para 
pagamento da diferença de salários atrasados do pes
soal de nível superior da UnillCI'sidade Federal de Per· 
nambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.60 I 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . 5.601 

2- ATA DA 147• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 

2.2.3 - Requerimentos 

- nY 417 f76, de dispensa de interstício c prévia distribui· 
cão de avulsos pura o Projeto de Decreto Legislativo 
nY 21/76, que aprova o texto do Convênio lnternacio· 
nal do Cafi: de 1976 aprovado por ocasião da Sessão 
Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da 
Organização lnternacionaldo Café, a fim de que figure 
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na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado ........ , 5.602 

- NY ·418/76, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
solicitando a tramitação conjunta das seguintes maté· 
rias: Projetos de Lei da Câmara nYs 63 e 29 /76; Pro· 
jetos de Lei do Senado nYs 24, 39 e 197/76 c 173 e 
229/75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5.602 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução nY 69/76, que autoriza a Prefeitu· 
ra Municipal de Cotia (SP) a elevar o montante de 

·sua dívida consolidada em CrS 12.100.600,00 (doze 
milhões, cem mil e seiscentos cruzeiros). Aprovado. À 
Comissão de Redação .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . 5.602 

-Projeto de Resolução nY 70/76, que autoriza a Prefeitu· 
ra Municipal de Andradina (SP) a realizar operação 
de crédito no valor de CrS 7.365.100,00 (sete milhões, 
trezentos' e. sessenta e cinco mil e cem cruzeiros). 
Aprovado. À Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.603 

2.4- MATÉRI.A.S APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução nY 69/76, cons· 
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento nY 419/76. À promulgação . . 5.603 

- Redação final do Projeto de Resolução nY 70/76, cons· 
tantc do segundo item da Ordem do .dia, Aprovada, 
nos termos do Requerimento nY 420/76. À promulga· 
ção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.603 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . 5.604 

l-ATA DA 148• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !.617 

!.l-ABERTURA .................................. 5.617 

1976 ''' '''''''' """"' •·''' '''' '' '' '''' ''' ''" S.602 1.2- EXPEDIENTE 

2.1 -ABERTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.602 1.2.1- Mensa11ensdoSenhorPresldeateda República 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunlc:açio da Presldênda 

- Referente a incorreção verificada no parágrafo único do 
art. 19 do projeto que se transformou na Lei nY 6.354, 
de 2 de setembro do corrente ·ano, que dispõe sobre 
as relações de trabalho do atleta profissional de futc· 
boi, c dá outras providências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.602 

2.2.2 - Comunlc:açiu 

- Do Sr. Senador Virgnio Távora, que se ausentará do 
País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.602 

Restituindo autógrafos de projttos de lei sancionados: 

- NY 144/76 (nY 268/76, na origem), referente ao Proje
to de Lei do Senado nY 27 f75, que altera o caput do 
art. 20 da Lei nY 5.869, de li de janeiro de 1973, 
que institui o Código de Processo Civil. (Projeto que 
se transformou na Lei nY 6.355, de 8 de setembro de 
1976) ....................... ·.•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.617 

- NY 145/76 (nY 269/76, na origem), referente ao Proje· 
to de Lei da Câmara nY 61/76, que concede pensão 
especial a Antonio Rodrigues de Souza, c dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n~ 
6.3S6,de8desetembrode 1976.) ..................... 5.617 
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- n• 146/76 (n1' 270/76, na origem), referente ao Proje
to de Lei da Cãmuru n• SS/76, que dispõe sobre a 
cri;t<.;iio de: cargos no Grupo·Atividadc:s de Controle 
J·:.\tcrno do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do 
Trihun;d de Contas da União, c dá outras provid~n
cias. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.357, de 
Xdcsctc:mhrodc 1976.) ............................. 5.617 

- ()c agradecimento de comunicações 

- n• 147/76 (n• 271/76, na origem), referente aos Decre
tos l.c!,!islativos n•s 63 c 64/76, que aprovam os textos 
dos Decretos-Leis n•s 1.470 e 1.472, de: 1976 . . . . . . . . . . . . 5.617 

1.2.2 - Pareceres 

Rl'/i-rl'ntes à se~:uinte matéria: 

-Projeto de: Lei da Câmara n• 39/76 (n• 705-C/75, na 
origem). que altera a redução de dispositivos do Decre
to·Lci n• 4.23S, de 8 de abril de 1942, que dispõe: 
sohre ;t fabricação, o comércio e o uso de artigos pi-
roti:cnicos, e dá outras providências ................... 5.617 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária do Senado Fe
deral, a realizar-se hoje, às IS horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa ...................... 5.618 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 110, 
de 1975 (n• 1.265-B/75, na Casa de origem), que 
erige cm monumento histórico nacional o imóvel onde 
funciona o Instituto de Educação Caetano de Cam· 
pos. situado na Cidade de São Paulo . .. . . .. . .. . . . . . . . . 5.618 

!.2.4- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 222/76, de autoria 
do Sr. Senador Evclásio Vieira, que dispõe sobre dis
pensa de documentação nosológica em processos de 
pensiio militar de ex-combatentes da FEB falecidos, e 
dú outras providencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.618 

- Projeto de lei do Senado n• 223/76, de autoria do 
Sr. Sen;tdor Benjamim Farah, que dispõe sobre decla
rações de doação do próprio corpo ou parte dele para 
lins de utilização post morteni, e dá outras provi-
dencias ........................................... 5.619 

1.2.5- Discurso do Expediente 

-SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA- Instalação, no 
próximo dia 24, do V Festival de Arte de São Cris-
tóvão, no Estado de Sergipe . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . 5.620 

1.2.6- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 224/76, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que estabelece a obri
gatoriedade de apresentação de música "ao vivo" nas 
emissoras de televisão c nas casas de diversões, c dá 
outras providências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.621 

1.3- ORDEM DO DIA 

-·Requerimento n• 383/76, do Sr. Ruy Santos, solicitan· 
do tenham tramitaçilo em conjunto os Projetas de Lei 

do Senado n• 5/72, do Sr. Senador Franco Montara, 
que estimula o aproveitamento de empregados de 
idade mais alta, mediante u fixação .de contribuições 
variáveis parn o lN PS, c no 174/75, do Sr. Senador 
Osircs Teixeira, que dispõe sobre o aproveitamento de 
mão.de-obra de pessoas com idade superior a 35 anos, 
e dá outras providências. Aprovado ........... , . . . . . . . 5.622 

- Requerimento n• 386/76, dos Srs. Senadores Lour!Val 
Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo 
Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joelmir 
Campos de Araripe Macedo e pelo Ministro do Exér· 
cito, General Sylvio Couto Coelho da Frota, no dia 
25 de agosto de 1976. Aprovado . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . 5.622 

- Projeto de Lei da Câmara n• 76/75 (n• 339-C/68, na 
Ca~a de origem), que disciplina a profissão de Geógra
fo, e dá outras providências. Discussão adiada para a 
sessão de i de outubro próximo, nos termos do Reque-
rimento n• 421/76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.623 

-Projeto de Lei da Câmara n• 95/76 (n• 399-B/75, na 
Casa de origem), que dá nova redaçào à letra c: do 
art. I• da Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, es· 
tendendo a exigência de gratuidade aos cargos dos 
Conselhos fiscais, dcliberativos e consultivos das so· 

. ciedades declaradas de utilidade pública. Rejeitado. 
Ao Arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.623 

-Projeto de Lei da Câmara n• 62/76 (n• 1.795-C/76, 
na 'casa de origem), de iniciativa do Senhor Prcsiden· 
te da República, que revoga a Lei n• 1.252, de 2 
de dezembro de 1950, e dá outras providências. Apro-
vado. À sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.623 

- Prqjeto de Decreto Legislativo n• 21/76 (n~ 56-A/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Convênio Internacional do Café de 1976, aprovado por 
ocasião da Sessão Plenária, de 3 de dezembro de 
1975, do Conselho da Organização Internacional do 
Café. Aprovado. À Comissão de Redação ........... ; .. 

- Projeto de Lei do Senado n• I 02/75-Complementar, 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
obtenção de empréstimo simples pelos servidores pú· 
blicos ao Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público. Discussão encerrada. Votação adiada 
para a Sessão de 16 do corrente, nos termos do Re· 
querimento n• 422/76 .............................. . 

- Projeto de Lei do Senado n• 65/74, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera o art. 5• da Lei n• 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, e dá outras providências. 
Rejeitado. Ao Arquivo ..............•......... , .. , .. 

IA- MATÉRIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO 
DIA 

- Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo nq 
21/76, constante do sexto item da Ordem do Dia. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 423/76. À 
promul~ação ............................ , .... , ... . 

5.624 

5.624 

5.624 

5.624 
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1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 

-SENADOR FRANCO MONTORO- Adoçào de sugcs· 
tõcs fundadas cm estude realizado por especialista, 
com vista a restringir o consumo de gasolina no Pais. 
(V.Vol.II-pâg.6.413) ........................... . 

DIA 

- Redaçào final do projeto de Decreto Legislativo n9 
20/76, constante do item n9 I da Ordem do Dia. 

5.625 Aprovada, nos termos do Requerimento n9 424/76. 
À promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.632 

-SENADOR JOSE ESTEVES- Apelo aos arcnistas do 
Território Federal de Roraima, cm favor da unifica· 
çào daquela agremiação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5.625 

-SENADOR JOSE LINDOSO- Solicitando ao Sr. Mi· 
nistro da J,ustiça, a inclusão, na proposta de Reforma 
do Poder Judiciârio, de normas que disponham sobre 
a criação da Justiça Agrâria no Pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.627 

-SENADOR VASCONCELOS TORRES- ConscqUên· 
cias do Decreto n9 76.407, de 9 de outubro de 1975, 
no funcionamento da Companhia Siderúrgica Nacional . . 5.628 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . 5.629 

- Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 71/76, cons
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 425/76. À promulga-
ção ............................................. . 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 72/76, cons
tante do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 426/76. À promulga-
ção ........•..................................... 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 73/76, cons
tante do quarto item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 427/76. À promulga-
ção ............................................. . 

5.632 

5.633 

5.633 

2-ATA DA 149• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO 2.5-DISCURSOSAPÓSAORDEMDODIA 
DE 1976 •••••• , , , , •••••• , , ••••• , •••••• , • • • • • • • • • 5.629 

2.1 -ABERTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.629 -SENADOR FRANCO MONTORO - Congresso de 
Têcnicos Agrícolas a realizar-se dia 12 do corrente, 

2.2- EXPEDIENTE na cidade de Jaboticabai-SP . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.634 

2.2.1 - Pareceres 2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . 5.634 

Referentes às se~tuintes matérias: 
1- ATA DA 150• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO 

-Projeto de Lei do Senado n9 66/76, que altera a rcda· DE 1976 ........ , ...... , ....................... . 5.642 

ção do art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho . . . . 5.629 
!.l-ABERTURA .................................. 5.642 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Pr~jcto de Decreto Legislativo n9 20/76 (n9 54-B/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
protocolo que modifica c complementa a "Convenção 
entre os Estados Unidos do Brasil, atualmcnte Repú· 
blica Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a evitar 
a dupla tributação em matéria de impostos sobre ren· 
dimcntos", assinado cm Tóquio, a 23 de março de 
1976. Aprovado. À Comissão de Redação ............. . 

- Pr~jeto de Resolução n9 71/76, que autoriza a Prcfeitu· 
ra Municipal de Bariri (SP) a elevar em CrS ... 
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Re· 
dação ........................................... · 

- Pr~jcto de Resolução n9 72/76, que autoriza a Prefei· 
tura Municipal de Bebedouro (SP) a elevar cm CrS ... 
3.927.2000,00 (tres milhões, novecentos e vinte e 
sete mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua di· 
vida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redaçào ... 

- Pr~jeto de Resolução n9 73/76, que autoriza a Prefei· 
tura Municipal de Campinas (SP) a elevar em 
CrS 87.752.991,00 (oitenta e sete milhões, setecentos 
e cinqUenta e dois mil, novecentos e noventa e um 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Apro· 
v ado. À Comissão de Rcdaçào ............. ' ......... · 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete ClvU da 
Presidência da RepllbUca 

- n9 308-SUPAR/76, comunicando a retificação feita nos 
autógrafos relativos à Lei n9 6.354, de 2 de se.tembro 
de 1976, que dispõe sobre as relações de trabalho do 

5.631 atleta profissional de futebol, e dá .. utras providências . . . 5.642 

1.2.2 - A viso do Ministro da Previdência e Assistência So
cial 

- N9 254/76, encaminhando infomraçõcs daquele Minis
tério referentes ao Projeto de Lei do Senado n9 103/76, 

5.632 do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dã nova redação, 
ao art. 29 da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963 5.642 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às se~tuintes matérias: 

5.632 - Pr~jcto de Lei do Senado n9 91/75, que acrescenta pa· 
rágrafo único ao art. 394 da Consolidação das Leis do 
Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.642 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 22/76 (n9 59-B/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre a 

5.632 República Federativa do Brasil e a República do Su· 
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rinum~. ussinudo ~m Brusfliu, ~m 21 d~ .i unho d~ 
1976 ............................................. 5.644 

-Projeto d~ lkcr~to Le~:islutivo n9 23/76 (n9 55-B/76, 
nu Càmaru dos D~puwdos), qu~ aprova o texto du 
traduçihl do Protocolo de prorro,:uçào da Convenção so-. 
bre o Com~rcio d<l Trigo de 1971, aprovado por oca-
sião da Confer~nciu de Governos realizada no Conselho 
Internacional do Tri,:o. a 20 de fevereiro de 1976 . . . . . . . . 5.645 

1.24- Comunicações da Presidência 

-Recebimento d;1 :\lcns;1gem nY 14Xj7ó (nY 274/76, nu 
origem). pel;1 qual o Senhor Presidente da República 
submete.: '"' Sen;1do propost;1 do Sr. Ministro de Estu-
d,l da 1:a1enda p;ml 4ue u Preli:itura· Municipal de 
CiuarapLial';~ !PR) seja uutllril.ad;, a elevar, temporaria-
mente. os parilmetros lhudos pelo art. 2Y da Resolu-
~;ilo n" 62/7~. do Se1Wd<l, c possa realizar operação de 
crédito para <lS llns 4ue especifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.646 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado nY 200/75, 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redução 
do art. 79 du Lei n9 5.537, de 21 de novembro de 
1968, e dá outras providências, por ter recebido pare· 
ceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a 
que foi distribuído ....................... · · · .... · · · · 

1.2.5 lomunlcaçào 

-Do Sr. Sc.:1•.1dor Jarbas Passarinho, que se auser.tará do 

5.646 

Pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.646 

1.2.6- Discursos do Expediente 

-SENADOR DANTON JOB/.11- Correspondência en
viada pelo Sr. Ministro do Exército ao Sr. Presidente 
do Con~tresso Nacional e seus renexos na reabertura 
do diálo~to politico-militar .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 5.646 

-SENA DOR Gil. V.-1.\' ROCHA - Resposta à agressão 
diri!!ida a S. Ex•. através da Imprensa, pelo Presiden· 
te do MOBRAL .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . 5.649 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse do Gene· 
ral-de-Exército Ari!US Lima no Comando do IV Exér· 
cito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.651 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 28/75 (119 550-B/72. 
na Casa de origem), que institui o salârio profissional, 
e dá outras providências. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo . . . . . . . . . . . 5.651 

-Projeto de Lei do S~nudo nY 65/76, do Sr. Senador 
ltalivio Coelho, que ucrcscenw purúgrufo )9 uo urt. li 
da Lei n•• 4.7.17, de 15 de julho de 1965, que institui 
o C<1digo Ekitnral. Aprov;~do nos termos do substitutivo 
da (\llnissihl de Constituiçilo e Justiça. À Comissão 
de ReLkll;i1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.652 

- Projeto de Lei do Senado n9 191 /75, do Sr. Senador 
Osires Teixcin1, que institui a obri~:atoriedude de exa
me anual de vista para ~studantes do I e 11 Graus, 
estabelece sua gratuidade, e dâ outras providências. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rc;jei· 
lado. Ao Arquivo ................... , .. , . , . . . . . . . . . 5.653 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

-SENADOR V/RG/L/0 TÁVORA, como Líder- Escla
recimentos a inda~ações feitas pelo Sr. Itamar Franco, 
em sessão anterior, a respeito da participação do Ban
co Mundial nos financiamentos à siderur~ia estatal 
brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.653 

- SJ:'.\'ADOR M.H 1RO BENEVJDES - "Dia da lm-
prensa" 

' ••••• o ••••••••• o ••••• o •••••••••••••••••••• 

-SENADOR ITAMAR FRANCO- Anunciando discur· 
so que oportunamente fará sobre aspectos da Ferrovia 

5.656 

do Aço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.657 

-SENA DOR DIRCEU C A R DOSO - Retificação do rio 
José Pedro na fronteira dos Estados do Espírito Santo 
c Minas Gerais. entre os Municípios de lúna e Manhu· 
mirim ............................................ 5.658 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESID!:NCIA 

-Arquivamento do Requerimento n9 544/75. do Sr. Sena
dor Ev;~ndro Carreira, de informações ao Ministério da 
Educação c Cultura, referentes à Empresa Brasileira de 
Filmes S/A - EMBRAFILME. uma vez que se esgo· 
tou o pra1.0 regimental sem que a autoridade competen-
te se pronunciasse sobre a proposição . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.659 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚ· 
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO ............. 5.659 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE-
RIOR . , • , ....•• , •. , ...• , • , .••. , • , . . . • • • • • . • • • • . 5.659 

-Do Sr. Senador Dinarte Mariz. proferido na sessão 
de ~-9· 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.659 

1- ATA DA 151! SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO 
de 1976 , • , •• , •.• , •. : • • , • , • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . 5.672 

-Projeto de Lei do Senado n9 5/75, do Sr. Senador Gc· I. I -ABERTURA . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . 5.672 
raldo Mesquita, que dá nova redação ao art. 16 do 
Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que 1.2- EXPEDIENTE 

re~ula a Zona Franca de Ma naus. Aprovado em pri· 1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
me iro turno. À Comissão de Redaçào . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.652 

- Projeto de Lei do Senado n9 151 /75, do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que uniformiza normas de carátcr fi. 
nanceiro relativas a operações de crédit11 entre Prcfcilu· 
ras Municipais c entidades bancárias, oficiais c dú ou-
tras providências. Rejeitado. Ao Arquivo . . . . . . . . . . . . . . 5.652 

Rc>stituindo alllrigra(o.\ dr proirto dr /ri .wncionadn: 

- n9 149/76 (n' 275/76, na origem). referente ao Projeto 
de Lei da Cúmara n' 64/76 (n9 2.690-C/76. na Casa 
de origem), que regula a indicação de candidatos a Pre
feito, Vice·Prcfcito c Vereadores. onde não se tenham 



realizado convenções partidárias, (Projeto que se trans
formou na Lei n9 6.358, de lO de setembro de 1976.) , , , , , , 5.673 

1.:u- Oadoe do Sr. 19-Secredrlo da Cimara d011 
Deputadoe 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin· 
tes pro}ttos: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 70/76 (n9 539-B/75, na 
Casa de origem), que altera a rcdaçào do item I do 
§ Ir do art. 70 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro 
de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito .. , . . 5.67 3 

-Projeto de Lei da Câmara n9 71/76 (n9 1.315-C/75, na 
Casa de origem), que introduz acréscimos c modificações 
na Lei dos Registras Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.673 

- Projeto de Lei da Câmara n9 72/76 (n9 2.600-A/76, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre o mercado de valores 
.mobiliârios c cria a Comissão de Valores Mobiliârios 
- CVM . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.674 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 26/76 (n9 63-A/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da 
PetrÓleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, c suas subsi· 
diârias PETROBRÁS Química SJA - PETROQUISA, 
PETROBRÁS Distribuidora S/ A - BRASPETRO, c 
c Companhia de Petróleo da Amazônia- COPAM. rc· 
lativas ao exercício de 1972 .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . 5.679 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 27/76 (n9 62-A/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da 
Petróleo Brasileira S/A - PETROBRÁS c suas subsi
diârias PETROBRÁS Química SJA - PETROQUISA, 
c PETROBRÁS Distribuidora SJA, relativas ao exercí-
cio de 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.680 

1.2.3 - Parecera 

Referentes à seguinte matéria: 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 25/76 (n9 58-B/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Bâsico de Cooperação Científica c Técnica, fir-
mado entre a República Federativa do Brasil c. a Re
pública do Suriname, a 22 de junho de 1976 . . . . . . . . . . . . 5.681 

1.lA - C01111111lcac6el da Prelldiada 

- Referentes aos Projetas. de Decreto Legislativo n9s 26 e 
27 j76,lidos no Expediente •....................... , . . 5.682 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 32/76, 
do Sr. Senador Benjamim Farah, que veda o funciona· 
mento de estabeleCimentos de ensino de I e II graus 
nos sábados, domingos c feriados nacionais, por ter re-
cebido pareceres contrârios, quanto ao mérito, das Co
missões a que foi distribuído .•..•..........•.... , . , . . 5.682 

1.2.5- n9 428/76, do Sr. Senador Lourival Baptista, so· 
licitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo General·de-Exército Argus 
Lima, quando da sua posse no Comando do IV Exér-
cito, no último dia 10 de setembro, no Recife ........... 5.682 

- n9 429/76, de autoria do Sr. Senador Arnon de Mcllo 
c outros Srs. Senadores, solicitando que conste da Ata 
dos trabalhos da Casa, de um· voto de: pesar pelo fale
cimento, ontem, do Vicc-Governador de Alagoas, Dr. 
Antônio Gomes de Barros. Aprovado, após usar da pa
lavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Sena-
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dor Arnon de Mello ............................... , 5.682 

1.2.6- Dlscuno do Expediente 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Falecimento do 
Professor José da Silva Ribeiro Filho .............. , , , . 5.683 

-SENADOR MAURO BENEVIDES- Inclusão dos Mu
nicípios de Quixeramobim, Senador Pompeu e Pedra 
Branca, no Estado do Cearâ, na zona de estiagem, pa
ra beneficiarem-se de tratamento especial por parte da 
SUDENE c dos estabelecimentos oficiais de crédito que 
atuam no Polígono das Secas . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 5.684 

-SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Consi
derações a respeito da situação politico-institucional do 
País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.684 e 5.817 

1.2.7- Comunlcaçioda Presldênda 

- Referente ao horârio da sessão especial do Senado, des
tinada a reverenciar a memória do ex-Presidente Juscc; 
lino Kubitschek, e convocação de sessão extraordinária 
do Senado Federal a realizar-se amanhã, às 18 horas e 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa . . . . . . . . . . . . 5.684 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 307/76, do Sr. Senador Ruy Santos, so
licitando o sobrestamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 240/75, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá no
va redação ao art. 173, do Decreto-Lei n9 2.627, de 
26 de setembro de I 940, que dispõe sobre as socieda-
des por ações. Aprovado . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 5.685 

- Requcrime~to n9 412/76, do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos_ Anais do Senado 
Federal, da Ordem do Dia do Ministro da Marinha, 
Almirante·dc•Esquadra Geraldo de Azevedo Hcnning, re-
ferente ao I 549 aniversário da Independência. Aprovado . 5.685 

-Requerimento n9 418/76, do Sr. Senador Franco Monto
ro, solicitando sejam anexados aos Projetas de Lei da 
Câmara n9 63/76 c de Lei do Senado n9 24/76, que 
tramitam cm conjunto, os Projetes de Lei do Senado 
n9s 173 c 229/76, 39 c 197/76, e o Projeto de Lei 
da Câmara n9 29/76. Aprovado ...........•......... , 5.685 

-Projeto de Lei do Senado n9 134/74. do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art.652, 
da Consolidação das Leis do Trabalho. Rejeitado. Ao 
Arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.685 

-Projeto de Lei do Senado n9 105/76 do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que acrescenta paràgrafo ao art. 39 do 
Decreto-Lei n9 5.452, de (9 de maio de 1943 (Conso· 
lidação das Leis do Trabalho), passando a ser 29 o 
parágrafo único. (Apreciação preliminar da constitucio· 
nalidade). Rejeitado. Ao Arquivo ................ , . . . . 5.686 
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IA-ENCERRAMENTO :Z.:Z.5-Comunlcações da Lldennça da ARENA no Sena· 

I- ATA DA 15:Z• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO 
DE1976 ........................................ 5.707 

-Sessão Especial destinada a reverenciar a memória do 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira . . . . . . . . . . . . 5.707 

l-ATA DA 153• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO 

do Federal. 

-De substituições de memhros em Comissão Mista do 
Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.721 

:Z.:Z.6 - Comunicação da Liderança da ARENA na Câ
mara dos Deputados. 

DE 1976 ...... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 5.716 - De substituição de membros em Comissão Mista do 

2.1-ABERTURA . 00 00 00 00 •• 00 0000 00 oo oo oo oo 0000 oo. 5.716 

2.2- EXPEDIENTE 

:Z.:Z.l- Oficlos do Sr. J9-Secretário da Cãman dos 
Deputados. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin
tes prr!ietos: 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 28/76 (n9 60-B/76, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica, con
cluído entre a República Federativa do Brasil e a Repú-
blica de Honduras, em Brasília, a 11 dejunhode 1976 .... 5.716 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 29/76 (n9 61-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Científica e Técnica, concluído 
entre a Repliblica Federativa do Brasil e a República 
du Guatemala, em Brasília, a 16 de junho de 1976 . .. . .. . 5.717 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 30/76 (n9 64-A/76. na 
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Pe
tróleo Brasileiro S/A- PETROBRÃS, e de suas subsi-
diárias. relativas ao exercício de 1973 .................. 5.719 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 31/76 (n9 65-A/76. na 
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede 
Ferroviária Federal S/ A. e de suas subsidiárias, relativas 
ao exercício de 1970 ................... 00........... 5.719 

-Projeto de Lei da Câmara n9 73f76 (n9 1.739-B/76. na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei 
n9 4.215 .. de 27 de abril de 1973, que dispõe sobre o 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil . . . . . . . . . . . 5.720 

:Z.:Z.:Z - Pareceres 
Rt~/Í'rc'llft•s à uguinte matéria: 

- Projeto de Lei da Câmara n9 51/76 (n9 1.214-C/75, na 
Casa de origem). que dispõe sobre a fabricação de de
tergentes não biodegradãveis, nas condições que especifica 5.720 

:Z.:Z.3 - Comunlcaçio da Pre!ildêncla-

- Referente aos Projetes de Decreto Legislativo n9s 30 e 
31 de 1976.lidos no Expediente ...... 00 ............... 5.721 

:Z.:Z.4 - Oficio 

- Do Presidente da Associação lnterparlamcntar de Turis
mo. comunicando a constituição da Delegação do Grupo 
Brasileiro ao 469 Congresso da ASTA. a realizar-se cm 
Nova Orlcans. USA. durante o mês de setembro corren-
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.721 

Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.722 

- Projeto de Lei do Senado n9 225/76, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo 
à Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgâ-
nica da Previdi:ncia Social) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.722 

- Projeto de Lei do Senado n9 226/76, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
~59 do art. lO da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973 5.722 

:Z.:Z.S- Requerimento 

- n9 430/76,. de autoria do Sr. Senador José de Maga
lhães Pinto e outros Srs. Senadores, solicitando que o 
tempo destinado aos oradores do Expediente da Sessão 
de 27 de outubro seja dedicado a homenagear o Ser-
vidor Público do Brasil. Aprovado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.723 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 74/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa (SP) a elevar em 
CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comi~sào 
de Redação ..... ·.................................. 5.724 

-Projeto ele Resolução n9 75/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Dracena (SP) a elevar, em 
CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze 
mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação . . . . . . . 5.724 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM 
DO DIA 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 74/76, cons
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 431/76. À promulgação . . 5.724 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 75/76, cons· 
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovado, 
nos termo~ do Requerimento n9 432/76. À promulgação . . 5.724 

2.5- DISCURSO APÓS,\ ORDEM 00 DIA 

-SENAI>OR NELSON CARNEIRO- Apelo cm favor 
de servidores do INPS. no Estado do Rio de Janeiro, 
tendo cm v.ista determinação do DASP, no séntido da 
dispensa de pessoal contratado, para atendimento de 
concursados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.725 



\ 
I 

., ., 
I·,~ 
I ~ 

i 

i. 
) 1 

i 
I 
'.' 

I: 

I· 
I 
! 

I. 
I 

XXVII 

Pia. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM L)Q DIA DA PRÓ· 1.2.3- Leitura de projetos 
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO ............. 5.725 

1- ATA DA 154• SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 1976 • . . • • • • • • . . • • • • . • . • . • . • . • • • • • • • • . • . • . . • • 5.779 

!.l-ABERTURA .................................. 5.779 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

R~/i-reutt•.1· às ,\'t'!:llillles matéria.1·: 
-Projeto de Lei do Senado nY 42/74, que altera a letra 

a do art. 6Y do Decreto nY 69.450, de IY de novembro 
de 1971, que regulamenta o art. 22 da Lei nY 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961. e a alínea c do art. 40 
da Lei nY 5.540, de 28 de novembro de 1968, e dá 
outrus providê':nciu~ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.779 

- Mensagem nY 121 j76 (nY 243/76, nu origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo uo exame do 
Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici· 
p:il de Contagem (MG) a elevar em CrS 42.672.000,00 
(quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta c dois 
mil cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada . . . . . 5.780 

- Mensagem nY 137 j76 (nY 259 j76, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado 
da Fazenda, a fim de que a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba (SP) possa elevar. em Cr$ 9.109.900,00 
(nove milhões, cento e nove mil e novecentos cruzei· 
ros). o montante de sua divida consolidada . . . . . . . . . . . . . 5.782 

-Mensagem nY 139j76 (nY 261/76, na origem), do Se· 
nhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado 
du Fut.c:nua, a fim de que a Prefeitura Municipal de 
Rio Negrinho (SC) possa elevar, em CrS 8.447.135,64 
(oito milhões. quatrocentos e quarenta e sete mil, cento 
e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e quatro centavos), 
o montante de sua dívida consolidada . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.783 

-Mensagem nY 142/76 (nY 264/76. na origem), do Se· 
nhor Presidente da República. submetendo à deliberação 
do Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado 
da Fazendo, a fim de que a Prefeitura Municipal de 
Taubaté (SP) rossa elevar, em CrS 13.445.800,00 (tre· 
ze milhões. quatrocentos e quarenta e cinco mil e oito· 
centos cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada . . 5.784 

-Mensagem nY 148/76 (nY 274/76. na origem). do Se· 
nhor Presidente da Rerública. submetendo ao exame do 
Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura M unici· 
pai de Guarapuava (PR) a elevar cm CrS 23.667.000,00 
(vinte c três milhões. seiscentos c sessenta c sete mil 
crut.ciros), o montante de sua divida consolidada . . . . . . . . 5.784 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado nY 219/75, 
do Sr. Senador Vasconcelos Torres. que dispõe sobre a 
ohrigatoricdade da redução nos vcstihularcs. c dú outras 
providências , ..... , . , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.786 

- Projeto de Lei do Senado nY 227/76, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro. que dá nova redução ao 
~ Jl' do urt. 59 e uo ~ 2Y do art. 61 da Consolidação 
das Leis do Trabulho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.786 

- Projeto de Lei do Senado nY 228/76, de autoria do 
Sr. Senador Orestes Qué:rcia, que dá nova redução ao 
art.. 818 do Decreto-Lei nY 5.452, de IY de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) . . . . . . . . . . . . . 5.787 

1.2.4- Discursos do Expediente 

-SENADOR NELSON CARNEIRO - Declarações do 
Sr. Ministro da Fazenda sobre o índice inflacionário 
previsto para o corrente ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.787 

-SENADOR ORESTES QUERCIA - Pressões políticas 
que estariam sendo exercidas sobre o M DB. no Estado 
de São Paulo, com vistas ao próximo pleito eleitoral . . . . . 5.790 

-SENADOR JARBAS PASSARINHO - Defesa da 
chamada Lei Falcão, tendo em vista conceitos emitidos 
sobre sua aplicação no decorrer do discurso ·de seu an· 
tecessor na tribuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.794 

-SENADOR FRANCO MONTORO- Aspectos de dis· 
criminação da Lei Falcão e a eliminação do debate po· 
lítico em decorri':ncia de sua aplicação . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.798 

-SENADOR OTTO LEHMANN - Manifestação de 
pesar relo passamento do Dr. Francisco de Paula VJ. 
cente Azevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:802 

-SENADOR LEITE CHAVES ·- Atentado praticado 
contra candidato do MDB à Prefeitura de Janiópolis
PR. Apelo ao Sr. Ministro da Justiça e ao Secretário 
de Segurança do Estado do Paranã, contra violências 
que vêm sendo praticadas naquela cidade. (V. Vol. II, 
pág. 5.884) ........................................ 5.802 

-SENADOR ITAMAR FRANCO.- Posse do Engenheiro 
Geraldo Bastos da Costa Reis no Clube de Engenharia 5.802 

1.2.5- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado nY 229/76, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelo~ Torres, que restabelece a vigên· 
cia do art. 176 da Lei nY 5. 787, de 1972 .. .. .. .. . .. . .. .. . 5.803 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da C:imara nY 82/74 (nY 1.463-B/76, na 
Casa de origem), que institui a "anotação de respon
sabilidade técnica" na prestação de serviços de engenha· 
ria de arquitetura. c agronomia, e dá. outras providên
cias. Discussão encerrada, voltando às comissões compe· 
tentes em virtude de recebimento de emenda, após rea~ 
bcrtum de sua discussão, nos termos do Requerimento 
nY 433/76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.804 

- Projeto de Lei da Citmara nY 67 j76 (nY 2.439·8/76, na 
Casa de origem). de iniciativa do Senhor Presidente âa 
República, que acrescenta parágrafo único ao art. JY do 
Decreto-Lei n~ 1.028. de 21 de outubro de 1969, que 
aprova o Estatuto da Federação das Escolas Federais 
Isoladas do Estado do Rio de Janeiro. Arrovudo, após 

·, . 
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usarem da palavra no sua discussão os Srs. Nelson Car- , 
neiro e Ruy Santos. À sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.805 

- Projeto de Lei do Senado n9 261/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro. que estabelece normas para a expedi· 
çilo de documentos escolares. Rejeitado, após usar da 
palavra na sua discussão o Sr. Senador Nelson Carneiro. 
Ao Arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5.806 

- Projeto de Lei do Senado n9 66/76, do Sr. Senador 
Cattetc Pinheiro. que altera a redução do art. 301 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado em pri· 
meiro turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.807 

- Projeto de Lei do Senado n9 88/76, do Sr. Senador 
Orestes Quérciu, que dá nova redução ao ~ 4v do art. 
II da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânica da Previdência Social), amparando a compa
nheira de segurado da Previdência Social. Rejeitado. Ao 
Arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.808 

- Projeto de Lei do Senado n9 190/76, do Sr. Senador 
ltalívio Coelho, que dispõe sobre a não-incidência aos 
Vice-Prcfeitos Municipais da incompatibilidade prevista 
no art. 84, item I da Lei n9 4.215, de 27 de abril 
de 1963. Aprovado nos termos do substitutivo da Comis-
são de Constituição c Justiça. À Comissão de Rcdação . . . 5.808 

-Projeto de Lei do Senado n9 135/76, do Sr. Senador 
Franco Montoro. que ·estende aos trabalhadores rurais o 
abono previsto pura os trabalhadores urbanos, a ser pa· 
go pelo FUNRURAI.:·dcntro de suas disponibilidades fi. 
nanceirus. Discussão adiada para a Sessão de 14 de ou-
tubro próximo nos termos·do Requerimento n9434/76 5.808 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

-SENADOR FRANCO MONTORO. como Líder-Es
clarecimentos da Direc;ão do Centro Brasileiro de Pes· 

• 

quisas - CEBRAP. com referência à entrevista prc:s· 
tada ptlo Sr. Stcretârio dt Segurança do Estado de 
Silo Paulo a respeito do atentado sofrido por aquele: 
órgão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.809 

-SENADOR !I! ARCOS FREIRE- Esvaliumento institu· 
cional externo e interno, da SU DEN E. Vinculação da 
SUDENE à Presidência da República, como forma de 
dinamizá-la, face: o quadro conjuntural e estrutural da 
regiilo nordestina. Projeto de: Lei, que S. Ex• apresen· 
tará à C.1sa oportunamente, dispondo sobre: o estabele
cimento do cargo de Ministro Extraordi~ârio para o 
desenvolvimento do Nordeste, a fim de orientar, coordc· 
nar c supervisionar todas as medidas tendentes ao de· 
scnvolvimcnto global da região c sua definitiva integra· 
çào económico-social ao resto do País . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.812 

-SENADOR DIRCEU CARDOSO - Intenção do Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo ao pretender 
concretizar o afastamento das estradas do Baixo Guan· 
du-Colatina e Afonso Cláudio 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.815 

-SENA DOR VASCONCELOS TORRES - Restabeleci
mento de direito adquirido, disposto no Decreto-Lei 
nv 728/69, aos remanescentes reformados da Polícia Mi· 
liw e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Fe· 
deml ............................................. 5.815 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Criação de agên· 
cia do Banco do Brasil no Município de Ribeirópolis, 
noEstadodeSergipe ............................... 5.816 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO ............... 5.816 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE-
RIOR .......................................... 5.817 

-Do Sr. Senador Henrique de Lu Rocque, proferido na 
Sessão de 13-9-76 .................................. 5.817 
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l -ATA DA 1~0• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 

1.1- ABERTURA 

1.1- EXPEDIENTE 

1.2.1 - J\1ensa~:em do Senhor Presidente da República 

;W 116/76 (nP 236/76, na origem), encaminhando à delibe
ração do Senado o seguinte projeto: 

Projeto de Lei do Senado n9 212, de 1976-DF, que estima a 
Receita c fix:1 a Despesa do Distrito Federal para o cxcrcfcio fi. 
nanceiro de 1977. 

1.2.2 - Pareceres 

-Referentes às uguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n9 198/76, que dâ nova redaçào 
aos artigos 99 c 106 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgúnica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n9 6.043, de 13 
de maio de 197~. c dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n9 204/76, de autoria do Sr. Sena
dor Pctrõnio Portel la, que dâ nova rcdação ao artigo 89 da Lei n• 
6.341. de 5 de julho de 1976, que cJlspõc sobre a organização e o 
funcionamento de Movimentos. Trabalhi~tas c Estudantil nos 
P:lrlidos Políticos, c dá outras providências. 

1.2..'- Comunicnç1ies da Presidência 

-Referente a normas a serem observadas na tramitação do 
Projeto de Lei do Senàdo n9 212/76-DF, anteriormente lido. 

-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, 
a rcalitar-sc hoje, às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

I .2.~ - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 213/76, de autoria do Sr 
Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao parágrafo 
único do art. 566 da Consolidaçiio das Leis do Trabalho. 

1.2.5 - Requerimentos 

N9 393/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando te
nham tramitação cm conjunto os Projetes de Lei do Senado n9 
24/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho em 
favor dos trabalhadores autõnomos, c o Projeto de Lei da 
Câmara n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do 
trabalho a cargo do INPS, c dâ outras providências. 

N9 394/76, do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando que o 
Projeto de Lei do Senado n9 200/76, seja anexado aos Projetes de 
Lei do Senado n9s 128/74; 89, 164, 189, 197, 198 e 22óf75; 15 e 
79 J76, que jâ tramitam em conjunto. 

· N9 395f76, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho e 
outros Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento 
do ex-Deputado Federal Agostinho Monteiro. Aprovado, após 
usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. 
Senador Jarbas Passarinho. 

N9 396/76, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n9 

6lf76, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que con
cede pensão especial a Antônio Rodrigues de Souza, c dá outras 
providências. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR AMARAL PEIXOTO, por Delegação da Li· 
derança - Processo instaurado contra jornalistas do Diário de 
Petrópoli~-RJ, sob a alegação que estariam incursos na Lei de 
Segurança Nacional. 

SENADOR LUIZ VIANA - Defesa de José de Alencar 
como verdadeiro patrono das letras brasileiras, tendo em vista 
projeto de lei em tramitação no Senado dando esta honraria a 
outro ilustre brasileiro. 

1.2. 7 - Comunica~ões da Lideran~a do M D B no Senado Fe
deral 

-De substituições de membros cm Comis~ào Mista do 
Congresso N ucionul. 
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I.J- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n'' 382/76, do Sr. Senador Dinarte Mariz, 
solicitando a trans•·riçào, nos Anais do Senado Federal, du 
Ordem do Dia baixada pdo Ministro do Ex~rcito, General 
Sylvio Frota, assinahtndll a passagem do "Dia do Soldado". 
,\pronadu. 

Si!NADOR· LOURIVAL BAPTISTA - Necrológio do 
Marech:~I Arthur Silio Portella. 

. SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo recebido no 
· sentido da correção de injustiça praticada contra funcionários 
:aposentados no Plano de Classificação de Cargos. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 21/75 (n9 1.348-B/73, na 
Casa de origem), que reabre o prazo para opção de que trata o 
an. I• do Decreto-Lei n'' 194, de 24 de fevereiro de 1967, que dis
põe sobre a aplicação do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço às entidades de fins lilantrópicos, e dá outras providências. 
lll·jcitado. Ao t\rquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 256/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafos ao art. 132 da Con
solidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n9 5.452, de (9 de 
maio de 1'9-13 ). Discussão adiada para a sessão do dia 30 de setem
bro vindouro, nos termos do Requerimento n9 397/76. 

- Projeto de Lei do Senado n9 9/76, do Sr. Senador Leite 
Ch:avcs, que altera a redação do arl. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de 
novembro de 1975, que dispõe sobre a averbação do pagamento 
de títulos protestados, e dá outras providências. Aprovado com 
emenda, cm primeiro :urna. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 121/76, do Sr. Senador 
Orestes Qu~rcia, que estabelece normas de proteção salarial, a 
serem cumpridas pei:Js beneficiárias de contratos de pesquisa de 
petróleo com "cláusula de risco". (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade c juridicidade.) Rejeitado, Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 129/76, do Sr. Senador 
Franco Montoro, que concede aos representantes comerciais be
ncJ'ícios da Legislação Social. (Apreciação preliminar da juridici
d:adc.) Discussão adiada para a sessão do dia 30 de setembro 
próximo, nos termos do Requerimento n9 398/76. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Acordo cele
brado entre o Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas c de Material Elétrico de Barra Mansa. 
Volta Redonda, Resende c Barra do Pira! c a Companhia Side
rúrgica Nacional, de concessão de aumento salarial c outros bc
ncflcios.' 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃ.O. ENCERRAMENTO. 

2- A TA DA 141• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunicli'Ções da Presidência 

- Referente a realização de sessão do Congresso Nacional, 
amanhã, às 15 horas, destinada a homenagear o Patrono do Exér
cito, Duque de Caxias; e convocação de sessão extraordinária do 
Senado Federal, a realizar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do D'ia que designa. 

- Designação de Srs. Senadores para integrarem a Dele
gaçàc> Brasileira ao Congresso da Associação lnterparlamentar 
de Turismo, a realizar-se em Nova Orleans-USA. 

- Designação de Srs. Senadores para integrarem a 
1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÚS A ORDEM DO Delegação do Congresso Nacional à 63• ·Conferência lnterparla-

DIA menta r a realizar-se em Madri- Espanha. 
-Projeto de Lei da Câmara n9 61/76, cm regime de ur· 

t!i:ncia, nos termos do Requerimento n• 396/76, lido no Ex
pediente. Aprm·ado após parecer da Comissão de Finanças. Ã 
sanção. 

1.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Instituição de mo
nopólio estatal para importação de sais farmacêuticos como 
meio de coibir abusos que estariam sendo praticados pelos labo
ratl>rios farmacêuticos. 

SE.\A DOR EVEL..ÍS/0 VIEIRA- Realidade sócio-cconó
mi.:a de setorc,o da economia brasileira. 

SENA DOR MAURO BEN EVI DES- Situação económico
financeira do Nordeste, tendo cm vista estimativa pouco al
vissareira da economia nordestina para 1976. 

SENADOR FRANCO MONTORO. cnmn Líder- Do
cumento entregue ia direçào do M DB, por um grupo de senhoras, 
cm favor da anistia no País. 

S/;'.\'.·1/JOI? ,1 ,\IA RA L I'EI.\'OTO- Visita da Comissão de 
l·inança~ dn Senado :h obras do Mctrô do Rio de Janeiro. 

Sl:'.\':1 IJ0/1 .\1.1 RCOS FR E/I? E- Anülisc do "Projeto Scr
l:lncjn". 

2.2.2- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 214/76, de autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafos ao art. 29 da 
Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, e dá outras providências. 

2.2.J- Requerimento 

N• 399/76 de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n• 
204/76, que dá nova redução ao art. 89 da Lei n9 6.341, de 5 de 
julho de 1976, que dispõe sobre a organização c o funcionamento 
de Movimentos Trabalhista c Estudantil nos Partidos Políticos, c 
dü outras providências. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n9 23/75 (n9 25-B/75, na 
Gamara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio sobre 
Transporte Marítimo, assinado entre a República Federativa do 
Brasil c a República Socialista da Romênia, cm 5 de junho de 
1975. Aprovado. À Comissão de Redação. 

Projeto de Resolução n9 66/76, que autoriza a Superintcn
dê.ncia Estadual de Rios c Lagos - SERLA (Autarquia do 
Estado do Rio de Janeiro)- a contrair empréstimo no valor de 
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros). Aprm·ndo. À 
C nm íssüo de Rcdaçüo. 
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2.-1- MAT!':RJAS APRECIADAS APÚS A ORDEM DO 
DJ,\ 

- Projeto de Ld do Senado nY 204/76, em regime de ur
gi:n~ia, nos termos do Requerimento nY 399/76, lido no Ex
pediente. Aprn1·udu cm primdro e segundo turno. À Comissão de 
Redaç;tll. 

- Redaçào linal do Projeto de Lei do Senado nY 204/76, em 
regime de urgi:nci~. Aprovudu. À Câmara dos Deputados. 

- Redacào linal do Projeto de Decreto Legislativo nY 23/75 
{n~ 25-Bf75, mt Câmara dos Deputados), constante do Item nY I 
da Ordem do Dia. Aprovndu, nos termos do Requerimento nY 
-100f76. ,i., promulgaQào. 

- Redacao linal do ProJeto de Resolução nY 66/76, cons-
tante do Item nY 2 da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
RelJUcrimento nY -101/76. A promulgação. 

2.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

Sé.' NA DOR FRANCO MONTORO, como Líder- Conside
rações sobre o Projeto de Lei da Câmara nY 63/76, em tramitação 

no Senudo, que dispõe sobre: o seguro de acidentes do trabalho u 
~argo do I N PS, e dá outras providências. 

SENti/JOR NELSON CARNEIRO - Carta recebida de: 
untigo servidor dos antigos Institutos de Aposent;tdnria, reivindi
~ando melhoria nos vencimentos de aposentados por invalidez. 

2.6 - DESIGNAÇ,\0 DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISClll~SO I'IW~UNCIADO EM SESSÃO AN
TEIUOR. 

- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 
31-8-76. 

-1- :\lESA DIRETORA 

5 -I.II>EIH~S E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- C'Oi\II'OSI('ÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 140• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, BENJAMIM FARAH, 

MARCOS FREIRE E LOURIVAL BAPTISTA 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Lindoso - Cattete Pin
heiro - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Mauro Benevides - Virgllio Tâvora -
Agenor Maria- Dinarte Mariz- Ruy Carneiro - Marcos Freire 
- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Heitor 
Dias- Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso- Eurico Re
zende - João Calmon - Amaral Peixoto - Benjamim Farah -
Danton Jobim - Nelson Carneiro - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro - Orestes. Quércia - Benedito Ferreira- Lâzaro Bar
boza- Accioly Filho- Leite Chaves- Evelâsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. J9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM: 

Do Sr. Prr.vidrnte da República, de encaminhamento ao Senado; 
do projeto de lei: 

( 0 ) MENSAGEM NY 116, DE 1976 
(N9 '].]6/76, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17, 
raritgrafo I o, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprecia
çfto de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei 

que "estima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1977". 

Brasília, 31 de agosto de 1976.- Ernesto Geisel. 

( •) A Exposição de Motivos c o projeto de lei serão publicados cm Suplemento à presente 
edição. 

PARECERES 

PARECER NY 598, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nY !98, de 1976, que "d' non redaçio aos 
arti~:os 99 e 106, da Lei n9 5.682, de li de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n9 6.043, 
de 13 de maio de 1974, e dá outras providências". 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O nobre Senador José Lindoso em trabalho Legislativo me
recedor de encômios acrescenta dois parágrafos ao art. ~ da Le~ 
nY 5.682, de 21 de julho de 1971, que tem a seguinte redaçào·: J 

"§ J9 A redistribuição, pelos Diretórios Regionais, de 
quotas até o valor do maior salário mínimo vigente no Pais 
somente será cfetivada se requerida, pelo Diretório 
Municipal interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados 
a partir da data do recebimento da comunicação a que tem di
reito. 

§ 29 As quotas não recebidas pelos Diretórios 
Municipais, até o montante c no prazo previsto no parágrafo 
anterior, reverterão aos respectivos Diretórios Regionais." 

Quanto ao art. I 06 Sua Excelência procura dan~o soluções 
para vivência problemática do dia-a-dia reformulâ-lo e o faz da se
guinte maneira: 

"Art. 106. O Diretôrio Nacional, os Diretórios Regio
nais e os Diretórios Municipais dos Partidos prestarão con-
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tas. ;mualmente, ao Tribunal de Contas du União du uplicu· 
~;fto dos recursos do Fundo Purtidário recebidos no exercício 
:anterior. 

~ i'' As prest<t~;lies de contas u que se refere este urtigo 
serft•> envi:tdas ao Tribun:tl de c,mws da Uni~o. por intcrm~
di,, das C•Hnissiks E.\ectuivas N;tcionais. 

~ 2•• Os Dirctúri'" .\tunicipais, f:avoreL·idos com quotas 
de valor correspondente até 50 (cinqüenta) vezes o maior salá· 
rio minimn vi!_!cntc 11<> P:tis, farfao as su:as prest:11;ôcs de 
cnnws perante as (\Hnissiics E.\eCtltivas Regionais mi: 2H 
(vinte c oito) de fcl'crciro, sendo obrig:tdos a apresenwr 
balancete c rdatúrio referente 1ts suas ativid:tdcs. vis;tdo esse 
pelo Jui1 Eleitor:d da Zona c atestado de regulur funciona· 
mcnt.,, firmado pM essa mesma aut,lridadc. 

~ }1 Os documentos relativos a escr~turacào dos atos de 
re,·eita c de despesa referentes :tos Dirctórios M unidpais que 
prestam C•lntas perante as Comissões Executivas Regionais 
licarfw anJuivados nos Serviços de Contabilidade dos Diretó· 
rios Rci;!ionais, por um período mínimo de cinco unos, p:tra 
t>S lins de auditoria, :1 c;argo do Tribunal de Contas da União. 

~ "'' :\ falta de prestação de contas, ou a sua desaprov<t· 
,·iat> total ou parci<tl. implicar:i na susrensão de novas quotas 
.c sujcitar;tlls rcspons:'tvcis its penas d:t ki cabíveis à espécie. 

~ )•.• O Triburwl de Contas d:t União poderá determinar 
dilig~ncias necessárias ü Complementacuo ou ao saneamento 
de irregularidades encontradas nas cont:ls dos diretórios. 

~ 6" t\ Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, 
investigar sohrc a aplicação do Fundo Partidário." 

:\rt. 2'' O Tribun;tl de Contas da Uniãü baixará instruções esta· 
bclecendo normas para a prestação de contas dos Diretórios referi· 
dos nesta Lei, devendo nas mesmas se levar em conta as diliculdadcs 
dos municípios que receberac1 quotas até o valor de-50 (cinqUenta) 
vezes o maior salário mínimo. 

Art. 39 As quotas do Fundo Parlidário, até o valor de 2 (doisj' 
salúrios rnínimlls vigentes no País. relativas ans exercícios de 197-l c 
1975, já distribuídas aos Dirct!lrios Municipais e por estes nf10 recebi· 
dus ou niio aplicadas, reverterão aos respectivos Diretórios Regia· 
nais se não !'orem utilizadas no prato de 30 (trinta) dias da publica· 
cão dcsta lei. 

Parúgr:afo único. :\s <]Untas relativas aos exercícios citados no 
c:•put deste artigo, não transferidas aos Diretórios Municipars. serão 
adjudic:1das uns respectivos Dirctórios Regionais. 

Art. .;•.> Os Diretórios Municipais que nua lizeram a prestação 
de contas das quotas recebidas nos exercícios referidos no artigo an
terior podcrfto fazê-lo no prazo de 90 (novcntu) di:ts contados da 
publicacfto desta lei. na forma de instruções a serem buixadas pelo 
Tribunal de Contas da Uni:io. 

:\ rt. 5• Revogadas as disposições cm contrilrio, esta lei entrará 
cm vigor na data de suu puhlicaçào. 

Assim, por ser constitucional e jurídico o projeto ora cm aprecia· 
çiio, opinamos para que seja aceito cm toda a sua terminologia, de 
vez que com o seu mérito estamos totalmente acordes, com a seguinte 

EMENDA No l·CCJ 

Ao~ i•: 
Suhstitu;tnHc as expressões ... "até o valor do maior salário mí-

nimo" ... por" ... até o valor correspondente a 2 (duas) vezes o maior 
salúrio mínimn ... " 

Sala d;" Ct•rni;,ilcs. I" de setembro de J'l76. - Accioh· Fillw. 
Prcsidenk -· I knri'l"'' ri<- l.a llnt'IJII<' - Relator - .lo\é l.i~dn\!i
:"t•hon Canll'iro ·-·· lldtnr l>in' -- l>irt·rrr C'nrdn\n- .lo\é Snrncy. 

1'.\IU:CFR \·· S•J•J, IJE llJ7ó 

Da Cumissuu de Cunsliluiçuo l' Justiça, sob ri.' o Projclo de 
Ll'i do Senrulo rr<' 2(14, de 1976, de uuroriu do Sen11dor Pelrõnlo 
l'orll•llu, CJUl' dâ no~u rcdaçuo uo urllgo HY da Lei nY 6.341, de 5 
de julhu de llJ7ó, IJU<' dis11iic suhre u orguniluçiio e o funciona· 
menlu dus \lu•·im,•ntus Trubalhisru e Esrudunlil nos Partidos 
l'olíticus, ,. dâ outrus pnnidi•ncias. 

Rclulor: Senador José Lindoso 

V~m il Comissão de Constituição c Justiça o PL nY 204, de auto· 
ria do Senador l'ctr,inio P,>rtella, que d~ nov;a redaçào :to artigo 8'' 
d<t Lei n• 6..141. de 5 de JUlho de I'J76, que dispõe sobre o funciona· 
mcnto de 1\·!,li'ÍiliL'IIt<" Trah:dhi,ta c htudantil nos Partidos Políti· 
~os. 

:\ matéria, <>h1ct<> de Lei •JUC 'c quer emendar. foi lonJ:!:trnentc 
discutida nc,ta Cotnt":·H>. 

:\L'<>rlle·:e que " :art. S" d:t Lei votad:t nfto previu, por l:tpso, a 
c••rnp'"''·ào das Diretorias, de nível Na~:ional, dos Movimentos c o 
presente l'mjctt>, a~•>ra. corrige essa falha. 

Nuo há, evidentemente, inconstitucionalidade a ser apontada c 
procede a corrcçào proposta. Em face disso, dou pela juridicidade da 
proposição 

Sala das Cllllll'·'(>cs. I" de 'ctemhro de 1976. - Acciuly Filho, 
Presidente- Jo"' !.indu"'· Rclat11r- I.L•ilt• C'ha•cs- ;\;dsun Car· 
nciru- llirccrr Cardo"' -.Ir"~ Sarrwy· - Heitor Dias- Ht•nrique 
de J.a J~OCIJUC. 

O Slt I'RESIDE:\TE (l\1agalhJcs Pinto)- Do Expediente lido 
figura a Mensagem n' 116, de 1976 (n9 236, de 1976, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos termos dos artigos 17, § 
1•, c 57, inciso IV, da Constituiçiio, submete ao Senado projeto de lei 
que estima a Receita c fixa a Despesa do Distrito Federal para o cxer· 
dcio financeiro de 1977. 

A matéria será despachada à Comissão do Distrito Federal, 
podcnd<> os Srs. Senadores, perante ela, apresentar emendas nos 
vinte di:ts que se seguirem it sua publicação no "Diário do Congresso 
Nacional''. 

Para emitir parecer sobre o projeto e as emendas, a Comissão 
terá o prazo de trinta dias. 

O SI~. I'RESIDE:\TE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
convoca sessuo extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias: 

Projeto de Decreto Legisi;Jtivo no 23, de 1975: e 
Projeto de Rest>luçJn n" (.6, de 1976. 

O Slt I'RESIDE:\TE (l\laj!alhàes Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que .ser:'< lido pcJ,> Sr. 1•-Sccrctârio. 

É lido o seguinte 

l'RO.IETO DE LEI DO SE\ ADO \9 213, DE 1976 

lhi nn•:• fl•tl;lç:in an par:ígrafo único do arl. 561>, du Conso· 
lidação das Leis dn Trahalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I o O parágrafo único. do art. 566, da Consolidaçuo das 
Leis do Trahalhn, apro•ada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de J9 de maio 
de 1943, pa~sa a vigcr com a seguinte rcdaçào: 

";\ rt. 5M>. . .................................... . 
Parúgr;tl'n únrcn. l:•:dllcrlJ·'e da prnihiçào contida neste 

artigo os emprcgadt>s das '<•cicdadcs de economia mista c das 
cmprc\as pú h! j,·;"· .. 

t\rt. 2'' Lsta Lei entra cm vigor IW data de sua publicaçiio. 
Art. J" RcvoganHc as disroSlçiks cm contrário. 

.Ju,rificac:in 

,\lra\'i'" d:1 I. c i n'' f· 1 :'>:, de r~ ~:e no\cmhrn de I'J74. fni acrc~

ccntado parúpraf,, úni.:•• :a.> ar: r!'<> n'' )(•1!, da Consolidação das Leis 
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do Trabalho, o qual ~stab~lece que os servidor~s do Estado ~ das 
instituições paruestatais não podem sindicalizar-se, excluindo dessa 
proibição os empregados de sociedades de economia mista. 

Em consonância com a conceituaçilo lixada no art. 5Y, do Decr~
to-Lei nY 200, de 25 d~ fevereiro de 1967, "sociedade de ~conomia 
mista é: a entidad~ dotuda de personalidad~ jurídica de direito priva
do, criada por l~i para o ~x~rcicio de atividade d~ natureza m~rcantil, 
sob a forma d~ soci~dad~ anónima, cujas ações com direito a voto 
pertençam, em sua maioria, à União ou à cntidad~ da administração 
indireta". 

Por outro lado, segundo o mt:smo diploma legal, empresa públi· 
ca é "a entidade dotada de personalidade jurídica de direito priva
do, com património próprio e capital t:xclusivo da União ou de suas 
entidades de administração indircta, criada por lei para desempenhar 
atividadcs d~ natureza empr~sarial que o Governo seja levado a excr· 
ccr, por motivos de convcnii:ncia ou contingi:ncia administrativa, 
podendo tal t:ntidade r~vcstir-se de qualquer das formas admitidas 
cm Direito". 

Ora, se já se admite a sindicalização para os empregados das 
sociedades de economia mista, não vemos qualquer razão de ordem 
jurídica para negar-se tal direito aos empregados das empresas pú
blicas, que também são entidades dotadas de personalidade jurídica 
de direito privado. 

Em verdade, tanto a sociedade de economia mista como a 
empresa pública são entidades de direito privado, existindo simultâ· 
nt:amente, com objetivos assemelhados e empregados de mesmo 
status. 

As prerrogativas e privilégios estatais não são extensíveis e nem 
se comunicam automaticamente a essas entidades, a não ser que 
reconhecidos e configurados no ato de instituição. 

Pelas razões indicadas, ni.io se compreende a distinção, ou 
melhor. a discriminação estabelecida entre os empregados das socie· 
dades de economia mista e os das empresas públicas, todos subor· 
dinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
concedendo-se apenas aos primeiros o direito à sindicalização. 

O objetivo desta proposição, por consegúinte, é eliminar essa 
odiosa discriminação, garantindo também aos empregados das 
empresas públicas o direito a se sindicalizarem. 

· Ressalte-se, por derradeiro. que a medida em tela nos foi suge
rida pela Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas (VI Congresso Nacional). 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1976. Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943 
Conslidação das Leis do Trabalho. 

.•••• o o •• o •••••••••••• o •••••••••••••• o ••••••• o •••••••••••• 

Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e 
os das instituições paraestatais. 
••••••••••••••••••• o o. o. o ••••••• o o •••••••••••••••••• o •••• 

LEI N9 6.128, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1974 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 566 da Consolidação 
das Leis do Trabalho para assegurar a sindicalização dos 
empregados de sociedades de economia mista. 

O Presidente da República, 
Faço saber que'O Congresso Nacional decreta c eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. 1~ Acrescente-se ao artigo 566 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de J9 de maio de 
1943, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 566 ................................ · · · · · · · 
Parúgrafo único. Excluem-se. da proibição constante 

deste artigo os empregados de sociedades de economia 
mista." 

Art. 2Y Esta Lc:i c:ntrará em vigor na data de: sua publicação, 
rc:vogadas as. disposições c:m contrário. 

Brasília, 6 de: novembro de 1974; 153Y da lndependéncia e 869 da 
República.- ERNESTO GEISEL- Arnaldo Prieto. 

I Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social.) 

O Slt I' RESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado c: remetido às comissões competentes. 

rio. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretâ-

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N9 393, DE 1976 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham 
tramitação em conjunto os seguintes projetas: Projeto de Lei do 
Senado n~ 24/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho 
c:m favor dos trabalhadores autônomos; e Projeto de Lei da Câmara 
n~ 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo 
do I N PS, e dá outras providéncias. 

Sala das Sessões, J9 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro 

REQUERIMENTO NY 394, DE 1976 

Nos termos do art. 282, do Regimento Interno, requeiro que o 
Projeto de Lei do Senado n9 200, de 1976, seja anexado aos Projetas 
de Lei do Senado n9s 128, de 1974; 89, 164, 189, 197, 198 e 226. de 
1975; 15 e 79, dei976, quejâ tramitam em conjunto. 

Sala das Sessões, !9 de setembro de 1976.- Acciolv Filho, Presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os requerimentos 
lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 279, II, c, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Secre
tário. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9395, DE 1976 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições 
da Casa, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do ex
Deputado Federal Agostinho Monteiro: 

a) inserção, em ata, de um voto de profundo pesar: 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado do Pará. 
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1976.- Jarbas Passarinho 

-.Ruy Santos - Magalhães Pinto - Nelson Carneiro - Luiz Viana 
- Cattete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o 
requerimento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos, para encami
nhar a votação. 

O SR. RlJY SANTOS (ARENA - BA)- Sr. Presidente, pe
diria a V. Ex• que, em primeiro lugar, concedesse a palavra ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, para encaminhar a votação. 

O SR .. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
S.:nadores: 

Hoje, recebemos a noticia do falecimento do eminente hrasilei· 
ro. que era o Dr. Agostinho Monteiro, através de nosso colega. o no
bre Senador Otto Cirillo Lehmann, genro do ilustre morto. 

Ainda quando muito jovem, no meu Estado do Parú, o Dr. 
,\gostinho Monteiro jú se caracterizava pelas suas posições de luta. 
Naquela altura, enfrentando inúmeras diliculdadcs rara combater 
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um líd~r d~ grand~ pr~stigio popuhtr no Pará, o então Mujor Mu
g:tlh:t~s _Baraw, o Dr . .-\gostinh,l Monteiro fel parte da chamadu 
hcnt~ Uni.:a, de oposição <to c.\·lntcrvcntor c, depois, Governador 
do Estado. Posteriormente de foi, se nüo estou equivocado, um dos 
fund;tdor~s da lJ DN. 

Diz o nobre Scn;tdor Luil Viun;t, pda Buhia, com ;1 ttutorid;tdc 
ljLte t.:m, qu~ fni um dos mais ilustres fundadores da UDN. Con· 
grcssi>ta d,Js nwi.s lWt[tv~is, era wmbém um Deputado combativo, 
qu~ marc:nu a sua passag~m pela vida política do Pará de uma man~i· 
ra indeli:v~l. 

Sr. Presidente, era cu ginasiano, quando, certo dia, a minha 
cid;tde lkou inteiramente tumultuada. O Interventor Magalhães 
Barata dispunha, como disse, de um grande poder de carisma, de um 
apoin muit,l gr;mde, sobretudo, da população mais humilde, c tinha 
tambí:m, entre os seus amigos mais diletos, os estivadores, cujo líder, 
Josí: ,\vclin,l, era um homem de temperamento arrebatado. Está· 
vamos cm aula, no Ginásio Pacs de Carvalho, quando fomos sur· 
prc~ndidos com a notícia de que José Avelino fora assassinado, c 
haveria represálias violentas cm Belém. Todas as aulas foram 
interrompidas, c então se conheceu a verdadeira história que leva 
cxatamcnt~ ao instante cm que Josi: Avelino, revoltado com um fato 
qualqu~r que ocorrcru c que utingira a figura de Magalhães Barata, 
entrou na conf~itaria, onde se reuniam, de modo geral, os políticos 
naquela época, c armado, ao que parece, ameaçava tirar a vida de 
alguém. E <l únicü político que teve a coragem, naquele momento, de 
lcvantar-s~ c tentar manietar o chefe dos estivadores foi precisamente 
o ainda relativamente moço, médico Agostinho Monteiro, que 
estava desarmado. Nessa luta, alguém atirou, e essa bala atingiu José 
Avdino. 1\·lorreu, portanto, esse homem praticamente nos braços do 
Dr. Agostinho Monteiro, que com ele lutava sem arma. 

Desde ent;io Sr. Presidente, procurou-se ora imputar ao Dr. 
Agostinh,, uma forma de'ter sido responsável por essa morte, ora de 
tomar ~ontra de represálias. Mas a conduta pessoal do Dr. 
Agostinho Monteiro foi sempre de tal modo digna e correta, que ele 
chegou à idade provccta, inteiramente respeitado até, já agora. por 
seus antigos adversários. 

Quando se deu a minha eleição indireta para o Governo do 
Estado, o PSD, que era o Partido majoritário (e o Governador 
deposto pertencia a essa agremiação), comigo fez um acordo. para 
qu~ o Dr. Agostinho Monteiro fosse o Vicc-Governador, que teve o 
voto un;inime, na t\ssembléia Legislativa. o que prova que o velho 
combatente da U DN, envolvido numa luta dessa natureza, era, 
ainda cm vida, reconhecido por seus antigos adversários como um 
homem hnnrado, que merecia o apreço dos pessedistas, que ele 
combatera desde a origem, no Estado do Pará. 

O Sr .. \m:tral Peixoto (M DB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SI~ .. J..\HH.·\S I'ASSARI;'IIIIO (ARDIA - PA) - Ouço 
v. Ex• 

O Sr . ..\marall'cixntn (MDB- RJ)- Queria prestar o meu de
poimento sobre o Dr. Agostinho Monteiro. Fui seu compannciro. 
como o Senador Ruy Santos, o Senador Luiz Viana c tantos outros 
aqui, na A"cmbléia Nacional Constituinte, cm I '}46. O seu 
comportamento era exemplar. tendo aluado cfctivamcntc na 
elaboração da Constituição, no início c, mais tarde, na defesa dos 
interesses do Par;'t, Ele mereceu o apoio c o respeito de toda a 
Assembléia :"acional Constituinte. V. Ex• tem a nossa inteira 
solidariedade, qu:tndo se refere a esse vulto eminente de seu Estado. 

O SI~ .. 1.\IHI.\S 1'.\SS..\RI~IIO (ARENA - PA) - Muito 
obrigado. 

O Sr. \l'i,nn Carneiro (MDB- RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O Sll .. 1.\llii.\S 1'..\SS.\Ill:'-iliO (ARENA - PA) - Sou 
muito pral,, :to Senador Amarai Peixoto. c ouço o Senador Nelson 
C:trneiro. 

O Sr. \l'l,un Curn<'iru (MDB - RJ)- Eu dcscjarw apenas 
subs~revcr, jú •1uc <l Senador Amaral Peixoto, nunw síntese, prestou 
o d~pnimcntn d~ •JLtantos tiveram a oportunidade de conviver, no 
ParlamcnlLl Nacion;tl, com o nosso saudoso colega Agostinho 
Mnntciro. As qu;tlidadcs refcrh.hts por S. Ex•, mtlmcnt~. cxonwvam 
aquele lwmcm público, que foi, como disse Luit. Vi;ma, uma das 
grand~s figur;as da União Democrática Naciün:tl, nos di:~s úsperos 
que vi1·cmos, l<lgo depois da constitucionalizaçào, mas que se tornou 
um;a lcg~nd:t de homem de bem, de p:ttriota, dedicado, conforme 
tcstcmuliiHtm todos os que acompanharam a sua trajctCJria neste 
mundo. 

O Slt J.-\IUJ..\S I'ASSAIU:"oliiO (ARENA·- PA)- Muito 
obrigado a V. Ex• 

O Sr. Fr:tncu :\lontoru (MDB- SP) - Permite V. Ex• um 
ap:~rtc'! 

O Slt J..\HIJ..\S I'ASS .. \1~1:-olHO (ARENA- PAl- Pois não. 

O Sr. Franco \lonloro (MDB- SP)- V, Ex• !';tia cm nome da 
Lid~r;anç;a da Maioria. Quero dizer a V. Ex• que o Movimento De· 
mocrútico Brasileiro se associa a esta justa homenagem ao parJ;a. 
mentar l';tlccido, Agostinho Monteiro, constituinte que foi, brilhant~ 
Deputado~ homem público. cuja vida V. Ex• acaba de sintetilar n;as 
brilhantes palavr;as que acaba de proferir. S. Ex• era também sogro 
do nosso colega Otto Lehmann, Senador por São Paulo. V. Ex•. ao 
prcst;ar essa homenagem igualmente o fal, em nome da Minoria c 
cm nome de todo o Senado Federal. 

O Slt JARIIAS PASSARI:"olHO (ARENA - PA) - Muito 
grato ao aparte de V. Ex• e, sobretudo, à delegação que me dá c qu~ 
muito me honr;a. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O Sll, .IARII:\S PASS:\RI:'-IHO (ARENA- PA)- Ouço o 
nobre s~nador José Lindoso. 

O Sr. José l.indoso (ARENA- AM)- Não só como repr~scn· 
Wntc do t\mazon;as, mas, simplesmente, com toda a singeleza ~ sin· 
c~ridadc, cvücando um p~ríodo da minha vida, qu~ro preswr umu 
homenagem it mcmúria do Dr. Agostinho Monteiro. Deputado,' 
brilhant~ parlamentar do Pará, de era volwdo para os problemas 
~conômicos da rcgiiiu •unaLúnica. A sua palavra c a sua contributçào 
eram acatadas. Aquela época, trabalhava eu na Sccrctari;t d:t 
Associação Comercial do Amazonas, centenária entidade d;~ noss;~ 
região, s~mprc preocupado com os assuntos regionais. c fui teste· 
munha do apreço c da quase veneração, diríamos assim, ~m torno 
da ligur;t do Dr. Agostinho Monteiro. O Amazon;as se assoei;~ :to 
Parú, na dor pela perda desse grande amazônida. 

O SI~ .. 1:\IUJ.\S 1'..\SS:\RI:"olllO (ARENA- P,\)- Acolho o 
aparte dn nnbrc Senador José Lindosü. como m;ais um preito de 
justiça que <c presta ;ao h<lmcm de quem, agora. estamos aqui a 
hnmcnag~ar ;a memória. 

O Sr. C:tll~l~ Pinheiro (.-\RE:"IJA- PA)- Permite V. Ex• um 
a parle'! 

O Sll. ,J..\HH:\S PASS:\RI\HO (AREl\lt\ - PA)- Ouço o 
nobre Senador Cattetc Pinheiro. 

O Sr. Cauer~ Pinheiro (ARENA - PA) - Permita. V. Ex•, 
unir-me aos sentimentos de pesar que manifesta, pelo falecimento do 
nosso eminente cocstaduano Dr. Agostinho Monteiro, que aprendi a 
adnmar desde a minha mocidade, de quem fui aluno na Faculdade 
de Medicina do Purit. Desde então, acompanhei a su;a trajctôria de 
médico, de político, de cidadão com os mais relevantes serviços prcs· 
lados ao Estado do Parú. Quero, assim, neste momento de saudade. 
de emoção c de admiração, deixar estas palavras no discurso de V. 
Ex• •. certamente a melhor interpretação de tudo aquilo que o 
Para podcna manifestar ao ilustre filho que agora perde c <:uja morte 
lodos nús sinceramente lamentamos. 
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O Slt .1.\IW.\S I'.\SS.\IU:--;110 (:\RENA- 1':\)- Nobr~ S~

rwdur Caltete l'inhciru, r~c~b~ndo ~u. hoje, já pelo tim du manhil, a 
cumunicuçiru du falccirm:nto do Dr. Agostinho Monteiro, ia ter pre· 
cis:rmcntc, neste inst:tntc, a preocupação de salientar que se V. Ex• c 
o nobre Senador R~nutn Franco aqui nilo estivessem presentes, com 
ccrlcta nitu c:.turiam por desconhecer o fato, c estando presentes 
t:unb~m com a mesma certeza poderia asseverar que tornariam, 
conw cu, a iniciativa de h,Jmcn:tgc:tr a memória do nosso pranteado 
amigo. Ainda quando V. Ex• pediu a palavm, não m~ tinha dado 
conta da presença de V. Ex• cm plenário, mas tinha· a ccrt1:za de que 
a sua p:tlavra não faltaria, c ati: com maior significação do que a 
minha, porque V. E.x• militou politicam~nt~ ao lado dele, V. Ex• cn· 
frcntou tremendas diliculd:tdcs, ern períodos de exceçào, ao ludo do 
Dr. Agostinho Mont~iro, de já evidentemente um homem maduro c 
V. Ex• um jovem. De modo qu~ creio que podemos, ambos, dizer 
que também se associa a esta manifestação de pesar o nosso velho 
mestre, o Professor Renato Franco, que ~stá ausente. Gostaria, Sr. 
Prcsid~ntc, de sali~ntar um fato: a gentileza do meu nobre colega 
Ruy Santos. Eu me havia inscrito para falar, na forma regimental, 
cm prorrog:~crto d:t Hora do Expediente, sobre este evento triste para 
nós. Ao ch~gar ao S~nado, antes do início da S~ssão, tomei conheci· 
mcnto do requerimento de pesar. de autoria do nobre Senador Ruy 
Santos. S. Ex•. num gesto cativante, deixou que a minha assinatura 
fosse a primeira c, agora, a V. Ex• solicitou que me fosse transferida 
a priorid:~dc de falar. É um gesto profundamente carinhoso que eu 
envolvo na homenagem de pesar que todos nós prestamos a um 
homem com o qual vim a ter contatos mais íntimos, já praticamente 
ele em idade provccta c cu tendo a minha primeira experiência de 
vid:t pública. Foi meu \'ice-Governador no período de um ano e sete 
meses que nos coube governar o Estado do Pará. Das suas lições, dos 
seus aconsdhamcntos, cu me beneficiei imensamente, não em termos 
pesso:~is. mas em termos públicos, para poder ser mais útil ao meu 
Estado. 

O Sr. José Sarne~· (ARENA - MM - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. J..\RBAS 1'..\SSARI:--;HO (ARENA - PA) - Ouço o 
nobre Sen:~dor José Sarncy. 

O Sr. José Sarne)' (ARENA - MA)- Senador Jarbas Passa· 
rinho, V. Cx• faia já agora cm nome de todo o Senado. Mas eu pe· 
diria a V. Ex• que acolhesse no seu discurso a manifestação de pesar 
da bancada do Maranhão. particularmente de minha parte, pela 
morte do grande brasileiro que foi Agostinho Monteiro, que prestou 
grandes serviços a este País. c um velho companheiro nosso nas lutas 
antigas da União Democrática Nacional. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR .. J..\RBAS P:\SS..\RI:\110 (ARENA- PA)- Grato ao 
testemunho c à solidariedade do Senador José Sarney. 

Sr. Presidente, encerro. porque creio que haverá oportunidade 
cm que, nesta Casa, ou por \'OZ mais expressiva, ou mesmo pela 
minha. se faça um tributo mais minucioso de homenagem à memória 
do Dr. Agostinho Monteiro. 

Nn momento. alinhavo apenas essas lembranças, tomado ainda 
pelo choque emocional natural do conhecimento do seu falecimento. 
mas gostaria de dilcr que. de sua passagem pela vida pública. fica 
para nós, paracnscs. sobretudo. um retrato que, cm termos gerais, 
poderia ser sintetizado cm duas palavras: fraternidade c arrojo. Ele 
era um homem extremamente fraterno, envolvente, simpático. esfu· 
ziante c, ao mesmo tempo. um homem desassombrado nas atitudes 
que tomava. 

Creio que essas duas qualidades justificam a passagem de 
qualquer homem pela face da terra. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. I'IU:SIDI·::-;TJ·: (Magalhães Pinto)- Em votação o re· 
querimcnto. 

Os Srs. Senadores que ~J aprovam queiram permanecer 
sentados. (!'ansa.) 

btir aprnvado. 

A l'rcsid~nda farú cumprir a deliberação do Plenário c se 
associa às manifestações d~ pesar pela mort~ do ex-Derutado 
Agostinho Monteiro. 

O Slt I'IU;;SIDE~TE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
rcq uerimcnto que será lido pelo Sr. JY.Sccrctário. 

i': lido o seguinte 

REQUERil\IE~TO ;-.oy 396, DE 1976 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do 
Regimento, para o Projeto d~ L~i da Câmara nY 61/76, de iniciativa 
do Senhor Presidente da R~pública, que concede pensão especial a 
Antônio Rodrigues d~ Souza, e dá outras providências. 

Sala das Sessões .• JY de setembro de 1976. - Ru)' Santos. 

O SR. PRESIDE:'ITE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, 11. do 
Regimento Interno. {Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, que 

falará como Líder. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ. Como Líder, pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Trago ao conhecimento do Senado Federal lato da maior 
gravidade, que estú ocorrendo na Cidade de Petrópolis e não é: uma 
ameaça somente à Imprensa do Estado do Rio de Janeiro mas a toda 
a Imprensa do Brasil. 

O Diário de l>etrópolis é um dos mais concr.ituados jornais 
daquela cidade. Com 22 anos de existência, tem prestado grandes ser· 
viços à cidade e à comunidade. Dois de seus diretores e dois de seus 
jornalistas estão sendo processados como incursos da Lei de Segu· 
rança Nacional, somente pelo fato de terem comentado declarações 
de políticos eminentes, como o Sr. Deputado Ulysses Guimarães, 
Presidente do meu Partido. e feito comentários que se encontram 
di:~riamcnte em todos os jornais do Brasil. 

A prevalecer esse critério, nenhum jornal do Rio de Janeiro ou 
de São Paulo poderia circular. O Estado de S. Paulo teria os seus 
Diretores também enquadrados na Lei de Segurança Nacional: o 
prórrio Jornal do Brasil e O Globo, mais tranqüilos em seus 
comentários, não escapariam, porque os fatos apontados na 
denúncia referem-se a publicações feitas, a declarações de eminentes 
homen~ públicos deste País, e contêm comentários encontrados, repi· 
tn. diariamente. em todos os periódicos nacionais. Para esse pedido 
de enquadramento na Lei de Segurança Nacional não i: apontado 
um fato concreto, nenhuma atividade subversiva. São transcritos tão· 
somente, tópicos, alguns dos quais lerei e nada têm de subversivo; 
pelo contrário, contribuem até para a ação fiscalizadora do 
Governo. 

Ainda há pouco, vimos o célebre caso das mordomias ensejar ao 
Governo, principalmente a Sua Excelência o Senhor Presidente da 
Rcp(thlica, a oportunidade de tomar medidas radicais para pór um 
paradeiro ao abuso que se vinha verificando. 

Não vejo como os comentários feitos pelo Diário de Petrópolis 
rossam ser apontados como altamente subversivos, e para os seus 
dois Diretores e dois outros jornalistas serem pedidas penas que 
somam 300 anos de prisão! ~até irrisório. Sr. Presidente, 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- V. Ex• permite um 
aparte'! 

O SR. AI\IARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. Ex• dá notícia à 
Casa que dois Dirctores de um jornal estão sendo processados. Por 
via de consrqUcncia. dú igualmente notícia à Casa - esta a 
condusiio lôgica a que se chega, obviamente- estar ocorrendo um 
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procedimento lcg;il da parte da autoridade. A lei dá uo Ministério 
l'úhlico, priv:ltiv•uncntc, a inicimivu da uçi!o penal, mus esta açào 
pcn•il. a denúnci:1, digamos ui, no caso, i: apreciada por umu 
t\ uditoria ou por um Colegiado, conforme: u questão de compcti:n
ci:l, (lUC ·accitarú a dcnúnciu ou não. A compcti:nciu pura se vcrilicur 
se lwuve unw condut:~ contrária ao interesse nacional não í: do 
(\lllgrcsso N:~cilHl:il, não i: do Parlamentar. passa u ser do Poder 
Judidúriu. E h;\ ati: dispositivos de ética que nos recomendam nus 
au,cnt:~rmos de Cllnwllários em torno de cerws questões judiciais. 
V. b• di1. que a conduta não tipifica nenhum crime, mas o 
Ministí:rio Público entendeu que sim, e o Judiciário concordou, 
tunto que:, em principio, admitiu o procedimento antijurídico c ucei· 
tou " denúncia. Logo, estão respeitados ui todos os direitos huma
nos. pelos quais se desfralda, neste Pais, nus alterações dos dias 
e d01s noites, as bandeiras partidárias. Assim, está sendo respeitado o 
principio da lcg;ilidade, estabdeceu-se o contraditório, e os jornalis
ws "~o ter :~hsoluto direito de defesa. Então, não hú como se· 
censurar " :~utorid:~dc: que buscou, na lei, e tão-somente nu lei, 
rc:cursns pura um:~ investigação, uma possível punição - a qual 
poderá •lli: não ocorrer - mas no final do julgamento. Do que 
V. Ex• dit extrai-se a certeza de que a autoridade está agindo, 
rigorosamente, de acordo com a lei. 

O SR. A~IAIUJ. I>EIXOTO (MDB - RJ) - V. Ex• se 
;mtc:cipuu :1s minh:~s ohservações. Não í: possivd concordar com o 
que V. Ex• diz. Est:~mos numa campanha politica e um desses 
dirctorc:s i: membro proeminente do meu Partido. f: um antigo 
suplente: de: Deputado Federal pelo MDB da Guanabara e hoje 
mc:mhro do Dirctório de Pctrópolis. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - Nós temos muitos 
arc:nistas process:~dos, c: podemos dar a V. Ex• uma penca deles. 

O SR. Ai\1:\RAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Mas não pelos 
motivos que vou expor. 

O Sr. Eurico l~czcndc (ARENA - ES) - Por esses motivos 
que V. Ex• c.xpôs ati: agora. 

O SI~. Ai\L\IUI. PEIXOTO (MDB - RJ) - Não conhece 
aind;~ V. E.x• os motivos. 

O Sr. Eurico l~cl.cndc (AREN,\- ES)- Os que V, Ex• expôs 
~tê llgora. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Não expus 
nenhum motivo, lamentei o fato de, que, neste momento, em que nos 
aproximamos de um pleito, em que o Governo deve dar todas as ga-· 
rantias, um jornal conceituado, como é o Diário de Petrópolis, tenha 
dois de seus diretores e dois jornalistas processados dessa maneira. 

Os~. Danton Jobim (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Danton Jobim. 

O Sr. Danton Jobim (MDB - RJ) - Sr. Senador Amarai 
Peixoto, não estranho, absolutamente, esse procedimento da parte 
de autoridades do Governo, no sentido de processar jornalistas pela 
Lei de Segurança Nacional. Não estranho porque isso é uma prática 
utilizada exatamcntc porque a Lei de Segurança Nacional não permi
te cxccptio l'critatis. E, assim, aquilo que o jornalista referir como de
núncia a qualquer ato do Governo não poderá ser examinado pelo 
Juiz. Trata·sc de uma prática, do ponto de vista ético, incorrcta. O 
Supremo Tribunal Federal já teve ocasião de estranhar essa prática, 
quando apreciou o caso de um jornalista paulista, que fora pro
cessado apenas porque havia imputado certos fatos de irregulari
dades a autoridades do segundo ou do terceiro escalão. Achou o Su
premo Tribunal Federal, nesse caso, que o foro não seria, absoluta
mente, o da Justiça Militar, mas, sim, o da Justiça comum. E é evi
dente que uma das funções do jornalismo, uma das mais impor
tantes, é a de acompanhar a ação dos governantes c criticá-la c, até 
cm certos casos, denunciá-la à opinião pública, por suas irrc~ulari· 

dadc:s ou abusos. E mesmo sob certos aspectos isso rc:prc:sc:nta, c: tem 
rc:prc:sc:ntado, uma garantiu para os governantes de: que: ficam assim, 
através da Imprensa, conhecendo fatos que: podem corrigir. Em· 
presto-lhe:, pois, a V. Ex• a minha inteira solidariedade, pessoal· 
mente, porque: a minha Bancudu, c:vidc:ntc:mentc:, já está representada 
por V. Ex•. quando fula por ela. 

O SI~. A~L\IUJ.I'EIXOTO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V. b•, que tmL boa ~:ulaboraçào ao meu discurso. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- O nobre Senador Eurico 
Rezende falou, com a maior tranqUilidade, num processo judicial, 
que pode acabar pela absolvição. Mas o só processo, no caso, é: que 
me parece uma violência. Esse i: que i: o fato. r: um jornalista que 
transcreve artigos de outros jornais, faz os mesmos comentários que 
outros jornais fazem, e, apesar disso, esse jornalista i: processado. O 
que mostra que, no atual regime, a liberdade de imprensa tem es
calões: Quando essa liberdade é aplicada para conter um jornal relati
vamente modesto, de uma cidade do interior. que toma uma posição 
política, é rigorosa; quando é um grande jornal, não acontece a 
mesma coisa. O próprio processo i: que i: a violência. E. ainda mais, é 
tão violento o processo, causa tanta surpresa, que a pena pedida para 
esses homens soma trezentos anos de prisão, como se tivessem 
derrubado um governo, tivessem reunido tropas para derrubar o re
gime. Se fosse isso, que pena se pediria para esses jornalistas1 Eles 
apenas comentaram discursos e outros trechos de jornais, fizeram 
críticas. Pois para quatro jornalistas se pedem trezentos anos de 
prisão1 Isso mostra, por si só, que esse processo é um absurdo. O 
nobre Senador Eurico Rezende, que é um criminalista, deve estar 
vendo que a desproporção do pedido mostra, também, a despro
porção da denúncia. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- O eminente colega vai 
me permitir agora, antes de ler~ 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Os senhores vão 
permitir que eu continue o meu discurso. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - Nós de vez em 
quando permitiremos um aparte a V. Ex• 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Espero que seja 
generoso na concessão desses apartes. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - O Senador Nelson 
Carneiro taxou a existência do processo como refletindo uma vio
lência. Eu entendo que esse conceito não é adequado, o órgão 
persecutório ofereceu a denúncia. A ação penal, obviamente, só se 
instaura com a aceitação da denúncia. A denúncia foi aceita pelo 
Poder Judiciário, que se presume isento. E quanto à capitulação 
penal isso é irrelevante, porque durante a instrução processual o juiz 
pode dar outra tipicidadc, mudar o curso do processo, sempre asse
gurada plena defesa. O que não posso admitir cm princípio, Senador 
Amarai Peixoto, é que se considere a conduta do Poder Judiciário 
como uma conduta violenta, quando o que está se passando aí é o 
seguinte: como se trata de jornalista, ....,. mas a lei não distingue jor
nalista de pedreiro, de marceneiro. de copeiro, de cozinheiro, porque 
todos são iguais perante a lei, - há sempre um paladar politico a 
favor de jornalistas, há o cortcjumcnto cm torno - não estou me 
referindo a V. Ex•. Sr. Senador Amarai Peixoto, porque cu conheço 
inclusive seu ponto de vista: V. Ex• não pode nunca realmente cor
tejar .iornalistas, não é possível, V. Ex• já está amadurecido nisto. 
Mas é preciso que se diga que não há diferença nenhuma, todos sào 
iguais perante a lei. Niio h[1 nenhuma violência, porque um processo 
judicial presume-se destituído de qualquer propósito de violência. 
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De modo que devemos respeitar a isenção c a serenidade do Poder 
Judiciário. E outros que o queiram, que procurem conciliar com 
outros recursos o paladar cm favor judiciário com o apetite cm favor 
de jornalistas. Mas, repito, todos são iguais perante a lei .. 

O Slt AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Esquece: V. Ex•, 
quero recordar novamente, que estamos numa fase pré-eleitoral, ou 
melhor, numa fase eleitoral. A repercussão, numa cidade, de um pro· 
cesso como esse é enorme. Petrópolis é uma cidade tradicionalmente 
da Oposição, do MDB. Os três candidatos a prefeito do MDB foram 
os três mais votados da cidade e o serão novamente a 15 de novem
bro. Mas, um ató como esse não se justifica e revolta toda a cidade. 
A paixão a que me referi está nos termos da denúncia em que os jor· 
nalistas são agredidos, "i: o vil jornaliHa fulano de tal". Basta ler a 
denúncia para se ver a paixão com que ela foi redigida, o intuito 
político que a originou. 

E a revista Veja, que declara o seguinte: 
"Os problemas começaram no fim do ano passado, 

quando houve um desentendimento verbal entre o Coronel 
Vinagre, Subcomandante da I • Brigada e Luiz Carlos Diniz. 
Apresentados na rua se desentenderam c daí surgiu um IPM 
contra um jornalista do Diário de Petrópolls." 

Em séguida, foi aberto outro IPM no qual foi arrolado o dirctor 
e o seu pai que era seu substituto eventual. O Jornalista Paulo Antô· 
nio Carneiro Dias afastou-se da direção do Diário de Petrópolls, por
que foi convidado para um cargo de assessoria do Governo do 
Estado. Nesta época, seu pai, que era Vicc-Presidentc, assumiu a 
direção e logo depois, quando houve a definição política do Go· 
vcrnador do Estado pela ARENA, ele espontaneamente pediu 
demissão, por ser dÓ MDB. Voltou a reassumir as suas funções de 
Presidente. 

Esta promotora acusa, de um modo mais violento, não só a ele 
como a seu ilustre pai, como, também, a outros jornalistas usando 
expressões até injuriosas, envolvendo um antigo artigo em defesa do 
Deputado Francisco Pinto e declarando - por aí se pode ver a 
mentalidade desta ilustre representante do Ministério Público- que 
este Deputado acusou o General Pinochet, "quando se sabe que o 
Chile é: hoje o exemplo de democracia em toda a América Latina." 
V. Ex• naturalmente não concordará com ela. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite y. Ex• 
(Assentimento do orador.) - Neste ponto estou de pleno acordo 
com V. Ex• mas não importa, aí, Ex•, volto a dizer, quem tem ai· 
guma experiência de Direito isso não importa, porque o Juiz ao 
aceitar a denúncia não concordou com os conceitos do Ministério 
Público, verificou que havia um crime em tese, basta a existência do 
crime em tese, a denúncia é recebida, isso não deu prisão para nin· 
guém, pelo menos V. Ex• não dâ notícia de que tenha havido prisão 
preventiva, o jornal deve continuar a circular, fazendo ampla pro· 
paganda do MDB. De modo que o que há, é o seguinte: meu ponto· 
de vista é esse, o juiz quando aceita uma denúncia ele não absorve 
todos os conceitos ou todos os argumentos, ele verifica se em tese 
houve um crime, isto é, se aquele procedimento deve ser apurado na 
investigação judicial. E virá então o julgamento assegurar o direito 
de plena defesa, Ex• 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- V. Ex• não acha. 
que isso terá uma profunda repercussão política na cidade? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Essa questão de repcr· 
cussão politica é própria da democracia. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Isso é muito 
importante. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES)- Não existe demo· 
c•·acia sem repercussão politica. 

O SR. AI\IAR,\1. I'EIXOTO (MDB- lU)- Mas essa é for· 
jada, é forjada deliheradamcnte para intimidar o eleitorado. 

O Sr. Eurico l~czende (ARENA- ES)- V. Ex• pode estar cer· 
to que o Poder Judiciário irá podar, no julgamc:nte condenatório ou 
ubsolutório, os conceitos. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Mas quando? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas quando o qui:? 
Mas se não há cerceamento, se a atividade profissional continúa, se o 
jornal prossegue circulando defendendo a bandeira do MDB. Eu me 
coloco neste ponto de \'ista. Uma ação judicial reflete direitos 
humanos. Por que: reflete direitos humanos? Porque assegura o 

· contraditório. E o que é o contraditório? e. a peça mais importante, 
aliás, i: a peça basilar do processo criminal cm todo mundo. Foi aí 
que surgiu a verdadeira democratização do processo judicial. Então, 
se há um processo judicial, obviamente hã o respeito absoluto aos 
direitos humanos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Vou ler um dos 
trechos citados da denúncià como altamente subversivos. 

"As comemorações oficiais ... " 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• está fazendo a 
defesa prévia. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - ... "pelo 
transcurso do J09 aniversário do triunfo do Movimento de 
março são mais do que justas, é um direito inerente à vitória, 
é: o júbilo dos vencedores, que ninguém pode nem deve 
atrapalhar. Mas uma coisa se pode exigir: é a cunhagem de 
frases mais condizentes com a realidade, com a verdade histó
rica. O slogan, por exemplo, "Dez anos construindo o 
Brasil", salvo melhor juízo, é de tremendo mau gosto, por ser 
uma inverdade." 

E a opinião do jornal, é a opinião de tantos outros jornais no 
Brasil. Isso aqui não é uma ameaça somente ao Diário de Petrópolis, 
é: uma ameaça a toda a imprensa do Brasil. Amanhã, por razões 
muito mais suaves do que esta, os grandes diários do Rio e de São 
Paulo poderão ter seus dirctores processados. 

Há um trecho mais adiante em que ele se refere a uma frase do 
Deputado Ulysscs Guimarães, e repete a frase, fazendo algumas 
considerações. No.entretanto, is;;o também é apontado como subver
sivo, como incitamento à desordem. Agora, enquanto isso se passa, 
todas as autoridades militares de Petrópolis, Comandantes da Bri· 
gada, Comandantes . do Regimento, dirigem-se a esse jornal, 
chamando-o de brilhante órgão, convidando-o para as cerimônias 
militares, agradecendo a cooperação dada por esse jornal ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Peças importantes 
para a defesa. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Peças impor
tantes para a defesa, mas depois de ser produzido o mal político, 
que ... 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- E o processo? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Qual o mal político? 
Se mal politico se produziu, produz-se contra o Governo. A experiên
cia c a observação revelam que um processo judicial de iniciativa 
dessa natureza, se causa erosão, é no património eleitoral do Partido 
do Governo. Não há prejuízo para o MDB. V. Ex• é político 
calejado e arejado c ... 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Obrigado pelo 
arejado. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... c titular de 
vitórias consecutivas cm pleitos eleitorais, sabe que esses proecdimcn· 
tos repercutem na opinião pública sempre contra o Governo. Não 
houve prejuízo para o MDB, c cu identifico no sorriso do Uder 
Franco Montoro a alegria pela existência desse processo. 
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O Slt AMARAL I>EIXOTO (MDB - RJ) - Mas, vou 
continuar, V. Ex• há de permitir que eu continue a ler para mostrar 
u monstruosidade que está se fazendo. 

O Sr. Marcos Frdre (MDB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte, ilustre Senado(? 

O sn. AI\IAI~AL I>EJXOTO (MDB- RJ)- Tem a palavra. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Evidentemente que a 
análise que V. Ex• está fazendo, vai muito além dos aspectos 
jurídicos ou judiciais, propriamente ditos, do processo instaurado. 
V. Ex• analisa, com muita propriedade, o aspecto politico da 
denúncia feita. V. Ex• analisa o carátcr evidentemente intimidativo 
da iniciativa governamental, porque está visto que nesta época pré· 
eleitorul, tem-se procurado usar de todos os meios disponíveis para 
intimidar direta ou indiretamente aqueles que querem expressat 
livremente os seus pensamentos. Quanto ao conteúdo da matéria 
publicada, não é: de admirar que os jornalistas responsáveis por ela 
venham a ser como que responsabilizados, embora outros que 
cscrev;1m iguais coisas não o sejam. Porque todos os dias estamo~ 
assistindo, inclusive, a fatos dessa natureza. Jornais como a Tribuna 
da Imprensa, são impedidos de publicar matérias que são devida
mente transcritas cm outros periódicos. Portanto, a censura que se 
estabelece contra a imprensa no Brasil é, além de absurda, 
discriminatória, porque se proíbe a alguns aquilo que se permite a 
outros. São outros modos de intimidar, c V. Ex• está trazendo ao 
conhecimento da Casa uma dessas maneiras de que se tem lançado 
mão para restringir a livre manifestação do pensamento. A Casa tem 
que agradecer a V. Ex•, que assim, se faz porta-voz dessa denúncia 
que é: uma denúncia de novas restrições às liberdades públicas neste 
Pais. 

O SU. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
pelo aparte de V. Ex• 

Quero ainda mostrar um outro artigo que também foi apontado 
na denúncia: "A Nova Disparada", de autoria do presidente da 
sociedade, dirctor do jornal, Paulo Antônio Carneiro Dias. Esse ar! i· 
go i: do começo do ano, só agora veio à tona. 

"Os índices do custo de vida, já divulgados, revelam que 
ati: 20 de novembro a alta foi quase de 32%. No principio do 
ano (de 1975), este jornal previu elevação no trimestr·e que a 
carestia atingiria 35%. Foi aceitando a realidade que o 
Governo concedeu o abono de emergência ... " 

Não há uma intenção de agredir o Governo, reconhece que o 
Governo deu os 10%, mas que são insuficientes. 

O artigo terminava do seguinte modo: 

"Para completar o cerco a todas as classes sociais, que o 
Governo parece estimular, temos agora a majoração das 
passagens de trem." 

Esta majoração das passagens de trem provocou na imprensa do 
Rio de Janeiro a maior rcaçào. 

"Somente na linha Rio-São Paulo o acréscimo foi de 
60%. A poltrona passa de 25 cruzeiros para 40 cruzeiros. O 
trêm suburbano passa de 50 centavos para 60 centavos. De 
modo que I cruzeiro não dará para o barnabé e o trabalha
dor fazer a sua viagem de ida e volta. Assim, nessa marcha, 
quando começar o pagamento restante de 20% dado pelo 
Governo, agora liberado cm gota homeopática, só servirão 
para asseverar a disparada do custo de vida." 

Isso foi considerado altamenc subversivo. 
Ainda há um outro artigo sobre a Igreja dizendo que o 

mcmonal cm defesa do Nordeste, que tem sido tão comentado aqui 
no Senado Federal pelos representantes do Nordeste, apresentado 
nela maioria dos arcebispos c bispos da região, deixou a conclusão 

4uc alguma coisa de errado está acontecendo, principalmente cm 
1claç:lo ii SUDENE. 

Os nossos eminentes Senadores do Nordeste deveriam ser 
processados pelo mesmo mo.tivo, porque aqui se têm referido repeti· 
das vezts a isso. 

E termina depois de comtntur algumas ações do PROTERRA, 
citou o nobre Senador Marcos Frc:irt, e termina: 

"A participação social do sacerdócio, fora dos palácios, 
riquezliS, será a atualidade da nossa Igreja, que representará 
em pouco tempo, o poder moderador e atual dt todas as 
reivindicações populares." 

Há alguma ameaça nisso1 Há algum incitamento à subversão1 
Agora, na denúncia ainda é: citado como pertencendo ao jornal, 

um jornalista que não é: identificado pelo redator do jornal, e q'ue ele 
apurou depois de trabalhar nas Vozes de Petrópolis; As Vozes de 
J>e.trópolis pertencem aos Franciscanos. É um jornal da Igreja Católi
ca, um dos mais antigos também de Petrópolis, uma publicação, se 
não me engano, mensal, que os' Franciscanos fazem em Petrópolis. 
Esse jornalista trabalha nessa publicação e é apontado aqui como 
obrigado, escondido na redução do Diário de Petrópolis. 

Sr. Presidente, não podia deixar de trazer" esses fatos ao conheci
mento do Senado e, através do Senado, da Nação. São fatos da 
maior gravidade, que representam não uma ameaça a esse diário, 
que é: um valoroso jornal, mas acho que a toda a imprensa brasileira. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. I>RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavr~ 
ao nobre Senador Luiz Viana .. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há mais de um século, precisamente em 31 de maio de 1869, 
assim se expressava José de Alencar, falando na Câmara dos Depu· 
lados: 

"Não desejava ocupar a atenção desta augusta Câmara 
com a minha pessoa, especialmente em circunstâncias em que 
assuntos de tanta importância reclamam todo o zelo e medita
ção dos legisladores do país. Não somente estou desde muito 
acostumado à injustiça de meus adversários e até algumas 
vezes a de meus correligionários, como, e é e~t:: a piincipal 
razão, entendo que nenhum individuo tem o direito de ante
por sua individualidade às grandes questões de interesse na
cional." 

Hoje, entretanto, pretendo falar justamente de José de Alencar c 
de um;l injustiça com que, no meu entender, ainda uma vez será feri
do o inconteste criador da literatura brasileira. Não terá ela, porém, 
o meu voto, c espero que também não tenha o do Senado. Está cm 
andamento nesta Casa, após aprovado pela Câmara dos Deputados, 
um projeto do honrado Deputado Alberto Lavinas, declarando 
Machado de Assis Patrono das Letras do Brasil. Membro da Acade
mia de Letras, da qual foi ele fundador c primeiro Presidente <llé a 
morte, autor de modesta biografia do grande romancista, teria cu to· 
dos os motivos para aplaudir c secundar a iniciativa do ilustre Depu
tado. 

Infelizmente, por uma questão de consciéncia, não o posso 
fazer. Para mim, o verdadeiro, o autêntico, o real Patrono das nossas 
letras é José de Alencar. 

O Sr. 1\lauro IJcncvidcs (MDB -CE)- Permite V. Ex• um 
H parte, eminente Senador Luiz Viana1 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA -IJA)- Com muita honra. 

O Sr. 1\Jauro IJcncvidcs (MDB- CE)- Senador Luiz Viana. 
como ccarcnse nào poderia deixar de manifestar o meu apoio a c~sa 
posição assumida por V. Ex•. neste instante, no momento cm que, 
puhlic<~mcntc, se coloca contrário a esta proposição de autoria dn 
ilustre Deputado A lherto La vi nas, do Rio de Janeiro, que pretende 
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atribuir a Machado de Assis a condição de Patrono da Literatura 
Brasileira. Sabe V. Ex•, c a Casa lambem, que tenho por Machado de 
Assis a mais profunda admiração, tanto assim que, naquela mcmorâ
vcl Sessão de- 6 de maio, quando se comemorou o Scsquiccntenãrio 
do Senado Federal, fiz questão de citar expressamente Machado de 
Assis no velho Senado, quando ele cnfocava passagens históricas 'da 
yelha Cãmara do Senado. Sabe V. Ex•, também, que o próprio 
Machado de Assis tinha por José de Alencar o maior apreço e a 
maior consideração, tunto assim que ao investir-se na cadeira da 
Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis escolheu José de 
Alencar para patrono de sua cadeira. Faz V. Ex•, realmente, muito 
bem cm resguardar essa posição de José de Alcncar.como Patrono da 
Literatura brasileira, reconhecendo, também, que Machado de Assis 
é merecedor das honras c dos aplausos de todos os brasileiros 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Mu.ito grato a V. Ex• 
Continuando, Sr. Presidente. e. um titulo que ninguém lhe pode 

disputar. Não se trata de saber se ele é, ou não, o maior dos nossos 
romancistas, o mais fecundo dos nossos escritores. Muito menos de 
estabelecer um confronto entre os dois escritores que tanto enalte
ceram o Brasil. Até porque, se o Tizésscmos, bem dificil seria saber-se 
qual o mais eminente, tal a altitude alcançada por ambos no ccnârio 
das nossas Letras. Não se trata. porém, de um confronto, mas de atri
buir a um deles o lugar que lhe compete na vida, na história c na for
mação de nossas Letras. · 

O que afirmo, é ser José de Alencar o inconteste criador, funda
dor, iniciador de uma literatura nacional, verdadeiramente brasi
leira. Pelos motivos da sua .imensa obra, pelo estilo que criou, pela 
língua que' usou, foi ele, deliberadamente, o pioneiro, o bandeirante 
de uma literatura brasileira, autónoma, libertada dos laços que a 
prendiam a Portugal. Por ela se empenhou, por ela sofreu c por ela 
venceu, sendo, ainda hoje, o mais lido, o mais admirado, o mais 
compreendido pelo povo brasileiro. E o primeiro a reconhecê-lo c 
proclamâ-lo seria Machado de Assis, que jamais se cansou de louvar 
c reconhecer cm José de Alencar o patrono de nossas Letras. Tanto 
que, ao se fundar a Academia Brasileira de Letras, o escolheu para 
patrono da própria cadeira, dando oportunidade a que Afrânio Pci· 
xoto, por ocasião do centcnârio do autor de Iracema, as5im se 
extcrnasse: "nenhum outro tanto como ele, conjuntamente, a maior 
figura da literatura nacional, como nós o vemos, como o viu sempre 
o povo brasileiro, como o depôs numa sentença Machado de Assis, 
inscrevendo-lhe o nome na primeira c maior das cadeiras da Acade
mia Brasileira, a sua, padroeiro do nosso patrono". 

De fato, se hã um título que se não pode negar a José de Alen
car, c não se pode atribuir a nenhum outro, é esse de patrono das nos-. 
sas Letras. Passados os ressentimentos, as hostilidades, os ciúmes, 
que tanto lhe rondaram a vida laboriosa c inflexlvcl, seguiu-se o re
conhecimento nacional à figura do fundador da literatura brasileira. 

O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) -Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• está numa tar
de feliz porque, justamente, com a autoridade que tem c ao mesmo 
tempo com a seriedade cm que trata do assunto, máxime, assuntos 
destes de literatura, recoloca o problema no seu verdadeiro ponto. 
Daquilo que o próprio Machado de Assis reco~beceu cm José de 
Alencar o autor do projeto, por melhores que sejam as suas inten
ções, se esqueceu, ultrapassando, justamente, a prória opinião do 
homenageado. Como cearense c como brasileiro, só podemos nós 
agradecer a V. Ex• essa contribuição que traz à Casa, certo que esta
mos, de que a Liderança do nosso Partido como a Liderança do 
Partido da Oposição c esta Casa, cm si, farão justiça a este homem 
que, realmente, sem sombra de dúvida, criou a literatura brasileira. 

o SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - Muito obrigado a 
V. Ex• 

Seja-me permitido invocar algumas opiniões ilustres, que depo
rão melhor do que cu. Começarei por lembrar Gustavo Barroso, que 
a ele assim se refere: "pioneiro de um mundo litcrârio novo entre 
nós. Marco.u uma época c determinou uma corrente pela imaginaÇão 
c pelo esplrito de nacionalidade". Esse csp!rito de nacionalidade que 
é realmente a marca maior e inconfundível de José de Alencar. Ouça
mos agora Clóvis Bcvilacqua: "O brasileirismo irradia de todos os 
seus livros, c o fez ver, não.um Brasil triste pelo esgotamento a que o 
levassem a ambição c a concupiscência, mas um povo bom de virtu
des másculas ... " E Augusto de Lima: "Foi o criador do romance 
nacional ... O nacionalismo preocupava José de Alencar, através de 
todos os . gêneros c aspectos. dos seus romances, ainda nos 
assuntos ... " Mais peremptório é Sflvio Romero: "Alencar criou, com 
base mais lendária do que histórica, o mundo poético c heróico de 
nossas origens, para afirmar a nossa nacionalidade, para provar a 
existência de nossas raízes legitimamente americanas. E mais: perce
beu que não era posslvcl haver independência cultural c'litcrâria, se 
continuâsscmos a escrever segundo os modelos portugueses, em desa
cordo com a nossa própria realidade lingUistica." · 

Não foi por acaso que Alencar desvendou os caminhos de uma 
literatura verdadeiramente brasileira. Longe disso, tudo quanto 
criou seria o fruto de meditada determinação. "Sua preocupação, 
observou Oladstonc Chaves de Melo, era criar um estilo brasileiro, 
um modo de escrever que refletisse o espírito do nosso povo, as parti· 
cularidades sintâticas c·voca~ulares do falar brasileiro." 

· Na realidade, a ambição de lançar os fundamentos litcrârios de 
algo que fosse nosso, brasileiro, é uma constante cm toda a obra de 
Alencar. Em Jacinto Prado Coelho, ilustre erudito português, encon
trei estas observações sobre o nosso romancista: 

"Sua prcdilcçào por essa forma litcrâria (o romance), 
resultou de paciente preparação, à qual também se deve, em 
parte, a formação de uma consciência litcrâria caracteristica
mente brasileira. Tanto do ponto de vista estrutural quanto 
do tcmâtico, foi a obra de José de Alencar 'que forneceu ao 
romance brasileiro, então recente criação do Romantismo, os 
elementos nccessârios ao seu desenvolvimento; c graças a ela, 
às soluções novas que apresentou, a que se explica o apare
cimento, ainda no século XIX, de um escritor da categoria de 
Machado de Assis e de outros que, aprofundando perspec
tivas alcncarianas, estabeleceram uma linha de tradição novc
lística, da qual resulta o romance brasileiro atual, particular
mente o chamado romance do Nordeste." 

O Sr. Mauro Benevídes (MDB- CE)- Permita-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com prazer, Senador. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB -CE) - Senador Luiz Viana, 
mais uma vez interfiro no pronunciamento de V. Ex• para louvar 
esta posição que V. Ex• assume, sobretudo pela oportunidade. 
V. Ex• sabe que seria profundamente estranhâvcl c injusto que às 
vésperas do primeiro centcnârio de morte de José de Alencar, a ocer
rer a 12 de setembro do próximo ano, nós permitíssemos que o 
Congresso Nacional perpetrasse esta injustiça àquele grande e expo
nen~ial vulto das letras brasileiras. V. Ex• conhece aquela dúvida 
que assaltou, certa vez, o csplrito de José de Alencar levando-o a 
Visconde da Taunay para extravasar a sua dúvida quanto à repercus
são da sua obra litcrâria. José de Alencar dizia para Visconde de Tau
nay: "Você acha que chegarei a atingir à posteridade?" Nós hoje 
constatamos, Senador Luiz Viana, no pronunciamento de V. Ex•. 
que, realmente, José de Alencar chegou à posteridade engrandecido, 
inclusive, pelo brilhante pronunciamento de V. Ex•. na tarde de 
hoje, no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que a propo
sição a que V. Ex• alude não haverâ de encontrar acolhida por parte 
da Câmara Alta do Pais. 
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O Slt LUJZ VIANA (ARENA- BA)- Agrud~cido a V. Ex• 
Não hL\ como negar que cm Alencar, nos s~us romanc~s. no seu 

estilo, da sua língua, mergulham as raiz~s das l~tras v~rdaddramcnt~ 
brusildrus. 1':: ~~~ o fundador, o desbravador, o criador. E pura isso 
pr~purou-se ele ucurudumente. Agripino G ricco, freqU~ntementc: se
vero, ~scrcveu que Alencar "estudava c: escrevia sempre, t~ndo, cm 
rapuz, versado os ~scritores clássicos, talv~z p~lo prazer de vir a ~sere· 
ver de outra forma, d~ ser o iniciador do nosso dialeto literário, de 
criar, para uma idé:ia nossa, a nossa verdadeira expressão verbal". 
Ao qu~ acrescentou: "Continua a ser uma espécie de conterrâneo 
nosso~. ante a vari~dade com que tratou a gente brasileira de ~orte 
a Sul, uma espi:cie de conterrâneo de todos nós", I: que os 
p~rsonagens de Alencar, vindos de todos os quadrantes do Pais, da 
sua história e das suas lendas, sensibilizaram de maneira singular a 
imaginação do povo brasileiro. Por isso mesmo não envelhecem. Per
manecem vivos, muais, integrados na alma aos brasileiros. I: ele, 
possivelmcnt~. ainda hoje o mais lido dos nossos escritores. Agripino 
Gri~co chegou mesmo a fazer esse confronto entre ele e Machado de 
Assis: "Dos seus quase coetâneos ou sucessores imediatos, nenhum 
dispas de tantas virtudes no sentido de agradar simultaneame'ntc a 
int~lcctuais e a homens do povo. Machado, frio e incisivo em sober
bos al'orismas de antologia, não deixou tipo que não fosse um auto· 
retrato c todos os que sabem quem foi Ceci, mal chegam a saber 
quem foi Capitu". 

Realmente, havendo sido o primeiro dos nossos grandes 
escritores a libertar-se dos modelos estrangeiros, para falar numa 
língua brasileira sobre tipos brasileiros, atingiu como nenhum outro 
a imaginação e a sensibilidade nacionais. Quis abrir novos caminhos, 
e verdadeiramente os abriu, possibilitando que ·por eles avançasse 
um:~ literatura cujas raízes se encontram em solo americano. 

Concluo, Sr. Presidente, invocando ainda Machado de Assis: 
Nesse propósito ninguém sequer o igualou. E aí a razão de ser 

ele o autêntico e indiscutido Patrono de nossas letras, como bem o 
atesta, nesta página de jus!iça, o grande Machade de Assis: "Ne
nhum escritor- escreveu ele sobre José de Alencar- teve em mais 
alto grau a alma brasileira. E não é só porque houvesse tratado 
ussuntos nossos. Há um modo de ver e sentir que dã a nota íntima da 
nacionalidade, independente da face externa das cousas ... O nosso 
Alencar- continua, ainda, Machado de Assis- juntava a esse dom 
a natureza dos assuntos tirados da vida ambiente e da história local. 
Outros o fizeram também; mas a expressão do seu gênio era mais 
vigorosa e mais íntima" . .Impossível dizer melhor do que nessa 
síntese perfeita que José de Alencar, sem sombra de dúvida, é, por 
justiça, o incontestável Patrono das letras do Brasil 

Bem sabemos todos nós quanto a injustiça, sob várias formas, 
amargurou a vida de José de Alencar, inclusive barrando-lhe o passo 
à legítima pretensão de pertencer ao Senado do Império. Não desejo 
que mais uma se consume com o meu voto, por maior que seja a 
minha admiração por Machado de Assis. O próprio Machado não o 
desejaria, sentindo-se honrado em que seja reconhecido como 
Patrono de nossas letras a quem ele, como fruto de uma constante c 
reiterada admiração, escolhera para patrono da sua cadeira na Aca
demia Brasileira. Não tenhamos qualquer vacilação em proclamar 
que José de Alencar é, por muitos títulos, o verdadeiro Patrono nas 
letras brasileiras. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Evandro Carreira- José Esteves- Fausto 
Castelo-Branco - Helvfdio Nunes - Petrônio Portella - Jcssé 
Freire- Domicio Gondim - Paulo Guerra -Teotónio Vilela -
Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Vasconcelos Torres- Gusta
vo Capanema - Itamar Franco - Otto Lehmann - Mendes 
Canale- Saldanha Derzi - Lenoir Vargas- Otair Becker - Da
niel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretório. 

Suo lidas us seguintes 

Do Vic~·Lid~r du Minoria 
Ao Excd~ntissimo Senhor 
S~m1dor Mugalhi\~s Pinto 
DD. Pr~sidcntc do s~nado Federal 

s~nhor Presid~ntc: 

Em l~desetcmbro d~ 1976. 

Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regimento Comum do Con
grmo Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
par:1 os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Senhor Senador Ruy Carneiro, pelo nobre Se
nhor s~nador Benjamim Farah, na Suplência da Comissão Mista do 
Congresso Nacional que darã parecer sobre o Projeto de Lei n9 II, 
de: 1976 (CN) (Mensa)lem n9 65, de 1976 (CN), que "estima a receita 
e lixa a desp~sa da União para o exercício financeiro de 1977"). 

,\prov~ito a oportumelade para renovar os protestos da mais al
ta estima c distintu consideração. -Itamar Franco, Vice-Líder. 

Do V ice-Líder da Minoria 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Em J9 de setembro de 1976 

Nos termos do§ J9 do art. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui
ção do nobre Senhor Senador Gilvan Rocha, pelo nobre Senhor 
Senador Mauro Bcncvides, como Titular e Suplente na Comissão 
Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de 
Lei n9 li, de 1976 (CN) (Mensagem n9 65, de 1976 (CN), que "esti
ma :t receita c fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
1977"). 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais al
ta estima e distinta consideração. -Itamar Franco, Vice-Líder. 

O SR. J>KESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência aco
lhe as comunicações referidas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Sr. Senador Vas
concelos Torres encaminhou à Mesa requerimento de informações. 

Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, o 
requerimento será examinado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrado o 
período destinado ao Expediente. 

Estão presentes, na Casa, 58 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 382, de 
1976, do Senhor Senador Dinarte Mariz, solicitando a trans· 
criçào, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia 
baixada pelo Ministro do Exército, General Sylvio Frota, 
assinalando a passagem do "Dia do Soldado". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Scrí1 fcilll a transcriçilo solicitada. 
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E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA BAIXADA PELO 
SR. MINISTRO DO EXERCITO: 

"DIA DO SOLDADO" 

"Soldado brasileiro: 

N~st~ "Dia do Soldado", a juv~ntud~ é o obj~to c o tema dus 
r~llexõcs do teu ministro, ao reverenciar o Ex~rcito ~ ao ,audar seus 
integrantes. 

A juventude é o objcto dos meus desvelos, porque d~ moços se 
formam as fileiras das Forças Armadas, instrumentos essenciais dtt 
s~gurança e da afirmação pátrias, e i: o tema de minha saudação por 
que nela vejo, nào apenas o tecido fundamental do Exército. mtts o 
próprio plttsma d<t naçfto, onde se encontram as fontes d•t 
continuidade, da evolução e da esperança. 

Volto o meu pensamento para aqueles que estão cumprindo o 
dever cívico do serviço militar para dizer - conscritos de todos os 
quartéis do Brasil - que o "Dia do Soldado" i: o teu dia, na 
incessante renovação das sucessivas g~rações que, na caserna 
anualmente, aprendem a lição de solidariedade entre os brasileiros. 

Quero dizer-te que o Exército i: uma escola d~ vida para a vida. 
ond~ se pratica, cm sua máxima amplitud~. o conviver humano. c se 
adquirem, para a existência toda, as virtudes dtt disciplina c da or· 
dem, da austeridade e da renúncia, da lcaldad~ ~ do companhdris· 
mo, c se aprende a valorizar o cumprimento da missão. 

Aplica-te ao teu dever de agora, com todas as energias de ti mcs· 
mo, e descobrirás as raizes de tuas forças mais preciosas, que te 
ajudarão a vencer os desafios maiores quando, de volta à condição 
civil. estimulado por impulsos novos, enfrentares a difícil concorrén· 
cia pela realização de teus anseios profissionais. 

Une-te, firme e lealmente, a teus chefes e companheiros aluais, c 
compreenderás os valores eternos do trabalho associativo c 
ordenado, que servirão de base à construção de teu futuro. 

Aprende a confiar em ti mesmo c nos outros, c encontrará a 
indispensável segurança para os teus gestos, tuas atitudes e teus dias. 

Se hoje obedeces, conscientemente, aos regulamentos militares 
que regem esta tua vivência passageira, sempre amarás c respeitarás 
a lei de teu pais, contribuindo para a harmonia social, característica 
das nações bem formadas. 

Aprende a conciliar a iniciativa com a disciplina. o entusiasmo 
com a ponderação, a energia com a paciência. a liberdade com a rc,. 
ponsabilidadc, c sentir-te-ás mais útil para ti mesmo. para os teus c 
para os outros. 

Busca valorizar cada instante de tua permanência no Exército 
com a descoberta e o aprimoramento de uma nova qualidttde do teu 
caráter, e edificarás, intimamente, o homem verdadeiro, o cidadão 
livre, forte e generoso, apto a constituir família e a torná-la parcela 
fecunda da sociedade. 

Dirijo minha atenção para os jovens que. hoje. se encontram nas 
nossas escolas de formação, para os quais o Exército não é umtt 
passagem, mas um objetivo. A estes. quero dizer que a carrcint 
militar é muito mais do que uma simples profissão: que a farda se 
confunde com a nossa própria pele: que a nossa opção voluntária 
corresponde a um voto de renúncia a toda a forma de notoriedade: 
que nossa retribuição c nosso prémio sempre terão de ser 
encontrados muito mais dentro de nós mesmos. na cxata percepção 
do nosso papel e na alegria sublime do dever bem cumprido, do que 
cm qualquer forma de pagamento material ou de alheio rcconhc· 
cimento. 

Volvo minha lembrança para os oficiais e sargentos, cuja valia 
funcional mede-se pela capacidade de modelar soldados-cidadãos. 
nu sua nobre turefa de, ano após uno, contribuir para trunsfornwr o 
inquieto c imaturo adolescente que chega aos nossos quartéis 11<' 

homem consciente c confiante que devolvemos a seu lar. 
Encaminho, afinal minha meditação para toda a juventude: 

para os que jú servir um: para os que ainda nilo forum chamudos c. 

cspcci•tlmcntc, pura aqueles que, por motivos vários, nunca chcgarilo 
•t ~onhcccr •t caserna, cm suas grandezas e servidões. A estes, desejo 
ressaltar minha convicção de que se pode servir ao Brasil c aos brasi
leiros cm qualquer setor de utividude, desde que se coloque o bem 
comum •teima dos interesses mesquinhos, inspirados sempre no 
~goísmo sem limites, pedindo-lhes que procurem conhecer melhor as 
l:<>n;•ts t\rm•tdas c os homens que as compõem, visto que, só o conhe· 
.:imcnto gera a compreensão c a confiança recíprocas. 

Este velho soldado, a quem, sendo ministro. cumpre conduzir os 
jovens soldados de hoje, deseja assinalar que o Brasil depende da 
união de todos nós, quaisquer que sejam nossos caminhos, destinos, 
origens c idades. A juventude vale mais, na medida em que se aplica 
cm ampliar o legado recebido de seus ancestrais do que cm negá-lo 
ou tentar destruí-lo, consciente de que o dever de cada geração i: dar 
it comunid•tde uma contribuição ainda maior do que a anterior. 
Rc~onhccendo a inarrcdávcltransitoricdade de sua condição, os mo· 
.;os encontrarão, nas forças do espírito, o segredo da persisti:ncta, na 
renovação do idealismo c da fi:. 

Neste dia, ~m que v~ncramos o maior de todos os soldados -
Luil Alves de Lima c Silva, Duque de Caxias -. o Exército Brasi· 
lciro, na palavra de agora, a juventude de nossa terra. que repudia o 
preconceito, a intolerância, a violi:ncia, as ideologias fanatizadoras e 
as doutrinas anticristãs, para exaltar os valores da verdade, da justiça 
c da liberdade, para praticar, como nenhuma outra gente, a ampla e 
fraterna convivência humana, seguindo os ditames da consciência 
naeion•tl." 

Brasília. 25 de agosto de 1976.- Sylvio Cm•lo Coelho da Frota, 
:O.Iinistro do Exi:r.:ito. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara 
n~ 21. de 1975 (n9 1.348-B/73, na Casa de origem), que rea· 
bre o prazo para opção de que trata o art. 19 do Decreto-Lei 
n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a apli· 
cação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço às enti· 
dadcs de fins filantrópicos, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 338 e 339, de 1976, das 
Comissões: 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido do 
Scoador Franco Montoro; e 

- de Finanças, favorável, com voto vencido dos 
Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Helvídio 
!'o: unes e Ruy Santos. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Franco i\lontoro (MDB - SP) - Peço a palavra, Sr. 
l'rcstdcntc. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRA:'IICO MONTORO (MDB - SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, apenas para declarar que o Movimento 
Democrático Brasileiro votará favoravelmente ao projeto cm dis
cusstlo. 

O SR. J>RESIDE:'IITE (Magalhães Pinto) - Continua em 
discussão o projeto. 

Se mais nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo. encerrarei 
a discussão. (Pausa.) 

Estú encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto scrit arquivado c feita a devida comunicação it 

\ it nw r a dos Deputados. 



5340 Quinta·feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Setembro de 1976 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PIWJETO DE LEI DA CÂMARA N~21, De 1975 
(NY 1.348-B/73, na Casa de origem) 

ih•abre o prazo pura opção de que trata o artigo JY do 
Decreto-Lei n~ JC14, de 24 de fe~ereiro de 1967, que dispõe 
sobrl' a aplicaçalo do Fundo de Garantia do Tempo de Seniço 
às l'lltidudes de fins filantrópicos, e dá outras pro~idências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~ Ficam dispensadas do depósito para o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, relacionadas com a opção que 
vierem a manifestar, as entidades de fins filantrópicos reconhecidas 
de: utilidade pública que, dentro de 90 (noventa) dias da data da pu· 
blicação desta lei, optarem, perante o Banco Nacional da Habitação, 
por qlialquc:r das alternativas previstas nos itens I e 11 do art. IY do 
Decreto· Lei nY 194, de 24 defevereiro de 1967. 

Par:tgrafo único. O mesmo direito de opção fica igualmente 
garantido its entidades de fins filantrópicos que vierem a ser reconhe
cidas de utilidade pública após expirado o prazo fixado no caput 
deste artigo, se estas exercitarem esse direito dentro de 90 (noventa) 
dias da data do reconhecimento de sua utilidade pública. 

Art. 2Y Ãs entidades que vierem a exercer o direito de opção 
garantido nesta lei aplicam-se os demais dispositivos do Decreto-Lei 
n'' 194, de 24 de fevereiro de 1967. 

t\rt. 31' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
rc:vogadas as disposicões cm contrário. 

O SR. J>RESIDENTE (Magalhães Pinto)-ltem 3: 

. Dicussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 256, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
qu.: acrescenta parágrafo ao art. 132 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (Decreto-Lei nY 5.452, de J9 de maio de 
1943). tendo, 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nYs 496 e 497, de 
1976, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Lcgislàçào Social. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. JY-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

llEQUERI:\IENTO NY 397, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno. 
~qllciro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
~ ~56. de 1975. a fim de ser feita na sessão de 30 do corrente. 

Sal:1 d:1s Sessões. J9dc setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SI~. I' I~ ESII>EYfE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
~libcraçiio do Plenário, a matéria figurará nu Ordem do Dia da 
:l>~ln de JO de setembro próximo. 

O Sll. l'RESWE\'TE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão. cm primeiro turno. do Projeto de Lei do 
Scnudo n'' 9, de 1976, do Senhor Senador Leite Chaves, que 
ultcra :1 r.:daçào do art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de nevem· 
hrn de I 975. yue dispõe sobre a averbução do pagamento de 
títulos rrotestados c dú outras providências, tendo 

Pt\RECERES. sob n9s 510 c 511, de 1976, das Cernis-
~(lcs: 

- dl· CnnMituiçàn c .Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicid:1dc do Projeto com a Emenda que apresenta de 
n'' l·CCJ c voto vencido, cm separado, do Senhor Senador 
llclvidio Nunes: c 

- de Ecnnnmin, favorável ao Projeto c à Emenda da 
Comissiio de Constituiçiio c Justiça. 

Em discussilo o projeto c a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-los, encerrarei a 

discussilo. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votaçUo o projeto, sem prejulzo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovu~o. 

~o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NY"9, de 1976 

Altera a redaçào do artigo 2' da Lei nt 6.268, de 24 de 
no~embro de 1975, que dispõe sobre a a~erbaçào do pagamento 
de títulos protestados, e d&i outras pro~ídências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O artigo 2t da Lei nY 6.268, de 24 de novembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2Y A averbação de que trata o artigo anterior 
eliminará u eficácia do protesto em relação ao credor, ressal
vados os direitos de coobrigados e de terceiros, nos termos da 
lei. 

Parágrafo único. Nas certidões extraídas do registro de 
protesto não poderão constar quaisquer referências a títulos 
cujo pagamento tenha sido averbado, exccto quando requeri
dos por autoridade judicial competente." 

Art. 2Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
A rt. 3Y Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sll. J>RESII>E:\'TE (Magalhiies Pinto) - Em votação a 
.:menda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta
dos. (Puusu.) 

Aprovuda. 
A m:tti:ria irú à Comissão de Redaçào para redigir o vencido 

para u segundo turno regimental. 

E :1 seguinte a emenda aprovada: 

E:\IE:'iD.-\ :'1/ti-CCJ 

Art. 11' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ao Parágrafo único: Suprima-se "in fine" a palavra "compe· 
tente". 

O SI~. l'lli·:SIIH:vn: (Magalhães Pinto) -Item 5: 

L>is<·msiio. cm primcim turno (;Jprcciação preliminar da 
constitudon:didadc c juridi.:idade. nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno). du Projeto de Lei do Senado nY 121, de 
1976. du S.:nhor Scnudor Orestes Quércia, que estabelece nor· 
n1:1s de proteçào salarial, a serem cumpridas pelas beneficiá
rhls de contratos de pesquisa de petróleo com "Cláusula de 
Risco", tendo 

PARECER, sob nY 520, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade. 

Em discussão o projeto quanto à constitucionalidade c 
juridicidude. (Pu usa.) 

Niio huvcndo quem queira discuti-lo. encerro a discussão. 
Em vutuciio o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permuneccr scntn· 

dns. (PtiUSU.) 

Rcjcil:ldo. 
O projeto vai aonryuivo. 
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1: o s~guint~ u projeto rcjdtudo: 

l'IW.I ETO I> E l.Eli>O SENADO N•1 121, DE 1976 

Est~hl'il'Cl' nurmus d~ prul~~àu salarial, a s~rem cumJlri· 
dus pclus h~ndiciárias de contratos d~ p~squisa d~ p~trtilco com 
••chíu,ula th.• ri,cu ... 

O Congresso Nacion~d decreta: 

t\rl. 1 v :\s empresas beneficiárias de contratos de pesquisas de 
petróleo com "cláusula de risco" serão obrigadasa pagar aos tra
b~dhadores que vierem a admitir os salários e demais vantagens 
:~tribuidas pda PETROBRÃS aos .exerccntes das mesmas funções. 

t\rl. 29 Os n:ajustamentos salariais dos trabalhadores das cm· 
pres:~s de que trata u artigo anterior obedecerão às ·mesmas duws c 
aos mesmos paccntuais observados pda PETROBRÃS. por for~<l 
de normas oriundas da Política Salarial do Governo, ou de decisito 

judi.:ial. 
MI. 3• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

revogadas as disposições em contrário. 

rio. 

O SR. l'R[SII>ENTE (Magalhães Pinto) -Item 6: 

Discussi10, em primeiro turno (:tpreciação preliminar da 
juridicid:tdc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). 
do Projeto de Ld do Senado n9 129. de 1976, do Senhor Sena· 
dor Franco Montoro. que concede aos representantes co· 
mcrciuis benefícios du Legislação Social. tendo 

PARECER. sob nY 521. de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e J ustiç~. pela injuridicidadc. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. JY-Secretá· 

i:: lido o seguinte: 

REQUERI:'\IENTO N• 39R, DE 1976 

Nos termos do arl. 310, alínea "c", do Regimento Interno. 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 129, 
de 1976, a lim de ser feita na sessão de 30 do corrente. 

S:~l:~ d:~s Sessões. J9 de setembro de 1976.- Franco ;'\lontoru. 

O SI{. I'RESIIlENTE (Magalhães Pinto)- Em votação o rc· 

qucrimcnto. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, peço a 
pu lavra para encaminhar a votação. 

O SH. l'l~ESIDE:-.ITE (Magalhães Pinto) -Com a palavra o 
nobre Senador Ruy Santos. para encaminhar a votação. 

O SR. RUY St\:-.ITOS (ARENA - BA. Para encaminhar a 
votaçito.) Sr. Presidente, abro mais uma vez uma exceção no aceitur 

0 :tdi:tmcnto de votação de matérias consideradas inconstitucionais 
ou injuridicas. atendendo à proposta do nobre Líder da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em votação o rc· 

querimcnto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário. a matéria ligurará na 

Ordem do Dia da sessão de 30 de setembro. 

O SI{. I'I~ESIDE'OTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 

da Ordem do Dia. 
Passa-se il votação do Requerimento n9 396, lido no Expediente. 

de urgência pa r;t n Projeto de Lei da Cúmara n9 1• 1 .• n de 1976. 

Em vota~iu1. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrma· 
neccr scntmlos. (l'aus;t.) t\prnvado. 

:\pruvad1111 rc•JUcrimcnto. pas>a-sc à aprccia~ilu da nwli:ri~l. 

Discu"~lll. cm turnu único, do Projeto de Lei da Cüm~1r:1 
n'' lll, de I'J7h (n'1 ~ .. 1S~·Il/76, n:1 Casa de origem), 1.k inicia ti· 
v:1 do Sculwr l'rcsidcnlc d:1 República, que conccJc pcus~10 
cspc.:i•ll a t\ntúnio Rodrigues de Sou/a, c dá outr~l' prnvi
di:ncias (dependendo de parecer da Comisslo de r:inan~;:~S.) 

s,,licitu ~~'''111brc Scnadur Mauro Bcncvidcs o parc.:cr d:t Comis
'~lll de Fin>tn~;as. 

O SIL \1.\l'IUJ BE'IE\'IIlES (r-.WB- CE. Para emitir pare· 
.:cr.)- Sr. Presidente, Srs. S.:nadorcs: 

ü prnjclll de ki. sob .:x:tmc, de iniciativa d11 Senhor Presidente 
d>t Rcpúhlic>l. cunccdc p.:nsãu especial a Antôniu Rodrigues de 
S1H1/a, c dú outras pruvid~ncias. 

A matéria i: submetida ~lO Cungrcsso :'\acional nos termos do 
artigo 51 da C<lllSlituiç~l<>. 

Na C::imar<t dns Deputados. a proposição tramituu pela Comis
s~u de Constittli~iil> c Justiça, que opinou pela sua constitucion:lli· 
~.I:! de c juridicid:tdc. T•unb~m a Comiss~to de Finanças daquela Casa 
do Cnngrcsso m:ulii'cstou-sc pela sua aprovação. 

Em Exp<lSi~~~o d.: 1\lotivos, o Senhor Ministro de Estado do 
Exi:rdto justilil:a plenamente a concessão da pensão especial, nos 
SC!,!Uintcs lermos: 

"lenho a honra de sumctcr i1 elevada considcraçito de 
V <>S»l b.:elén.:ia. n :\ntcprojcto de Lei anexo, pelo qual :1 
U ui~lll cou.:cdc amp:tro do Estado ao cidadão Antônio Rodri· 
gues de S,>uta. residente no Hospital Geral de Porto Alegre 
- l'ort'' :\lcJ:!rc- Rio Grande do Sul. vitima da explosão de 
uma J:!r:mad>l que cncontr;tra quando roç;tva o terreno onde 
trab•ilh>i\.,1. 

Em ln4uérito Policial ~lilitar lic<lU wmprov:tdo tratar· 
se de gr•mada ofensiva, de propriedade do Exército. deixada 
nnlocal após instruçàn de Tropa. 

:\ ,·itima. que tem a id:tdc de scsscnt:1 c dois ;m,ls. teve 
~tmpuwdo seu antebraço esquerdo. destruição completa da 
m:u1 direita. perda total d:1 visão no olho esquerdo. c parcial 
no dircitn. licandc1 total c permanentemente inválido para 
wuo c <IU<li<.jucr trabalho." 

A penS:111 mensal í: cquiv:dcntc a tri:s vezes o maior salúrio mini· 
mo viccnte 1111 Pais. sendo o beneficio intransferível c in:tcumulúvcl 
wm q~:lisquer outros rendimentos p:tgos pelos cofres públicos. inclu· 
sive pensão prcvid.:nciúria . .:stando ressalvado o direito de opç~1o por 
partl! do bcncliciúrio. 

Comprovado o acidente cm Inquérito Policial Militar c sendo 
:\ntúnio Rodrigues de Souza indlido para o trabalho. a medida 
proposta i: de tnda a justiça c convcnií:ncia. 

Sob o aspecto lin:tncciro - que nos cabe opinar - destacamos 
que :1 despesa resultante da Lei correr:i à conta de Encargos da 
Uniii<'- Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 

Em fa~.·c do exposto. manifestamo-nos pela aprov:tçào do Projeto 
de Lei da Cúmar:l n" 61. de 1976. 

vcl. 
O SR. I'IU:SII>E'ITE (Magalhães Pinto)- O parecer é favorú· 

Complct:tda a instrução da matéria. passa-se à sua aprcciaçi1o. 

Em discussiio o projeto. (Pausa.) 

Nito ha,·cndo quem queira discuti-lo. declaro-a encerrada. 

hn votaçiio. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram rcrma
ncccr scntadlls. (Pausa.) 1\rrovado. 

:\ m:lli:ri.l "'i .'1 s:tn~~"· 



5342 Quinh1·relr11 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçiio 11) Setembro de 1976 

I'IW.J ElO llE I. EI ll \ C\ \1 \lt\ '\•' 111, I> E I<J7t> 
1 \·• 2..lS2·B.7ó, 1111 C'us:t d•• uri~<·m l 

De inki:1tiva dn Sr. Presidente da Rcpúhlic;t 

( 'ull<'t•dt• fll'll':iu '''fl''''htl :t \uriluiu l~udri~m·• dt• Sm11a, ,. 
tl:i tHIII'a' pr111 idi·nl'ia,, 

O ( ·~·u~rc''l' \:1Ci1H1al Jccrcta: 

:\rl. I'' f.: CtliH:cJiua ;t .·\ntônio R<>drigucs de Souz;,, Jllhn Jc 
Lauddina Rodrigues de Snut:t, invitlido cm conscqüêncht de aciden· 
te t>t:Mrith> cm úrc:1 de .:xcrdd<> militar, pensito cspcci;tl, mcnsul. 
cqui1alcntc a trê.s vetes onwior salitrio mínimo do !'ais. 

:\rt. 2•• O bcncfícit> instituído por esta Lei é intransl'crivcl c 
inac·unHiiú1d t:1>111 qu;lisqucr rendimentos recebidos dos clll'n.:s púhli· 
<:1"· inc!LJ,ivc pcnsi'1o prcvidcnciári;L, rcss;i\vado o direito de t>p,·i'to. 

:\rl. 3" :\ dc.spcsa decorrente desta Lei t:orrcrú ii cont:l de Lm:ar· 
go., d:1 L:ni:'"- Rt:curs1" sob ;1 supervisão do \tinistêrio da l:att:n· 
da. 

:\ rt. ~·· bt;, Lei cnlr;,rü cm vigor nu data de su:t puhlic:t''àll. 
revogada, :Ls disposiçl>cs cm enntritrio. 

O Sll. I'I~ESIIlE,TE {Mac:tlhiies Pinto) - IH or:tdnrcs 
inscritos. Concedo a palavra. por c~ssão. ao nobre Senador Bcnc:ditn 
Ferrei r a. 

O SI~. BE,EI>ITO FEIWEIIU (:\REI":\- GO. Pronun.:i:~" 
seguinte di,cLJrsn. Sem revisão d1> or:tdor.) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores: 

Em dia do mi':s passado lamentávamos, desta tribuna, o dcs· 
"''o - c nwi> que '' 1.kseaso - o arquivamento do Projeto de Lei 
n'' 2.1 S6j70. apresentado por mim. quando Deputado. c arqui1 ado. 
v;i\c repetir. :~pôs pcrm:uteccr seis anos sem receber nenhum parecer. 
favorúvcl <HI contrúri<>. na C:imam dos Dcrutados. 

Rcs,ahci. naquela oportunidade, que imentávamos coihir uns 
poucos dentre muillls ahusos pr:llicados cm nosso País. impune· 
mente. pci.l.s l:tlwratt\rios f:mnacêuticos E intcntilv>~nws t:onw. Sr. 
l'rcsitkntc'! Instituindo" monopólio estatal da imrortaçilll dns sais 
farm:~ci:uticos. 

\'nlto novamente ao a;suntn, nu t>~rdc de hoje. provocado por 
fatt>S c Jllllícias rcc<:ntcs sohre a matéria. Soh o títuln :\tu<ruc à 
c;:~núnci:t, a revista \'1•ja puhlkou cm 25 do mi:s passado a f:da Llo 
Dr. :'-:t:\1 tnn Cluinwrc1es. na :\ssoci:u;ão Bai>~na de ~tcdicin:t. 

Dit :1 JWta. :1 rcsrcitn do C\·l'residcntc daquela entid:~de: 

"ATAQUE À GANÂNCIA 

Ch:~mad•> recentemente a discursar na cerimônia <.lc 
rclan.;;nmntt> da Reri.11a .lfédica da !Jahia. órgão aliciai da 
:h'<>t:iaç:lo Bai:uw de ~lcdicin:~. o Dr. Newton Guim:~rãcs. 
55 ant>s, <:.\·presidente d>~ entidade c dirctor da maior clinic:1 
partieul>~r de dcrmatol,lgi:~ de seu Estado. não se limitou ~s 
louva.;ôes de pra.xc cm solenidades desse género. Ao contrit· 
rio. ;cus votos de longa vida iJ publicação vieram precedidos 
de uma ,·rítica quase escand>~losa i1 crescente descaracteriza· 
.;i1o de tais revistas. Mais do que isso, Guimarães elevou 
nov:mtcntc sua voz contr>~ u submissão dos médicos a certas 
conccp.;tks rchlliv>~s ao exercício da prolissào, por ele 
consideradas dcturrad>~s. Na verdade, cm suas últimas 
dcclar;J<;ôcs, o médie<> baiano vem engrossando o coro dos 
que mndt:nam a progressiva mcrcantilizaçào do ofício 
tcr:•pi:utit:o, nào poupando nem mesmo entidades como os 
Cnnsclhos de Medicina c a indústria farmacêutica. Ei~ 
;dgumas de SlJas idéias. cm entrevista a Paolo Marconi, da 
stH:ursal dt: \'<·.ia: 

Snhrc a situa.;ào dos médicos- "O médico vem scndn 
rcnHJncradn, hoje. ntl Brasil. rela sua produçiiO, pcJ;~ 
yuantid;~dc de trahallltl realiwdo- nào pela qualidade. Isso 
;~ctlfltccc nn I\ f>S. hoje o wandc patrão dos médicos bras i· 

klrt". ~ ~JJJ IIJLJJt:1' dini,-;Ls p:1rti.:ulal\''· Ora, ,, rcsult:tdt> 0 
lJIII.' o p:JI.'iCJJtc• rc.:ch~ 11111 trat:lmcnt~> ;qlrc":tdtJ. O médicu. 
:liêm dis,o, é mal-rcmuncr~1do c, :~ssim, tem de recorrer a vil· 
~'~"' enq're~~"· OlJlle tOJJIIhént prciudit::L ,, atcndimcnt11." 

.·\ dollll'th:l I Cl'li:JUc i: que· li I\ f>S, no ar:r de llldittii':IJ' li atendi· 
llli..'IIIP prnpi~.:i;tdP .tl.l\ '~l'lh 'C~llrad')' 1..' di..'p!..'lld!..'llll..''· \l..'j~t j"H..'Iil 

linlil;h,,':til d~.~, r~o.\:ur,,h, 'l.'.i;t pclu \ dlllllll..: 'l.:tllprt.' ~o • .'l'l..''\..'1..'/llc d~o.· 

dll.'lldiim•Jii<>s.lJIIC d1c~:1r:un Cl\1 !1175 ;111 c'panl1>s11 n" Uc SS.Sil~.C,Sf> 
cnnsultas: 79.6~i.SU5 atendimento> amhulmori:ris c 5JH6.73H intcr· 
na,·l•c' itl>spit~J!drc,, 1> c'Crto é I.JLie pr~llit:otl "unw c,p0eic tlc 
ni1 ci;uncnt•• por h:1i\o" ou ni1clament'' d1>s dcsij!LJ:Jis, Ct1111 ;1 'L"' 
p~>litic·:t de rcmLIIIcra~;:JII :111' ,.;n it;1>' médie<>>. 

Tal a pr'·":'1' cC:Illtúmic::~ a que o it<>mcm 1ai se sujeitando t.:ada 
1 ct ma i,, que "' méJie1>s, c'1lllhl homcn.,, t:unhém sLa:lllnhir:tm i1 
1111da :1prc'"'r" d1> dinhcir1>, d:1i o drc:tdt> vic:i'"'' c mai' <Jllc imoral. 
nu éti,·ll .. \lllcs de prc .. ~upar·,c cm rcsoilw n '"'" do pat:icntc. 
illtcrc""r:·,., '"' di nico 1 11lt"' C1>n,tantcs d11 dncntc '"' c·unstlit•'•ri<>. 
para ser (:Jillf:Jdo lll:Ji' I C/C,, 

.\I;Js 1cjan11" "lJIIC di111 Dr. \c11ttlll Guim:1rc1cs: 
"Sobre as denúncias de mercantilizaçilo- "A medicina, 

P<>r motivos óbvios, interessa a toda a coletividadc. Quer 
queiram ou não os Conselhos de Medicina, a sociedade 
:~c:aha J't>r tlllJJar ,.1,nhccimcnto das inl'ru.;l>cs c erro> come· 
t id"' por médico>. Eu achtl que a posição dos Conselhos, 
nc"c' ~.·a""· 0 apurar :ts irrcgul:~ridadcs denunciadas. cm vez 
Jc tcJJl:~r '''"ndé-las. :\o rcc:cntc episódio das clínicas que 
e'I:J1:1111 supcrfatt:r:lndn cm prcjuiw do I:\ PS. os Conselhos 
<klcnam J'ic01r :to l:tdo do Instituto, apoi:tndo a Jiscalizaçrro 
-c no11> JHIICLJrar cnc,•hrir tilll embaraçosas irregularidades. 
\:"'é tap;utdtl 1> sol enm a peneira que se vai chegar a algo de 
llt ii. .. 

O Sr. t;íh:m Hoch:t (MDB- SE) - Permite-me um ap:trte, 
nobre Senador'! 

O SH. BE\EiliTO FEHREIHA (ARENA - GO) - Com 
prucr. 

O Sr. Gíhan l~ocha (M DB - SE) - H ii uma série de coinci· 
dênci:~s entre o seu ponto de vista e o deste seu modesto colega, 
qu:tnto ao seu pronunciamento de hoje. A primeira coincidência é 
que estou inscrito para. na pró.xima sessão ordinária, falar sobre o 
prohkma médico brasileiro, ou mais especificamente, o problema 
dos mi:dicos. n11 Brasil: há uma série de distorções que V. Ex' 
t:omcça a registrar c que correspondem integralmente à verdade. 
:\penas. um dado a acrescentar: a obscrvaçuo de que o INPS utiliza 
I)J"; dt: sua rct:citu para comprar serviços de terceiros, cm vez de ser· 
viços próprios. Parece-me que aí está toda a chave das deficiências 
d;~qut:k Instituto. O Instituto é estatal, mas só é estatal no nome: uti· 
Jiza·sc de uma rede particular, que cstii inclusive causando trc· 
mcndos prohlenws à classe médica brasileira. A segunda coinci· 
dência é o fato de tamhém o seu colega possuir um projeto de lei 
sobre propagand<t de medicamentos, que, inexplicavelmente, hii mais 
de um ano está nas Comissões, sem vir a plenário. Mas. faz V. Ex' 
muito bem cm registrar esses abusos que estão acontecendo. Apenas . 
para me associ;~r a V. E.x•. lcmhrurci duas cois<ts: primeiro, o 
número de especialidades farmacêuticas no Brasil, que chega a per· 
to de 25 mil. O interessante é que a San !li Casa de M iscricórdiu do 
Rio de Janeiro fez um estudo dela própria c chegou à conclusão de 
que somente a popul<tç~o hrasilcira neccssit<trá de menos de I /4 
desses mcdic<tmentos: o resto são supérnuos. Outro fato interessante 
é o supcrf<tturamento dessas empresas. O uno p<tssado. o fatura· 
mento andou perto de um hilhi'ro de dólares ou. rara ser mais prc· 
t:iso, novecentos c quarenta milhôcs de dôlares. Mas, nobre 
Senador. csti1 havendo casos absolutamente incxplicúvcis. nesse 
st:ntido. neste l':lis. Veja V. b' que representantes de I;Jhoralórins 
farmaci:uticns 'i:lll ao Con)!rcsso ;-;at:ional para di1cr que continuam 
a vender rt:médit>s que solo proibidos cm outros países. I' o que é 
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mais grave:, o próprio Ministro da Saúde:, depois de: te.r dito nu 
semana passada que não usaria tal produto, já está anuncaando que 
vai fazer um tratamento de esquistossomose: esse tratamento, por 
sinal tem merecido criticas de inúmeros cientistas-médicos de todo o 
Brasll sobre a metodologia que está sendo usada, c o Sr. Ministro vai 
usar a oxaminiquine, que é um sal que não está sufici~ntemente 
testado, que i: proibido em outros países e que tem, possavelme~te, 
qualidades mutagi:nicas. Acho, portanto, que esta é uma ocasaão 
para V. Ex• chamar a atenção do País quanto à impro?iicdadc dess.e 
uso indiscriminado de remédios, para que não se rcpttam no Brasa! 
tragédias que - todo mundo conhece - existiram na Alemanha, 
com drogas teratogi:nicas. Associo-me, portanto, prazcrosamentc, 
com V. Ex• e prometo que continuaremos o diálogo proxima~ente, 
porque este, realmente, é um assunto que interessa à comunadade 
brasileira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Espero 
em Deus que possamos realmente prosseguir, sobretudo porque 
V. Ex• o faz investido da autoridade de especialista, visto que é 
médico; e cu porque, comerciante atacadista que fui do género, pude 
sentir, na apropriação de custos e também caracterizar os abusos e, 
sobretudo, a multiplicidade desnecessária. Estive me socorrendo do 
mestre dos mestres da terapia ou da terapêutica - no caso -. Fer· 
nando São Paulo, o qual V. Ex• ainda há pouco me informava que 
fora um dos grandes mestres da Escola que V. Ex• cursara,. a escola 
da Bahia. Verificando e lendo esses médicos que ainda cxcrcllavam a 
Medicina plena c que formulavam - porque os farmacêuticos 
também sabiam manipular -. pude chegar a esta justificativa do 
projeto de que dou notícia, baseado até numa .publicaçã~ d~ ABlF, 
da famosa Associação "Brasileira" da lndústraa Farmaccuuca, que 
congrega setenta e dois laboratórios, os quais detêm 95% do fatura· 
mente, ficando os 5% restantes para os quatrocentos c poucos labora· 
tórios nacionais. 

Mas, esse M. Felipc Gucdon, Presidente da ABlF, nos dava no· 
tícia nesta publicação- vale repetir, porque há um ligeiro equívoco 
de V. Ex• -já àquela época, da existência de 26.000 variedades. Vê 
V. Ex• que hoje, com esta facilidade e com esta pouquíssima fiscali· 
zação existente, com essa impunidade cm ir colocando adoçantes e 
corantes no medicamento, e lançando novas variedades, não seria 
nada de mais aventarmos a hipótese de que já tivéssemos trinta mil 
variedades. Tal a falta de escrúpulos -vale repetir - revelada nos 
depoimentos ontem feitos na CPI, na Câmara dos Deputados, que 
não i: específica dos medicamentos, porque essa já fora feita na nossa 
época e cujos resultados, desgraçadamente, não frutificaram. Di· 
versos caixotes de relatórios foram jogados em algum porão por aí, e 
as medidas cominatórias para que se praticasse medicina e farmácia 
de fato, no Brasil, não foram efetivadas. 

Mas, disse cu, espero cm Deus possa V. Ex•. sobretudo com a 
sua autoridade, com a sua experiência profissional, hoje como 
Senador, dar as luzes que lamentavelmente eu não tenho podido dar, 
senão nos aspectos mais grosseiros, ao trazer esse assunto a debate. 
Hã coisas piores para as quais eu gostaria de contar com a atenção 
de V. Ex•. e do nobre Senador Gilvan Rocha em particular, porque 
realmente esse Dr. Newton Guimarães faz aqui uns enfoques real· 
mente curiosos, com aquela autoridade de um catedrático, que se· 
gundo me consta possui esse ilustre médico. 

Diz ele: 

"Sobre a desnacionalização da indústria farmacêu.tica 
no Brasil - "Realmente, as raras indústrias farmacêutt~as 
brasileiras vão sendo, pouco a pouco, absorvidas pelo capa tal 
estrangeiro, com reflexos lamentáveis. Que se entregue 0 

. · · · · da pode se ad· setor automobilisttco às mulunacaonaas, atn 
mitir. Mas, na medida em que o remédio também passa a ser 
objcto de gamincia dessas empresas, o resultado só pode ser ,0 

d. • d · d da popula~ào. Os reme· agravamento das con açocs c sau c ~ 

dios - c, conseqUentemente, os tratamentos - se .tornam 
cadn vez mnis caros. E isso não é tudo: os laboratóraos, por 

uma ruzão comercial quuiquer, muitas vezes retiram ~o ~er· 
cado certos medicamentos que vinham dando esplendtdos 
resultados." 

Sabe V. Ex• que~ a forma de burlar o CIP. Para se vender mais 
caro, retira-se a especialidade do mercado; amanhã, ela comparece 
com aditivo de B-12, adição essa que- sabe V. Ex• muito melhor do 
que cu - ~ mais do que duvidosa, isto i:, em termos de resultados 
práticos, se seria essa dosagem efetivamente assimilada ~ia ora~ nas 
dosagens que se usa para aplicar a vitamina B-12 no Brasa!. Este e um 
dos aspectos; e o Dr. Newton Guimarães, evidentemente falando 
numa solenidade de técnicos, não ia descer a detalhes, por desneces
sário entendo, querer pormenorizar aspectos da questão. Cha~o a 
atenção para o problema porque bem sei que muitos como eu, leagos, 
e não ainda atentos para o problema, despertados por essas nuances, 
por esses aspectos que são perfeitamente compreensíveis, que passam 
desapercebidos àqueles que não silo especialistas, podem realmente 
debruçar sobre o assunto. 

Ele prossegue, aqui, di'zendo: 
"Suponho que seja uma questão de mercado, simples

mente. Isto ~. se o rem~dio não está vendendo bem, se não 
está dando bons lucros, é retirado de circulação." 

Como se vê, Sr. Presidente, os frutos das sementes lançadas por 
Fernando São Paulo na consciência dos seus discípulos da Bahia 
continuam a dar proveitos ao Brasil. Continuam, porque aí estâ a 
presença dos médicos baianos, dando um exemplo e uma clarinada 
para que todos os químicos do nosso País se posicionem e verifiquem 
o mal que estão causando ao País, não só pela omissão, mas de modo 
especial pela ação, quando aceitam c prescrevem, da forma como 
estão fazendo no Brasil, esta avalancha de variedades farmacêuticas, 
que não tem outro objetivo senão o lucro cada vez maior. 

Mas, um outro aspecto relevante da fala do ilustre c patriota mé-. 
dico i: como este que acabo de ressaltar: o caso da desnacionalização. 

Aí está Sr. Presidente, uma palavra autorizada c in~uspeita 
como que, avalizando os nossos clamores, os clamores da nacionali
dade, contra os abusos dos misturadores de drogas, mais conhecidos 
por Laboratórios Farmacêuticos. 

f: verdade, Sr. Presidente, que me reporto a misturadores de dro
gas. porque não desenvolvem pesquisas no Brasil. E tanto é verdade 
que aqui está um depoimento feito ontem na CP!, na Câmara dos 
Deputados, onde ci Winthrop, um dos laboratórios curiosos no seu 
comportamento. dá notícia de que funciona no Brasil, desde 1920, f. 

que no ano passado gastou CrS 292.000, 00 com pesquisas farmacêu
ticas, e CrS 3.210.000,00 com propaganda. 

V cjam V. Ex•s como as coisas, às vezes, chegam às raias do 
hilariante: 292 mil cruzeiros com pesquisas; 3.210 milhões em pro
moção. 

Sr. Presidente, aspectos mais que danosos, mais que lesivos aos 
interesses do Brasil- vale repetir- não foram ressaltados pelo Dr. 
Newton Guimarães, no seu exame sobre a atuaçào dos médicos, 
laboratórios e INPS, e o INPS como pagando essa orgia. Senão 
vejamos; aqui está: 

"Laboratório confirma a venda no País de remédios proi
bidos no exterior- Em depoimento na CPI do consumidor, 
ontem, o professor Laura Solero, diretor médico da 
Winthrop do Brasil S/ A, justificou a fabricação e venda de 
medicamentos proibidos nos Estados Unidos argumentando 
que "a proibição lã não corresponde à proibição aqui". que 
"no Brasil não foi registrado nenhum efeito colateral de seus 
produtos, nem mesmo do. Winstrol", c que, por outro lado, 
"há determinantes gcogrâuccs que influem na medicação." 

Sr. Presidente, realmente, ái comportaria os especialistas se pro· 
nunciarcm a respeito do problema que nào me cabe discutir. 

Mas. diz ele: 
"O Winstrol, fabricado c comercializado no Brasil há vá

rios anos, roi retirado do mercado norte-americano no infcio 
da década passada, porque, ao ser ministrado para crianças, 
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~:uus,1 s~nus p~rturbuçõ~s nos órgãos genitais, Sol~ro gar~n
tiu llliC scrú r~tir>~do do rn~rcudo brasileiro ainda c:st~ uno, 
m•ts "~:untinu>~ sendo com~rciulizudo uté: qu~ s~ r~solvum 
>tlguns prubl~mus burocrúticos," 

Om, Sr. Prc:sid~nt~. u "dos~ é para elefante:". Até que: se resol
vam os probl~mus burocráticos, as nossas autoridade~ sanitárias vão 
consentir que: esses misturadores de drogas continuem a colocar no 
mercado. impunc:mc:ntc:, aquilo que sabem e confessam que: está 
causando desgraças nos órgãos genitais das nossas crianças. 

Mas, ele prossegue no seu depoimento. Diz o jornal: 

"O depoente convocado pela CP! foi o presidente da 
Winthrop, George: Wants, mas quem respondeu todas as 
perguntas dos parlamentares foram seus assessores, alegando 
qu~ se tratavam de: problemas técnicos. 

Laura Solero, que: cm 1965, era dirctor da Comissão de 
Biofarmácia do Serviço Nacional de Fiscalização de Medi
cina c: Farmácia c: logo depois foi convidado para trabalhar 
na Winthrop, garantiu que o laboratório age "dentro da legis
lação c: se: há alguma falha essa legislação deve ser alterada." 

Sr. Presidente, aqui, ressalto dois aspectos: o pnmciro é que esse 
cidadão Laura Solero era um funcionário público, responsável por 
esse setor, mas, evidentemente, "muito bem" remunerado. E digo is
so porque somos um pais que, realmente, primamos por pagar mal 
aos nossos servidores; não nos preocupamos com qualidade, o 
problema é: quantidade. Aqui está, este cidadão, naturalmente, rece
bendo uma proposta de ganhar por mês o que não ganhava em anos, 
no serviço público, está servindo hoje de aricte, de ponta de lança ou 
de cavalo de Tróia, a serviço da indústria mais que criminosa, supos
tamente chamada de farmacêutica, e para defendê-la diante dos legis
ladores. E o que é mais importante, Sr. Presidente, como que num 
escúrnio, fazem-no resguardado pela legislação. Legislação que por 
certo foi elaborada com a contribuição da assessoria técnica do Sr. 
Laura Solero e outros funcionários. 

Continuo lendo: 

-"No caso do Winstrol, toda a sua história foi relatada 
ao SNFMF através de documentos, inclusive os que compro
vavam sua proibição nos Estados Unidos c, mesmo assim; ele 
foi aprovado. Essa autorização nos permite comercializá-lo." 

Ora, Sr. Presidente, não tenho adjetivo c nem compreensão para 
alcançar a razão dessa aprovação. 

"Argumentando a favor da venda de medicamentos proi
bidos ou de uso restrito nos países de origem, Solero disse 
que "não existe medicamento que não produza efeitos cola
terais." 

Sei disso, e muita gente sabe. 

"Sempre há riscos. "Quem não se conformar com isso 
deve-se valer da homeopatia." 

Ora, Sr. Presidente, como se valer da homeopatia neste Pais, 
quando o laboratório do Sr. Solero gasta 3 bilhões e 210 milhões de 
cruzeiros cm propaganda, para induzir o nosso povo a consumir os 
seus medicamentos, para criar na nossa gente essa falsa necessidade 
de ter cm casa mais c mais medicamentos, mais c mais consumi-los. 
Esse mesmo Sr. Solcro confessa, na CP!, que as bulas são colocadas 
nos envólucros. única c exclusivamente, com o objctivo de induzir o 
leigo a consumir o remédio. E, no entanto, Sr. Presidente, vem o 
escúrnio: "Quem não quiser sujeitar-se ou correr os riscos, que use a 
homeopatia." 

O Sr. Olair Hcckcr (ARENA- SC)- V. Ex• me permite um 
aparte'! 

O Sll. HE:'<EDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com 
muito rralcr. 

O Sr. O ruir llcck••r (AREN:\- SC)- Nilo deseja riu aumc:mar 
a polêmka ~m torno do número de m~dicamentos existemes no Bra
sil, mas vem·m~ à mente, ter lido, há lagum tempo atrás, notícia que 
devo t~r arquivada em meu gabinete, de: que existem no Brusil 49 mil 
tipos d~ m~dic•unc:ntos diferentes. 

.O Sll. IIE:'IIEDITO FEI~HEIRA (ARENA - GOJ -O que: é 
p~rfeitamente vi~vcl. 

O Sr. Oruir llcckcr (ARENA- SC)- Sr. Senador Benedito 
Ferreira, na última oportunidade: em que: ouvi o ExmY Sr. Ministro 
da Saúde, numa confc:rtncia que: fc:z na Comissão de Saúde da Câma
ru dos Deputados, disse: S. Ex• que Medicina se: faz com o povo e não 
para o povo. Se c:fetivamc:nte vúlida- e eu assim creio- que: Mc:di
cinâ se faz com o povo, é: preciso que a campanha que V. Ex• levanta 
nesta tarde seja intensificada. I: preciso preservar-se a saúde e a ~olsa 
do povo brasilc:iro. Não í: possível que continuemos com dados estar
recc:dorc:s como estes: 290 mil cruzeiros em pesquisas c 3 bilhões de 
cruzeiros cm propaganda. Nesta, evidentemente, deverão estar incluí
das as amostras grátis, uma verdadeira barbaridade em nosso País 
Parabenizo V. Ex• por este pronunciamento tão oportuno. E o faço 
como leigo - quero ressalvar este aspecto- .e como brasileiro soli
dário a todos os irmãos brasileiros, pois estarei ao lado de V. Ex• ati: 
o fim, nesta campanha altamente patriótica. · 

O SR. BENEUITO FERREIHA (ARENA- GO)- Só me res
ta dizer que fico realmente ufanoso de: verificar em V. Ex• aquilo 
que, cm verdade, temos verificado nesta Casa, desde que passamos a 
desfrutar do privilégio desse convívio. V. Ex•, de fato, na vida priva
da, como empresário, í: daqueles autí:nticos, pois V. Ex• compre
ende, como homem sí:rio, que nào há como se pensar em segurança 
nacional, não há como se pensar cm desenvolvimento nacional senão 
cuidando, preliminarmente, da saúde de: nossa gente. Daí por que, 
realmente, í: confortame ter a participação de V. Ex•, em nosso 
modesto pronunciamento, porque caracterizarú, diante da opinião 
pública nacional nosso protesto, embora eu não tenha muitas espe
ranças, dada a experiência que trago da Câmara dos Deputados, 
quanto à divulgação desse tipo de pornunciamento, vez que, lamen
tavelmente, nossa imprensa não vive do valor do jornal vendido; 
sabemos o quão dependentes são elas das agências de publicidade, 
pois futuram bilhões de. cruzeiros desses laboratórios. Daí por que, 
na realidade, mais de 90% do que se pronuncia na Câmara dos Depu
tados, no Senado Federal, nas Câmaras de Vereadores c nas Assem
bléias Legislativas tem repercussão, tem divulgação para o conhe
cimento do povo, para que nossa gente saiba que está pagando, mui
tas vezes, uma percentagem que vai de 2.500 a 8.000%, entre o preço 
de custo de fabricação c ll preço final que chega para o consumidor 
pagar, conforme j~ demonstramos exaustivamente, não só nesta 
Casa como também na Cimara dos Deputados, através de docu
mentos. E quando tambí:m denunciamos a ameaça que fizeram 
ontem, na CP!. elementos do \Vinthrop, de retirar-se do Brasil, caso 
adotcmos o monopólio estatal da importação de sais. Em verdade, a 
CP! dos medicamentos demonstrou, naquela época, que, dos 800 
medicamentos recolhidos, 343 tinham tudo dentro dos frascos menos 
as fórmulas. E porque conseguimos documentar c provar aqui, já no 
Senado Federal, como também na Càmara dos Deputados, a respei
to das remessas clandestinas de lucros, vergonhosamente camufladas 
através de um grosseiro supcrfaturamento das matrizes para as filiais 
brasileiras: fi-lo, à época, com documentos do INPS, de uma impor
tação de sais, feita pelo I N PS, de 180 toneladas, das mesmas fontes, 
na mesma época, mesmo sal, mesmo produtor. mesmo teor de pure
za, com uma diferença, no preço. da ordem de 30%. Dai por que esse 
cidadão vem com essa chantagem grosseira: ."Nós deixaremos o Bra
sil." Mas, que deixem logo! E ainda ameaçam com esta chantagem 
"Nós deixaremos o Brasil, caso se adotc o monopólio estatal". 

Quem irú impedi-los de continuar escarnecendo o povo brasilei
ro, sonegando impostos c muito mais do que isto. desgraçando com 
a saúde do povo hraslicirn c. agora. um crianças. Não se contentam 
mais cm desgraçar com o~ adultos: C>l:lo dcs~raçando com a saúde 
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das noss:ts crianç:ts, porqu~ depende de m~didas burocráticas qu~ os 
comincm :1 tirar o mcdic:tmcnto do mercado, como confessam aqui, 
mas que vai lcvur ainda algum tempo - diz cl~ - até que essas 
medid:ts burocráticas sejam tomadas, para que retirem o medicamen· 
to du fabricaçàll c, conseqUentemente, do consumo. 

O Sr. Otair llcckcr (ARENA- SC)- Veja, Ex•, de passagem, 
I.JUe nas medidas restritivas impostas pelo Governo, para diminuir o 
volume de importação, os medicamentos não estão incluídos. De sor· 
te que esses atos, praticados pelas matrizes de subsidiárias existentes 
no Brasil, são atos de lesa-pátria, e que devem, realmente, ser conde· 
nados. Creio, mesmo, que o Brasil, que tem um excelente plano bási· 
co de desenvolvimento científico e tecnológico, com recursos desti· 
nados a este fim, está hoje amadurecido para desenvolver ele 
próprio, se necessário, de forma a atender as necessidades de nosso 
País, os medicamentos de que necessitamos, e medicamentos au· 
l~nticus, que venham, realmente, contribuir para a cura, para a boa 
pcrformancc du saúde dos brasileiros, e não, como diz V. Ex•, com 
medicamentos que - já comprovado através da CP! dos Medi· 
camentos - apenas contêm aqueles ingredientes na sua fórmula, 
no seu rótulo, mas no seu conteúdo, no seu recheio, não os têm. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Muito 
obrigado a V, Ex• 

Sr. Presidente, na verdade, tenho fundados receios de que não 
tenhamos a tecnologia, o know-how; que não tenhamos, sequer, os 
fundos necessários para custear essa pesquisa e que possamos desen
volver, aqui, a indústria químico-farmacêutica a par das necessi
dades nacionais. 

Em verdade, poderíamos, mesmo forçados a importar sais por 
alguns anos, controlar a qualidade, a dosagem e - por que não 
dizer, Sr. Presidente- estancar um pouco essa sangria de divisas cri
minosa que vai impunemente se alongando através do já tão mais 
que denunciado por nós superfaturamento das matrizes para as 
filiais. 

Sr. Presidente, prossigo lendo esse depoimento, esse escárnio, 
esse deboche que são as declarações desse Sr. Lauro Solero, que diz: 

"A respeito de outros produtos da Winthrop de uso 
restrito em outros países e livremente comercializados no Bra· 
sil, como o Conmel e Novalgina." 

Produtos, aliás, que não se encontram em farmácias, pois no 
Brasil podem ser comprados até nos botequins. 

" ... produtos que contêm a Dipirona (que causa anemia, 
destruição dos glóbulos brancos do sangue e distúrbios 
gástricos) e do Etrenol, utilizado no tratamento da 
csquistossomose, Solero garantiu que ainda há uma grande 
controvérsia sobre esses produtos." 

E se há controvérsia, então, vão continuar aplicando, vão conti· 
nuar futurando. Dane-se o povo brasileiro, dane-se o subdesenvolvi· 
do, pois vão continuar aplicando até que se prove mesmo que estão 
matando. Aí então nós pararemos de fabricar, após as medidas 
burocráticas. 

Diz ele: 

"-A Associação Médica Americana c a Associação de 
Defesa do Consumidor americano dizem que o Conmcl, co· 
mo analgésico, nenhuma dosagem é justificada. Pode ser 
usado cm último caso apenas para reduzir a febre, mas 
dispomos de outros documentos, inclusive de uma pesquisa, 
encomendada pela Associação Brasileira da Indústria 
Farmacêutica, que não constatou nenhum efeito colateral 
causado por esse medicamento. 

O diretor da Winthrop concordou que "onde esses medi· 
camcntos têm uso restrito, há um grande controle em sua 
comcrcinlizaçào, mas no Brasil sào livremente consumidos". 

E diz ele, ainda: 

"As bulas, que sempre acompanham os medicamentos, 
são feitas intencionalmente, pelos bboratórios, para htdi· 
brinr o consumidor, omitindo os perigos do uso indiscrimina· 
do do medicamento ~ r~ssaltando sempre suas inúm~ras 

qualidad~s. quase s~mpr~ in~xistent~s." 

Ora, Sr. Presidente, eu não tive notícia d~ que ~ss~s diretores de 
laboratórios saíssem presos, ontem, da Câmara dos Deputados. Mas 
se isso aqui não~ confissão de crime, Sr. Presidente, se isso não ~ um 
atentado à Segurança Nacional, então tenho que r~cstudar o v~r
n:lculo. 

Continuo lendo: 

"-i:: lamentável que o consumidor possa comprar o rc
m~dio que quiser. A "venda sob prescrição médica" não ~ 
respdtada. i:: um problema de educação, onde há razões 
sociais que prefiro não comentar. E a Winthrop está operan
do no Brasil desde 1920." 

E aí vem a ameaça e a chantagem. E continua a notícia: 

"No ano passado gastou, em pesquisa, apenas 292 mil 
cruzeiros e em publicidade de seus produtos mais de 
CrS 3,210 milhões. Em 1975 remeteu mais de nove milhões 
de cruzeiros para o exterior a títulos de lucros. 

No final, o Presidente da Winthrop, George Wants, afir
mou que "vem lutando para implantar um parque industrial 
no Brasil"- muito generoso- "mas o CIP não estimula es
sa implantação. E respondendo a uma pergunta do Deputa
do Nina Ribeiro (ARENA- RJ) afirmou que abandonará o 
mercado brasileiro, caso o Governo estabeleça o monopólio 
para importação de matéria-prima." 

Ora, Sr. Presidente, monopólio para Importação! O que se quer, 
o que se busca, não é a fabricação. O que se quer - entende-se 
literalmente do que S. S• fala, do que S. S• diz - é o monopólio da 
importação. Se o processamento, aqui, com os sais importados das 
matrizes pelo Governo brasileiro objetiva, única e exclusivamente, 
controlar a dosagem aplicada nos frascos, o teor e pureza do que vai 

· ser aplicado e coibir as remessas clandestinas de lucros, não havia 
motivo para essa ameaça, se não porque estão usando, estão confes
sando. tacitamente, explicitamente, que os seus interesses serão 
contrariados cm termos monetários, em termos económicos, se 
passarmos a controlar a importação, oficialmente. 

"Outro depoimento recebido ontem pela CP! do 
consumidor foi o do presidente do Laboratório Uphjon, 
Fernando Olazarri de Castro, que informou que a firma está 
operando no Brasil desde 1956 c até hoje não gastou nem um 
cruzeiro em pesquisa." 

Nenhum cruzeiro. 

"A respeito das denúncias de fabricação c venda de 
medicamentos de uso restrito nos Estados Unidos, afirmou 
que "todos os medicamentos comercializados têm autoriza
ção do SNFMF e são vendidos, também, em diversos outros 
países cm todo o mundo." 

Menos nos Estados Unidos - percebe-se - porque, 1!:. o 
Senado americano conseguiu evitar a venda desses produtos. 

Tem-se notícia, Sr. Presidente, de que o saudoso Senador Esfes 
Kcfauver quase foi imolado, porque S. Ex• mesmo denunciara. no 
Senado norte-americano, os bilhões de dólares que foram ~astos 
contra ele numa convenção cm que pleiteava indicaçi1o para 
disputar u reeleição ao Senado. A indústria farmacêutica tudo fez 
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para liquidar ~s'a inJk;11;ào, vel que o Senador Kefauver era uma 
csp~cic Jc pcdntno sap;llo dessa indústria, lá, nu Amé:ricu do Norte. 
Se ,, ~ovcrno c ,, Scnudo norte-americanos nilo conseguiram coibir 
,,s ;tilUSllS desses apiltridus, no solo americano, pelos menos con· 
scguir;un cnibir, gmças ao patriotismo dos seus médicos, graças à 
·~ricdadc dos seus farmaci:uticos, que esses medicamentos danosos e 
atentatórios à saúde: do povo fossem retirados do mercado. No 
cntanw, cínic;t c descaradamente, esses mesmos laboratórios norte· 
:tmcricanos proclamam que vendem tais medicamentos no Brasil, 
como t;tmbt:m em outros países. 

Sr. Presidente:, concluo, repetindo: se a intoxicação da nossa gen· 
te, se essa sangria mais que desatada e constante de nossas divisas, se 
tudo isso, Sr. Presidente, não atentar contra a segurança nacional, 
confesso que vou ter que me rematricular, vou ter que novamente 
;tlfabctizar·rne na busca do vernáculo, para poder socorrer-me:, 
porque entendo que, com todas as letras, está ;onfigurado que: cons· 
titui um atentado contra a segurança nacional o comportamento 
desses l;~boratórios. (Muito bem!) 

O SR. I'RESII>E\'TE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evc:!ásio Vieira. 

O Slt E\'EL,\SJO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o sc:guin· 
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

lnid;~lmente, alguns números, dados e fatos que constituem tris· 
te mosaico da realidade brasileira. 

Dois terços das nossas escolas primárias possuem apenas uma 
salot: 

Apenas 20% das professoras são normalistas e 20% não ti:m se· 
quer o curso primário completo; 

O Professor no Brasil tem baixa remuneração. Elevado é: o gru· 
po que recebe quantia inferior ao salário mínimo, havendo lugares 
no Nordeste em que a professora municipal percebe menos de IOC 
cruzeiros. 

De cotda grupo de 1.000 crianças que entram no ensino 
fundamental apenas 500 atingem a 4• série nos países 
suhdescnvolvidos. No Brasil apenas 229, menos da metade dos 
países subdesenvolvidos. E na Região nordestina apenas 89 chegam 
à -l• série do antigo primário. 

Há vários anos criou-se a Reforma do Ensino, instituindo o 
ensino prolissionalizante, mas ... os anos passam e até agora sabe-se 
apenas que se discute a sua implantação ou não. Enquanto isso o 
Brasil continua ostentando baixa posição na produtividade de quase 
todos os setorcs de produção. Em razão disso, os manufaturados 
precisam de subsídios para serem exportados, idem os semi· 
manufaturados. Por falta de produtividade, apesar de nossas 
abundantes áreas agrícolas, importamos feijão, batata, cebola, alho, 
carne. leite, queijo, manteiga, trigo etc. 

E o pior: por falta de escolas, a cada ano, em nosso País, 500 mil 
crianças completam 7 anos e não podem nem ao menos obter a sua 
alfabetização. Por isso, o MOBRAL teve que alfabetizar, entre adul
tos c adolescentes, crianças de 8, 9, lO e até 14 anos. 

Pouco, muito pouco mesmo, investe-se nas pesquisas, nas Ciên
cias, por isso cada vez ficamos mais na dependência dos países in· 
dustria!izados. Nos itens de importações, exatamente por falta de 
uma tecnologia própria, no de bens de capital, máquinas c cqui
pamcr.tos, que mais gastamos, sendo 50% na compra de peças de re
posição. 

J'm 1965, o Ministério da Educação e Cultura contava com 
11,07':", do Orçamento da União; hoje conta com apenas 4.66%. A 
percentagem sobre o PN B no Brasil é de 3,3. O Brasil está no oc
togésimo lugar, abaixo do Uruguai, Peru, Porto Rico, Zâmbia, 
Quénia, Guiana, Síria c Mauritânia, posição vexatória e humilhante 
para nós brasileiros. 

L neste Pais que existe a odiosa c vergonhosa discriminação: 400 
mil jovens cursam Faculdades graciosamente, cspccialmcntc nas 
Capitais. a m;1iori;1 no interior, enquanto 600 mil são ohrigados a 

p>~g>~r p;tr;t cstudotr, fuendo sacrifici,>s ingentes, a ponto de parcc:lu 
c.xprcssiva ter 4ue pass;~r priv>t.;ões Jc: ordem alimcntur. 

Na cidade de Sào Paulo, cm I 961, de cada grupo de mil crianças 
deU a I otnu, murri;~m W. Em 1971, esse número elevou-se paru 70. E 
no ;uw potss;tdll >~tingiu " '1.1. Isso ocorre tw cidade cm que o povo 
tem o melhor puder aqui.sitivu ntl Brasil. Nu Pais, o número vai a 
150. 

Somente cm !\li nas Gerais existem cerca de 3 milhões de pessoas 
vitimadas pela chamada doença Je Chagas. 

Nu Brasil, cm acidentes do trabalho, morrem, a cada dia, cerca 
de 20 pessoas. 200 brasileiros diariamente ficam definitivamente 
im:otpazes, por acidentes do trabalho. 

Mais de 2 milhões de brasileiros acidentam-se no trabalho, por 
ano, atingindo uma m~dia de cerca de 7 mil vitimas por dia útil. Até: 
parece que estamos cm guerra permanente. 

O Sr. Franco :\Jonroro (M DB- SP)- Pior do que na guerra. 

O SR. J\1auro Bcnc•idcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVEL..\S!O VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com prazer 
o Senador Mauro Benevides, 

O Sr. l\lauro Bcncvidcs (MDB- CE)- Nobre Senador Evelá
sio Vieira, recentemente realizou-se no País um Congresso Interna· 
cional de Medicina Física e Reabilitação. Segundo li dos registras 
desse magno conclave, expositores, professores estrangeiros ficaram 
realnwnte impressionados com os nosssos índices de pessoas vitima· 
das por acidentes de trabalho, às quais não era oferecida a 
oportunidade de reabilitação. Os grandes jornais brasileiros divulga
ram manifestações de cientistas estrangeiros que participaram desse 
conclave, achando que o nosso Pais não tinha acompanhado as técni
cas preconizadas pela Medicina Física e Reabilitação. 

O SR. EVEJ.,\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• Através do INPS, em algumas Capitais do Extremo-Sul, 
principalmente em Porto Alegre,já se procura a reabilitação, ajustan· 
do a pessoa numa outra atividade profissional. Mas é um início mui
to pálido. Deveríamos estar num estágio mais avançado de recupera· 
cão dessas pessoas que ficam impossibilitadas, ficam incapacitadas 
paru cumprir determinadas atividades, buscando o seu aproveita
mento em outros sctores. V. Ex• lembra bem, e dá grande contribui· 
cão ao nosso pronunciamento. 

O Sr. J\lauro Bcncvides (MDB - CE)- Já não propriamente 
na faixa de acidentes de trabalho, mas agora é outro aspecto- e es· 
tou invadindo a seara do nosso companheiro Gilvan Rocha, médico 
indiscutivelmente competente. Durante determinada fase, houve 
incidência de poliomielite no Nordeste. Crianças foram atingidas por 
essa doença clicaram com aquelas seqüclas, hemiplégicas, etc. E não 
havia realmente aquelas condições ideais de recuperação, cxatamen· 
te devido à falta de Centros cm que pudesse ocorrer a reabilitação 

O SR. EVEL,\SJO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado. 
Sr. Presidente, segundo os cálculos do último Censo (1970), 72 

pessoas cm cada 100 morrem antes de completar 50 anos, no Brasil. 
ao passo que nos países desenvolvidos (Estados Unidos, Inglaterra, 
Suécia) apenas 20 morrem antes dos 50. Equivale dizer que perdemos 
72 por cento de nossos habitantes numa idade em que eles aindn 
estão cm condições de produzir. 

A quase totalidade dos asilos cm nosso País funciona como 
depósito para velhos. A velhice neste Pais está virtualmente desampa
rada. Aliás, o Governo federal, através da palavra de seu Ministro da 
Saúde, Dr. Paulo de Almeida Machado, disse, em recente Congres· 
so, que o Governo não dava mais atenção para os velhos porque an· 
tcs disso tinha que se preocupar cm fazer os brasileiros viverem até lá. 

A malúria, que estava sob controle cm 1970, não se reduz mais a 
itrcas restritas c ameaça XO por cento do Território Nacional. 
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Qu~r~nw por cento Jas cri~tnÇ~ts intt:rnauas cm hospiwis do 
INI'S o sào por ~nf~rmid-.d~s wja causa búsi..:~t ou associ~da é li 

desnutrição. 
o núm~ro d~ p~SSO~IS vitimad;ts por "squistn,;somosc, nest~ País, 

vai :1 mais de H milhõ~s. 

O Sr. Gihun l{ul'lm (M DB -- SLI- Pcrmttc \', Ex• um apark'! 

O SI!. E\'EI...\SIO \'IEIIt.\ (MllB -· SC) -·Durante <l ano de 
1974, morr~r~m 1.242 pess,las n:~s Capit;tis cst;tdu:tis cm cons~qüi:n
ci:l d~ tétano, difll:ria, sarampo~ coqucluch~. doenças que poderiam 
ler sido ~vitadus com li vacinação das populações. 

Ap~nas estamos cm registro, dando dados para a constituição 
de um mosuico que rcvda a tristen da rclllidadc brasileira, para, 
posh:riormcntc, irmos ao assunl<' que nos trouxe a esta tribuna. 

Ouvimos, com satisfação, o nobre Senador Gilvan Roch:t. 

O Sr. Gilmn Rucha (t\1Dll- SE.1- Fictl muito fdiz cm obser
var que V. Ex• é scnsivd a um dos m:1iorcs prt~hlcmas da nacionalida
de: saúde pública. Veju V. Ex•. pdtl próprio depoimento que o ilustre 
colcg.u colhe d~ autoridades ministeriuis, como i: distort:ida a ~straté· 
gia de suúd~ públic:1 ncst~ País. Tomemos um exemplo bem espccífi· 
co, o cuso do INPS. O lN PS desloca 93':< de sua Receit:1 para Medici
na privada. Então, o Govenh.J entra j:1 nu maiur dos contra-sensos: a 
Medicina brasileira ~ socializada, í: estatal uu não é"! É na teoria, c 
não é: na prática. Repare, Excclê:ncia. no prcjuíw que o INPS, 
com essa politica completamente cuntra>tante êt>m sua finalidade 
prc:cípua, repare V. Ex• n•> prcjuíto que t.J li' PS causa à Nação brasi
leira. Existe toda uma filosofia du I:\ PS para prestar Medicina hospi
talar. Então, o que ocorre'! O INPS po"ui ..:ontrato cum serviços 
altamente sofisticadus. que cuidam. por exemplo. de cine-angio
radiogralias, de cirurgias de altís,imo gab;trito para indivíduos que 
possuem doenças de Chagas, enquantu ilJO gasta um centavo sequer 
na prevenção dessa doença. É a descoberta dü mutu-cuntinuo. Afinal 
de contas, o Brasil desctlbriu o nhltu-contínuo: tr;1ta os doentes, e 
não as doenças. Uma distc>rçào ab,.,luta de como se faz Medicina às 
avessas no Pais. Na verdade, o INI'S cst[l de cabeça para baixo, 
constataçjo que todos os médicos brasileiros têm que fazer. Veja V. 
Ex' o outro lado da questão: o M ini,tro da S.túde faz uma campanha 
contra a esquistossonÍo;;e usando urna drog" c<>ndcnada c tenta resol
ver um problema atacando somente um elo da cadeia, o doente, 
enquanto não percebe que as doenças tipo csquistossomosc, tipo 
doenç<t de Chagas são eminentemente sociais. A solução é cristalina, 
é simples. O problema é o nwdclt> descnv,>il"imcntista. Um dado de 
g.r:tnde significação: basta V. Ex' per:.:tHrcr .:nm o dedo a' áreas endé- · 
micas de doenças desses tipo> para rer.-chcr que das coincidem 
plenamente com as úreas mais subdesenv,,l, id.ts do mundo. Faz mui
to bem V. Ex' cm reclamar do nossn Gm-crntl uma visão mais ampla 
para esse tipo de assitência médica que. evidentemente, não serve ao 
Brasil. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Gilvan 
Rocha, inclusive nos causa perplexidade o fato de, num sctor tão 
fundamental, não haver um entrosamento, uma harmonia de ação 
entre o Ministério da Saúde c o da Previdência Social, acarretando 
essa distinção de ação, sem pontos convergentes, prejuízo enorme 
para a saúde dos brasileiros. 

O Ministério da Saúde, que dcvc;ia ter a grande rcsponsa· 
bilidadc na preservação da saúde d,1s brasileiros. dispõe de um Orça
mento. este ano, de dois bilhôcs c tri·s milhóe' de çruzciros. enquanto 
o da Previdência Social dispõe de IS bilhões. Inclusive o 
FUNRURAL tem um Orçamento quatro vezes maior que o do 
Ministério da Saúde. Dever-se-ia cstabclc.:cr um programa de polf· 
tica de saúde neste País, para, pelo menos, atenuar o grave 
problema. 

No Brasil quase toda a nossa população brasileira é portadora 
da verminnsc. 

Nn ano passado ns dcnll\1:1'' hra,ilciros c'traíram 408 milhões 
de drntcs c nhtur:tram m:Jt~ \k •Ll :l~t!:.,·., \ rJC•'t"''·-l•_!.~tk'- ;!tuais. !'Ir· 

gundo levuntumento, demonstram uma lacuna de 420 milhões de 
dentes puru obturar e HO milhões pura extrair. Somos, evidente
mente, um Pais de desdentados. Sabe-se que uma dentição sadia ~ 
metade du saúde do homem. 

O dcficir hospitalar no Brasil cada dia é maior. Em apenas um 
Estudo, a Bahia, i: de quase 28 mil leitos. Somente enlrc os doentes 
mentais na Bahia existem 10 mil completamente desassistidos, 
segundo o próprio INPS. 

O deficll de mi:dicos i: cada vez maior. Maior ainda o de enfer· 
meiros: necessitamos de 55 mil enfermeiros de níveis superior e mb
dio, e 180 mil auxiliares de enfermagem. 

As causas silo vârias. 
A principal, inquestionavelmente, é o empobrecimento que 

vitima a ampla maioria dos brasileiros. 
Mas não i: só o trabalhador da cidade ou do campo que se 

empobrece. Também agora o homem da classe média. 
Também a média c pequena empresas brasileiras. 
Empobreceram-se também os Estados c os Munic!pios, que vêm 

lutando com ingentes esforços e inauditos sacrificios para sustentar o 
aumento das exportações e a contenção da inflação, graças ao mode
lo económico em vigoi'. 

Empobrecimento houve também na liberdade do brasileiro, dos 
direitos humanos, da imprensa, do eleitor votar, dos candidatos a 
mandatos populares comunicarem-se através do râdio e da televisão, 
etc. com os eleitores. 

A listagem i: grande. Ficamos por aqui. 
Muitos empobreceram ... Poucos engordaram ... O Governo 

Federal, as Multinacionais e os superfuncionârios. 
Com sua fantástica robustez crescente, a União exibe hoje uma 

Federação em agonia. 
Eis uma demonstração inequívoca: 
Enquanto a União teve uma receita tributária crescente em 21% 

de 1967 a 1975, a dos Estados foi de apenas li%. 
De 68 a 74 o nosso Produto Interno Bruto cresceu em 9,6, a 

receita federal teve um aumento de 172%. Já o crescimento na 
arrecadação dos Estados foi de apenas 14%. 

A Nação engordou-i 72%; os Estados, 14%. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVEL..\510 VIEIRA (MDB- SC)- Pois não. 

O Sr. Gilvnn Rocha (MDB- SE)- Continuo a ouvir, com a 
maior atenção, o discurso de V. Ex•. c um fato me sensibilizou -
que foi V. Ex' se referir à Lei Falcão. Vê V. Ex• um dado que trago 
do meu Estado para comprovar que todo esse diagnóstico que 
V. Ex• faz, aqui, no Senado da República, e que outros colegas 
n~ssos, de Assembléia Legislativa, fazem, através de suas respectivas 
Câmaras cm todo o Estado, quanto incomodam ao Governo. Na 
A~embléia Legislativa do meu Estado, as sessões eram irradiadas 
por uma emissora muito potente, que cobria todo o Estado. Lá 
somos 4 do MDB contra li da ARENA. A chegada do Presidente 
nacional da ARENA, em Sergipe, criou uma situação de quase pâ· 
nico na Assembléia Legislativa, quando S. Ex• descobriu que as 
sessões eram irradiadas. E fez, numa reunião urgente, convocada por 
ele, com que terminassem as irradiações. Esse já é um apêndice à Lei 
Falcão. Na verdade, V. Ex• faz muito bem, dirigindo-se ao País, 
através desta Casa, porque não interessa ao partido do Governo 
ouvir essas denúncias. 

O SR. EVEl.ASIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex' pela magnifica contribuição, que dá maior robustez ao nosso 
pronunciamento, nesta tarde. 

O Sr. Eurico Rclcndc (ARENA- ES)- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. E\'EI...\SIO VIEIRA (M DD- SC)- Já ouvirei V. Ex' 
drntrn de instantes, ''"111" mainr pra:cr 
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Pura combater o desequilíbrio du balança comercial, o Governo 
Federal aumenta us exportações subsidiadas, em detrimento dos 
Estudos e dos Municípios. Isso porque a exportação é feita também 
gruças aos incentivos fiscais concedidos com base no I CM, receita tri· 
butáriu fundamental dos Estudos c dos Municípios. 

Um Estado sulino, que não é São Paulo, perdeu no ano 
passado, cm face desse injusto procedimento da União, nada menos 
do que I bilhão c 5 milhões de cruzeiros. 

São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul c Paraná, as 
unidades mais ricas c desenvolvidas, estão gritando contra a dilapi· 
dação da receita em função da sistemática de incentivos fiscais para 
exportação, por intermédio do I CM, aplicada pelo Governo Federal. 
O que nào estarão dizendo os Governadores dos Estados pequenos 
como Santa Catarina, Sergipe, Piauí c outros? 

Para combater a inflação, o Governo limitou a capacidadé de 
endividamentos dos Estados c dos Municípios, restringiu o crédito 
para as empresas, causando-lhes sérias dificuldades. 

E o Governo Federal, quando vai adotar medidas drásticas den
tro da sua própria casa? 

Não se sabe. 
Sabe-se apenas que o Ministério da Agricultura tem 6 mil servi

dores no Rio, "que não fazem absolutamente nada", segundo 
afirmou o Coronel Darcy Si queira, Dirctor-Gcral do DASP. 

Aliás, na total ociosidade existem também dezenas c dezenas de 
milhares de servidores da Empresa dos Correios c Telégrafos c da Re
de Ferroviária Federal. 

Pergunta-se, também, aqui c acolá: o Governo Federal, que 
nestes últimos anos criou nada menos de 135 empresas estatais -
maior número no Governo Médici -, vai extinguir as que desenvol
vem as mesmas atividadcs que estão atuando no mesmo setor, se con
flitando, se chocando e, inclusive, cm prejuízo da imagem do Brasil 
no exterior, como está a acontecer com a INTERBRÁS e com a 
COBEC? 

Ouço, com muita honra, o Senador Eurico Rezendc. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Começarei pelas 
últimas palavras de V. Ex•. dizendo que a imagem do Brasil está 
sendo comprometida lá fora, c lembrando que essa imagem está tão 
ruim, que os governos de civilização económica, política e cultural
mente mais adiantados do mundo convidaram Sua Excelência o 
Senhor Presidente Ernesto Geiscl, que visitou a França, a Inglaterra, 
e vai agora a um dos maiores países do mundo, o Japão. Sabe V. Ex• 
que governos estrangeiros de prestígio não convidam Chefes de go
vernos estrangeiros, senão depois do exame c da scleção de vários 
aspectos. Essa visita nunca é graciosa, porque sempre significa um 
confronto, e mais do que isso, um julgamento, V. Ex• está fazendo 
um discurso qualificando o Brasil de empobrecido cm todos os se
tores. V. Ex•, sem dúvida alguma, na conta-corrente do seu man
dato, acaba de ficar devendo muito. O discurso de V. Ex• é, indubita
velmente, mais do que um pessimismo; é um desestimulo. V. Ex• 
não captou, não pinçou um aspecto positivo sequer da vida brasileira, 
quando nôs sabemos que este País está com a administração moder
nizada, com o surto industrial c:1paz de projetar no mundo uma 
1m agem de afirmação c de confiança. Sabe V. Ex• que este Pais tem 
progredido. Até aqui, as maiores restrições da nobre Oposição esgo
tavam-se, praticamente, nos aspectos políticos, reclamando -o que 
é saudável -, a plena restauração democrática. Mas, tenho a im
pressão de que a generalização que V. Ex• faz com essas críticas re· 
ncte uma grande injustiça, senão mesmo um passionalismo politico a 
respeito do qual cu faço votos que no espírito de V. Ex• tenha a tran
sitoriedade dus manhãs de abril. Esse discurso V. Ex• não poderia 
estar fazendo nos umbrais da primavera; deveria tê-lo feito no mês 
de agosto, que é de vocação supersticiosa. V. Ex• retardou, de uma 
maneira muito infeliz, o pronunciamento desse discurso. V. Ex• fala 
no Brasil pequeno. mas esse Brasil pequeno ficnu para trás, perdido 
na rocira dos caminhos percorridos. Este '• hoje, realmente 
possui ergastulantes problemas, vive a crise do ~rescimcnto, que é a 
melhor das crises. Todo mundo reconhece que o Brasil avançou cm 

todos os campos da atividade nacional. V. Ex• mesmo se quiser, 
agora, dizer que fez um discurso contra o Governo, basta discar o 
DDD, do seu Estado, da sua Cidade, do seu Município. Este Pais 
esta proporcionando à agricultura brasileira, cm matéria de crl:dito, 
aquilo que todos os governos anteriores acumulados não fizeram. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• me dá li
cença para um aparte? ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) ...:... Darei oportuna
mente, (Risos.) Eu peço que V. Ex• não me interrompa. Tenho a im
pressão de que estou dando este aparte desnecessariamente, porque a 
matéria-prima oferecida por V, Ex• não estimula: é de um negati
vismo absoluto. ~ um negativismo total; é até falta de habilidade no 
criticar. Quanto à questiúncula provinciana levantada pelo eminente 
Senador Gilvan Rocha, para ·esta tarefa não faltarão nem engenho 
nem arte ao eminente Senador Augusto Franco. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sou moço oti
mista, mas dentro desse clima procuro ser realista. Fui a dois setores 
fundamentais para o desenvolvimento do homem: educação c saúde. 
E fui pinçando as falhas maiores destes dois setores. Não tenho culpa 
se: o Governo tem falhado c as falhas são visíveis c gritantes. 

Busquei números para compor o quadro, para que os números 
falem melhor do que as minhas palavras. Minhas palavras podem ser 
distorcidas, mas os números não. O Brasil tem-se empobrecido cm 
todas as áreas. São os números que o comprovam. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Graças a Deus colo
caram essa tela de protcção na abóbada do Senado, senão o tcto 
cairia na cabeça dos Senadores. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• fala, por 
exemplo, em agricultura. Somos um País que tem condições, pelas 
suas terras, para ser altamente produtor de cereais, de alimentação 
para nós e produzindo excedentes para o mundo. Entretanto, para 
vergonha nossa- este tem que ser o termo -estamos importando 
feijão preto do Chile c pagando um preço alto em dólares. 

Temos importado manteiga, arroz, batata, cebola; importamos 
quase tudo, quando poderíamos ser um País auto-suficiente nessa 
área. 

Importamos até carne, mas por que isto acontece~ 

te? 
O Sr. Oresres Quércia (MDB- SP)- Permite V. Ex• um a par-

O SR. EVEL.~SIO VIEIRA (MDB - SC)- Porque o Go
verno não tem visão, não tem sensibilidade para o valor da agri
cultura. Nós, brasileiros, não temos condições, através dos nossos 
manufaturados, dos scmimanufaturados, de diminuir a defasagem 
na halança comercial, temos que buscar nos produtos da agricultura 
e da pecuária este objetivo. Entretanto não tem acontecido, por quê? 
Porque o Governo não tem drenado a esses setorcs os recursos neces
sários. t\inda agora o Sr. Ministro da Agricultura declarou aos 
Secretários de Estado, cm reunião realizada na Bahia, que não ha
verá aumento para os investimentos nesta área. Mas, com as restri
ções de créditos, os agricultores que desejam ... 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES)- Não nego, Ex~ que 
existam falhas, isso existe cm qualquer país, mas generalizar o 
negativismo, não! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... que tem 
interesse cm mecanizar suas lavouras, não estão podendo comprur 
máquinas. 

Em São Paulo é grande o número de máquinas c implementas 
agrícolas estocados, que nào podem ser vendidos por falta de cré
dito. A Ford inaugurou, a menos de três meses, uma fábrica de tra
tares e jú está pensando, diante dessa medida do Governo. cm rec
\aminar o seu plano de fabricação de tratares. 

O Sr. Gihnnl{ochn (MDB- SE) -'Permite V. Ex•'! 
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O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - Veju V. Ex•, 
Senador Eurico Rczendc, que onde quisermos olhar, o País está 
decrescendo. 

Ouço, pela ordem, o apurtc do nobre Senador Orestes Quércia. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES)- t um absurdo o que 
V. Ex• está dizendo. 

O Sr. Orestes Quérciu (MDB- SP)- Agradeço a concessão 
do aparte por V. Ex• Apenas quero lembrar, tendo cm vista as pala
vras do eminente representante do Espírito Santo, .Senador Eurico 
Rezende, que, talvez, S. Ex• tenha ocupado muito do seu tempo, 
ultimamente, em ver televisão, assistindo, em todos os intervalos, à 
propaganda sistemática do Governo, querendo incutir na mentali
dade do povo que este é um país que vai para a frente, que vai tudo 
muito bem, que tudo está ótimo e que o povo está feliz. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES) - Eu não disse isso. 
Estou fazendo ressalvas à generalização feita pelo Senador Evelásio 
Vieira. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP) - Não sei se S. Ex•, que 
ultimamente andou viajando para o exterior, tem acompanhado a 
evolução dos acontecimentos sociais do povo do Espírito Santo, 
para comparar entre a fantasia da televisão e a realidade sentida c so
frida do meio social brasileiro. V. Ex• trata com muita oportunidade, 
com muita propriedade dé assuntos que, realmente, proporcionam 
dramas ao meio social brasileiro. Evidentemente, o Brasil cresce. 
Crescimento económico - e é o programa do nosso partido que 
especifica, esclarece muito bem isso - não significa desenvolvimento 
económico. V. Ex• está reclamando a respeito das disparidades que 
ocorrem neste País e o Senador Eurico Rezende, salientando o cres
cimento económico. Aliás, hoje em dia, com os problemas da balan
ça de pagamentos, também, nem esse crescimento estamos vendo. 
Mas, vamos considerar o crescimento económico do Pais como quer 
S. Ex• o Senador Eurico Rezende. O que V. Ex• quer ressaltar, e 
evidentemente tem ressaltado com inteligência c descortino, é que 
esse crescimento não tem significado desenvolvimento, bem-estar, 
felicidade para o povo brasileiro. V. Ex•, através de dados muito pre
cisos, está demonstrando isto. Realmente, o Pais parece que vai bem, 
mas o povo vai mal. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - O Governo 
Federal vai muito bem, os seus estabelecimentos, as suas empresas 
vão muito bem, as multinacionais muito bem. Mas, a empresa mé
dia, a empresa pequena, o trabalhador urbano, o trabalhador rural, 
o povo brasileiro na sua grande maioria se empobrece a cada dia. E o 
Senador Eurico Rczende sabe disso, apenas, como S. Ex• e Vice-Li
der da ARENA e responde pela Liderança, está na obrigação e no 
dever de cumprir a sua missão de contraditar. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não é verdade Ex• O 
que cu combato é o negativismo total de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire. Fazendo soar a cam
painha.)- A Presidência esclarece que os apartes só podem ser ofe
recidos quando devidamente concedidos pelo orador. 1:: necessário 
solicitar o aparte. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - E cu tenho, 
sempre, grande prazer cm conceder apartes ao Vicc-Lidcr da 
ARENA, porque é pessoa que estimo muito, pessoalmente prezo mui
to. E antes de ouvi-lo vou conceder o aparte ao Senador Gilvan 
Rocha, pela prioridade com que o havia solicitado. 

Ouvirei, na seqUência, o Senador Augusto Franco. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Agora vai dar briga 
entre Sergipe c nós não vamos falar mais. 

O Sr. Gihan Rocha (MDB- SE)- São os Estados pequenos, 
que, por sinal, são os mais atingidos com o modelo importado pela 
nossa invcnti~a tecnocracia. Mas, longe de mim querer acudir a 

V. Ex• Pura usar us palavras do próprio Senador Eurico Rezende, 
V. Ex• está se havendo com muita felicidade, com engenho e arte. 
Mas, apenas pura observar, o p~nsamento de V. Ex• não t~m nuda 
de: impatriotu. Talvez porqu~ deste lado de cá não estejam os lite· 
ratos~ o nobre V ice-Líder da ARENA, qu~ í: um cultor das letras, 
gost~ do estilo de Eça de: Queiroz, que recomendava um manto di :ira· 
no de: fantasia sobre a vc:rdude. Mas V. Ex• está fazendo um discurso 
absolutam~nte patriótico, mostrando a face real do Brasil. E n~o ve· 
nha S. Ex• diz~r que o MDB não deseja a grandc:za do Brasil. OBra· 
sil mer~ce muito mais do que este Govc:rno está fazendo por c:le. 
V. Ex' está tocando o outro lado do "disquinho". "Este i: um País 
que vai para frente". O nosso lado é: "Este é o País que poderia ir 
muito mais para frente". 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado. 
Ouço o S~nador Augusto Franco. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Muito obrigado. 
s~nador Evelásio Vieira, estou ouvindo com muita at~nçào o 
pronunciamento de V. Ex•, sobre: esse assunto, já respondido, em 
boa parte, pelo Senador Eurico Rezende. Mas com o aparte do meu 
ilustre colega, Senador Gilvan Rocha, filho de Sergip~. como eu, não 
poderia deixar de dizer algo sobre o fechamento da retransmissão 
pelo rádio dos trabalhos da Assembléia. Parece-me até que i: um caso 
único no Brasil. Quero desculpar o Presidente da Aliança Renovado· 
ra Nacional, porque, quando esteve em Sergipe, por coincidência, foi 
interrompida a retransmissão logo depois de sua saída do Estado ... 

O Sr. Gilvan Rocha (M DB- SE)- Deve ter sido em sua home· 
nagem! 

O Sr. Augusto Franco (ARENA- SE)- Mas, o que houve foi 
um defeito técnico, segundo me informaram, que houve na rádio que 
era até do Estado de Sergipe. A Mesa da Assembléia foi quem resol
veu que não seriam mais irradiadas as sessões. Era esta a explicação 
que queria dar. Muito obrigado. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muito pra-
zer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• disse que me 
dedica especial estima; agradeço muito e respondo dizendo que há 
um~ reciproca quitação sentimental. V. Ex•, nas prateleiras da mi· 
nha vida, não é poeira; é volume, mais do que volume, é uma enci
clopédia de a feto ê de respeito. Porque tenho estima por V. Ex• dese
jo fazer-lhe um apelo sobre a paraninfia dessa amizade. O discurso 
que V. Ex• está fazendo rcnete uma grande injustiça. V. Ex• coloca 
0 Brasil no submundo do empobrecimento: não existe nada moder
nizado, nada foi para a frente, tudo descreceu. 1:: o que se nota no dis
curso de V. Ex• Um sociólogo que tivesse adormecido hoje c acor
dado daqui a trinta anos, e lesse o discurso de V. Ex• iria escrever a 
pior História do Brasil; o que não seria bom, já não digo para nós, 
mas para os nossos filhos que são o sangue do nosso sangue, alma da 
nossa alma, a carne de nossa carne. Então, V. Ex• disse que não tem 
nada no Brasil. Identifico em V. Ex• um Senador ao tempo cm que 
Pedro Álvares Cabral era Presidente da República. Naquela época 
não tinha nada mesmo. V. Ex• faz uma política de terra arrasada cm 
tais proporções que nos dá a entender que o Brasil se encontra na 
rota das caravelas ainda, quando, na verdade, está debruçado sob a 
rota das estrelas. ~ um Pais de dimensões continentais. E volto a 
oiizcr o que sempre digo aqui: Deus, Sr. Senador, meu eminente cole· 
ga de Santa Catarina, fez este País tão grande para que os seus filhos 
menos ilustres que V. Ex• não cometam nem a injustiça, nem a 
imprudência de torná-lo pequeno. V. Ex•, volto a dizer, está falando 
do Brasil pequeno que ficou muito lá no passado. Este Pais, já desde 
a época do Presidente Juscelino Kubitschek, começou a dar o grande 
salto económico que sofreu abalos na maldição proscrita cm 1964, 
mas que a partir dai. projetou a sua imagem no mundo c vai ser. quei-
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ru ou nào queira o pessimismo de Y. Ex•, o grande Pais do futuro. 
Quero aprovdtur u oportunidade pura fazer uma ligeira referência
se Y. Ex• me permitir - uo aparte do eminente Senador Orestes 
Quérciu. S. Ex• aderiu em gênero, nómero c grau ao discurso de 
V. Ex•: disse que o Brusil nilo tem nada. Mas S. Ex• que foi Prefeito 
de Campinas, já nu i:poca da Revolução, teve, naquela oportuni· 
dude, vúrias maniJ'c:stacões de agradecimento ao Governo Federal, 
pda drenagem de recursos ti:cnicos e financeiros para o M unicipio 
de Campinas. Quer dizer, que, pelo menos em Campinas, o Brasil 
niio descreceu. 

O Slt EYELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não estou a prati· 
car injustiça em relação ao meu País. Estou fazendo advertência so· 
bre desacertos e falhas que ocorrem em vários setorcs deste Pais. 
N~o tenho culpa se as c:statístic:1s indicam este quadro negro. 

Reulmente, no período de Juscelino Kubitschek, houve uma 
decolagem; mas está havendo um retrocesso. E cito: no campo das 
liberdades; liberdade da imprensa principalmente de ela ter acesso 
aos pontos de informações para nos informar do que ocorre em tor· 
no de nós. Retrocesso nos direitos humanos, retrocesso das várias 
áreas brasileiras que nào tiveram possibilidades de acompanhamento 
pdo menos proporcional aos grandes pólos de progresso. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Permite V, Ex• um apar· 
te'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Retrocesso no 
empobrecimento do povo brasileiro. São as estatísticas que indicam 
a decadi:ncia do ensino, c V. Ex•, que é reitor e catedrático, sabe 
pcrfeitumene o quanto o ensino brasileiro tem decaído na sua quali· 
dadc, tanto no ensino superior como no ensino de 29 e de J9 graus. 
Eu niio tenho culpa se a nossa posição em relação ao Quênia, à 
Mauritánia, ao Peru i: inferior. Eu não tenho culpa! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES. Fora do microfone.)
Essa i: uma previsiio apocalíptica. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Se o índice de 
mortalidade infantil está crescendo neste País, eu não tenho culpa. 
Mas esta é a grande verdade. Está crescendo porque a causa funda· 
mental é a desnutrição, Por quê? Porque há uma política salarial que 
niio permite ao pai comprar alimentação adequada, suficiente, para 
a sua J'umilia, que segundo a média brasileira, é de seis membros. 

Estou citando um quadro real. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Permite um aparte, Ex•? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC) -Já ouvirei V. Ex• 
E vou apontar aquilo que o MDB estã pregando que é necessâ· 

rio fazer, sobre o que pode haver discussão. ~ possível que haja 
outros caminhos melhores, mas estamos aqui a defender constante
mente, e conti~uaremos defendendo, porque é o nosso ponto de vis
ta c achamos que é a melhor solução. 

Mas, antes, ouvirei o Senador Orestes Quércia. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Apenas gostaria deres
saltar que achei bastante interessante esse segundo aparte do 
eminente Senador Eurico Rezende, em que S. Ex• acaba por 
reconhecer o grande avanço do desenvolvimento que foi iniciado no 
Governo do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Isto é bastante 
sintomático tendo cm vista o drama nacional que se levantou por 
ocasião da morte do ilustre ex-Presidente. Sintomático porque vimos 
recentemente um apelo do Senador José Sarncy no sentido de que o 
M DB não se utilizasse da morte do ilustre morto, do ilustre 
brasileiro. E vejo que a ARENA, ao contrário, pretende se utilizar 
favoravelmente do drama nacional da morte do ex-Presidente, 
reconhecendo, através da própria autoridade de um dos seus lideres 
nesta Casa, Senador Eurico Rezendc, que o arranco do de· 
senvolvimento brasileiro se deu no Governo do Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. Peço desculpas a V. Ex• por sair um pouco 
do assunto do discurso, mas o foi para lembrar, mais uma vez, que 
aquele desenvolvimento proporcionado nos cinco anos do Governo 

do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, se deu num regime 
de plena liberdade sem atos de exceçllo, sem Decreto 477, sem Ato 
Institucional nY 5. Em suma, S. Ex• vem ao encontro daquele aparte 
que dei a discurso recentemente pronunciado nesta Casa, ressaltando 
este aspecto: desenvolvimento com liberdade. 

O Slt EVELÁSIO YJEIJ{A (MDB - SC) - Correto. 
Continuando, Sr. Presidente: 

Temos defendido e continuaremos defendendo a urgente ne· 
cessidade de: 

- Deixarmos de ser perdulários. Devemos agir rigorosamente 
dentro de um plano de ação de plena rigidez económica. 

País pobre como o nosso, em que a maioria morre tendo como 
causa principal a desnutrição, não pode entregar-se :10 luxo de 
construir obras faraónicas, de sentido secundário, cm detrimcn to ue 
obras prioritárias. Exemplo: Trans:1mazônica, Perimetr;d Norte, 
Pan·americana, Estrada do Turismo Santos-Rio, Ponte Rio
Niterói, Rodovia dos Imigrantes- com 54 quilómetros, custando 4 
bilhões e 300 milhões de cruzeiros. 

- Pagar aproximadamente I 00 mil servidores públicos sem 
nada fazerem. Que Pais i: este que assim procede, quando carece de 
produção? 

-Extinguir com urgência as empresas estatais que atuam numa 
mesma área. 

-Realizar, com urgência, investimentos em pesquisas, nas cii:n· 
cias, buscando a sua própria tecnologia, para nào continuarmos es· 
cravos das nações industrializadas; para isto é preciso uma plena 
integração Governo-Universidades-Empresas; investir maciçamente 
na educação, objetivando o crescimento quantitativo e tambi:m 
qualitativo. 

- Dirigir uma açào ampla, objetiva e dinâmica no sctor da 
agropecuária, eliminando suas várias deliciências, buscando maior 
produção com melhor produtividade, para alcançar melhores pre· 
ços, competitivos no exterior. De imediato, o Brasil só poderá 
diminuir a defasagem na balança comercial através dos produtos 
agropecuários. É nos produtos oriundos da agropccuária que o 
Brasil continua, até os dias atuais, encontrando o seu maior suporte 
nas exportações. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• permite-me um 
aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Já ouvirei V. Ex• 
Desconhecer este fato é revelar falta de visão, de sensibilidade. E 

isso está acontecendo. Ainda agora, o Ministro da Agricultura 
anunciou, em reunião com os Secretários de Agricultura dos 
Estados, que os investimentos para o setor continuarão os mesmos. 
E mais, os créditos para investimentos foram reduzidos a ponto das 
fábricas de tratares, depois de terem sido estimuladas a produzirem 
mais- a maioria dessas fábricas duplicaram seus investimentos nos 
últimos meses e ampliaram sua produção - hoje se vêem cm sérias 
dificuldades, com a maior parte de sua produção' sem encontrar 
colocação, porque os interessados não conseguem financiamento. A 
Ford do Brasil, que há poucos meses inaugurou sua fábrica de 
tratares com a presença do Presidente Ernesto Geiscl, cm face dos 
problemas de crédito pensa cm rever seu programa de produção de 
tratares, máquinas e implementas agr!colas. 

- Reformular sua politica económica de centralização. 
- Adotar uma politica salarial ~m que prevaleça a verdadeira 

justiça social. 
Enquanto medidas de profundidade, sérias c objctivas não 

forem adotadas, continuaremos pobres, cada vez mais pobres, neste 
Pais. 

Ouço, pela ordem de solicitação, o Senador Otuir Beckcr c, na 
seqUência, o Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Otnlr Bccker (ARENA - SC) - Eminente Senador 
Evclásio Vieira, há poucos dias tivemos, nesta Casa, a honra c a fe
licidade de homenagear um dos maiores economistas deste País. o 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Qulata-felra 2 !351 

eminente Professor Eug~nio Gudin, que nos disse que a Democracia 
i: vulnerável à demagogia, à tensão c à pobreza. Sinceramente, V, Ex• 
com o discurso desta tarde, negativista por exccl~ncia, está dando 
uma contribuição para que nilo cheguemos à plenitude democrática 
neste Pais, o que tanto prcg:~ o Partido de V. Ex•. Quero dizer a V. 
Ex• que o próprio Presidente da República, há poucos dias, em rece· 
bendo uma eminente autoridade do país germânico, comentava: 
quando i: que tivemos, neste Pais, uma democracia? Só concebo 
democracia quando todos, dentro de um país, vivam satisfatoriamen· 
te, quando haja dentro do País uma verdadeira justiça social. Então, 
Sr. Senador Evclásio Vieira. quero dizer a V. Ex• que é justo que 
venhamos a apontar os problemas existentes cm nosso País, mas é 
preciso que também tenhamos a hombridade de reconhecer o esforço 
que tem feito este Governo para resolver problemas que aumentam 
dia a dia, como bem disse o eminente Senador Eurico Rezende, em 
raLào somente do grande crescimento que esta Nação experimenta. 
Temos, eminente Senador, um programa, Operação· Escola, que visa 
dotar este País de prédios com, pelo menos, duas salas de aula, ponto 
abordado logo no início do discurso de V. Ex• Temos, hoje, em plena 
vigência com um número extraordinário de projetes, já aprovados: a 
Lei de incentivos fiscais para o desenvolvimento dos recursos huma· 
nos: programas preventivos cm defesa da saúde pública do povo 
brasileiro. Reconhecemos que, neste setor, existem falhas. Mas, se 
existem falhas, Sr. Senador, não existe, por outro lado, omissão por 
parte do Governo. O próprio Sr. Ministro da Saúde, em recente 
conferi:ncia na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, 
confessava, com tristeza, que o seu Ministério era arcaico, mas que 
está cm vias de se atualizar, pois que todas as providências que se 
faziam necessárias já foram tomadas. Então, Sr. Senador, a estes da· 
dos somamos a linha de crédito para a agricultura, para implementes 
agrícolas, pura corretivos, para defensivos. Existem estudos - posso 
dizer a V. Ex• porque estive com o Sr. Ministro da Fazenda, há pou· 
cos dias - visando ressarcir os Estados e Municípios da queda da 
arrecadação por força dos incentivos fiscais concedidos à exportação 
com vistas ao equilíbrio da nossa balança comercial e de pagamen· 
tos. Já estão em fase adiantada, eminente Senador. Acho que nós de· 
vemos dar um voto de confiança ao Governo. V. Ex• mesmo, há pou· 
cos momentos atrás, dizia que é um otimista, que acredita no Brasil. 
Nós, eminente Senador, precisamos da colaboração de todos, mas 
uma contribuição construtiva. Não vamos nos envergonhar: não va· 
mos proclamar que somos o País mais pobre do contexto dos países 
do mundo cm que vivemos. Não, o Brasil é rico. Mas não é da noite 
para o dia, não é num governo que·nós buscaremos ajustar todos os 
fatores necessários para que possamos, todos, proclamar a uma só 
voz que, aqui, neste País, estamos a praticar uma verdadeira justiça 
soci:ll. · 

O SR. EVEI.,Í.SIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• ... 

O SR. I>RESIDE;\;TE (Marcos Freire)- Comuni~o a V. Ex• 
que tem cinco minutos para concluir sua oração. 

O SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado 
pela advertência de V. Ex•. 

Nobre Senador Otair Beckcr, V. Ex•, no início deste ano, no 
cumprimento do seu mandato foi pelo menos quinze vezes à tribuna 
para criticar, energicameAte, o Governo Federal, críticas todas, no 
meu entendimento, corretas e acertadas. Ninguém nesta Casa falou 
que V. Ex• estava sendo demagogo. 

O Sr. Eurico l{czcndc (ARENA- ES)- Mas S. Ex• não negou 
tudo aquilo que V. Ex• cstú negando. 

O Sr. Otuir IJcckcr (ARENA- SC)- Exatamente! 

O SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu, aqui, estou 
apresentando números c estatisticas, dados fornecidos pelo I BG E. 
btou no cumprimento da minha missão. De forma que repilo, nova
mente, a ucu~aciio do Senador Otair Bccker. No fato de vir dizer que 
o Governo cst:'1 el.1horando programas, traçando programas, que o 
Gnvcrno tem boas intcnçôcs ... 

O Sr. Otulr IJccker (ARENA - SC) - O Governo cstâ 
executando, Excelência. 

O SI{, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Brasil c o povo 
brasileiro estão supridos de boas intenções, de anunciaçi!o de progra· 
mas bombásticos ... 

O Sr. Otair IJcckcr (ARENA - SC) - Nilo estã suprido do 
negativismo como o de V. Ex•. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - ... E o que se repete 
aqui í: o que já se disse. De boas intenções o inferno cstã suprido, ~ 
preciso açào, e isso não se vê. O que citei estâ aqui para 'se provar o 
contrário. Estou no cumprimento da minha missi!o e continuarei, 
serenamente, a cumpri-la. 

O Sr. :'l:clson Carneiro (MDB- RJ)- V, Ex• permite-me um 
aparte'! 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Nobre Senador Evclâsio 
Vieira, queria apenas, para deixar claro o seu pronunciamento, que 
V. Ex• acentuasse, ao se referir a esse grande número de funcionâ· 
rios - sei que este é o pensamento de V, Ex•, mas ni!o ficou 
expresso, e eu gostaria que ficasse- que não trabalha; espccialmen· 
te da Empresa de Correios e Telégrafos. Esses servidores não tra· 
bulham porque foram marginalizados, eles lutariam por seus cargos 
mas foram marginalizados através de uma reforma que os afastou do 
serviço, sem abrir-lhes perspectivas de ocupar outras posições c ou
tros afazeres. Era a ressalva que queria fazer, para complementar o 
que- sei- está no pensamento de V. Ex•, apesar de não ter ficado 
expresso no seu discurso, tanto quanto ouvi, e o tenho acompanhado 
desde o início. Esse número realmente existe, é alarmante, mas a 
culpa é do Governo que podia te~ aproveitado esses funcionários em 
outras atividades, jã que não os acolheu na Empresa de Correios e 
Telégrafos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Senador Nelson 
Carneiro, fico muito agradecido, mas não tive essa preocupação de 

· ser mais explícito, de acentuar de forma nltida essa posição dos ser· 
vidores públicos federais, porque sei que é uma classe altamente 
inteligente c compreendia estar eu exatamente fazendo uma critica 
ao Governo, não a eles. Se eles não estão trabalhando, é por culpa 
exclusivamente do Governo de um pais que precisa de produção, de 
um pais que precisa de trabalhador ativo e se dá ao luxo de deixar cm 
casa, pagando, cem mil servidores. Este é o Governo que não se quer 
que se critique. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro a minha abordagem 
nesta tarde, convicto de que cumpri com minha obrigação. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Durante a Sessão Legislativa passada, vários senadores, cm 
sucessivos pronunciamentos, focalizaram a situação do Nordeste 
brasileiro, comparando-a com a das demais áreas e extraindo, após 
confronto estatístico, dados reconhecidamente desfavoráveis para o 
alegado desenvolvimento regional. 

Dispunha-se, assim, esta Casa a seqUenciar estudos anterioreS, 
levados a efeito na última Legislatura, quando, inclusive, foi 
constituído grupo de trabalho, incumbido de oferecer sugestões para 
o exato equacionamento da problemática nordestina. 

Ressalte-se que os debates concorreram para alertar as autorida· 
dcs governamentais, impelindo-as a rever os planos cm cxccuçlo e a 
asscgumr recursos mais ponderáveis aos Estados localizados no 
l'oligono das Secas. 
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1\qui, por c.wmp!,,, 11\CIIc'i<lll,lll-><". c\llll infüllll'",;<'H:s abalil:Jdas, 
que u SUDENE c ll B;Jnt:u d,, t\,1r<k,tc fui';(IJI illcxpli•:Jvcllllcntc 
submetidos u um prü.:cs"J Jc csv;J,.<.ulle!llu, .:um :J.:cntu;JJ," rclk\ü' 
nu sua rcspcctiv;J atuaç:1,1 cm !H.>vciw Jaqud.~ lon:1 Ju territi>ri<l 
brasileiro. 

Aqud;ts Ju~s a~~n,·i;J, Jcsellv,>il'tlllclltist;"· :1 c·uj<t frcnt~ se 
~lcham os tí:.:nic<JS de ,.,,nlpl'<ll '1d:1 qu;Jiilica,·;i;~, Dr,. J,b~ L.im tk 
Allluqucryuc c Nib,>n !lollanda. p:1,;;1r:un a illclúcr .:uid:idos 
maiores, ensejando a que u p,,Jcr L\cc•.llil'll, pela lll.>n•(cstar;:t<l U<' 
próprio Presidente da Repúhlica c Jlls 1-linistro Jo lntcrillr e Pla
nejamento, refonÍlubssc ,,s seus esquemas de atendimento :t(> Nor
deste. 

O Banco do Nordeste do Brasil, com deficit de aplicação na fai
xa do crédito rural. p:tssou ;1 contar com parte dos dcpósitns dn PIN, 
num razoável reforço its suas disponibilidades linanceiras. 

O POLONORDESTE, .:uja inaçào nos primeiros meses de sua 
dis.:utid:t implantaci'io .:hegou a preocupar scriJmente os pla
ncj:tdores aliciais, veio a obter, com diliculdadcs menores, :1 li
bcr;Jçào parcial dos recursns que lhe s:10 alocados. ir.ici;!ndn. dcti
vamcnte, o cumprimento tk seu pr<lgrama de realilaç(H.:s. 

A intensilicaçfJO dos cncar!!OS do Governo FcJerJI rdacionados 
com a assist~ncia aos nordestinos P<lde, cm grande p:iflc, ser .:redi
tada ao empenho da repre,cnwçào parlamentar da 1cgi;lo, que, nas 
duas C:tsas do Congresso, cl;unou pateticamente por um rcexame 
d:ts medidas até então postas cm prática- C<>nsideradas como rdati
vamente inelicazcs pam a pretendida aceleração dos ind1ccs de cre><.:i
mcnto delineados. 

No corrente ano, a estiagem que se abateu sobre muit0s munid
pios situados no Polígono. levou Senadores c Deputados :10 enloquc 
do tema, sob novos ângulos, oferecendo-se testemunhos valiosos da 
realidade ali vivida às mais altas autoridades c :1 upini;lo pública do 
Pais. 

Assistia-se à nova caracterizaç~o de um lbgo:io periódic.1, sem 
que a SUDENE pudesse redulir os seus cfciws dar.osus. atrav~s de 
técnicas mais atu:tliladJs de atendimento :'1s J'<'Jltd:~çõcs akan,·;1t!:ts 
pela intempérie. 

Voltava-se a udotar :1 sistem:ttica das frent·~s de serviço como 
fórmula emergencial. embora no que t:m~e :! mesma :1> e~pcri~ncia~ 
de outras calamidade~ n~o a rccomend:1sse ccnnn ;J 1~1clh<lf sn!uç:lo a 
ser empregada. 

. 1\ imprensa. cm rcport:tgcns colhidas no própri,, lnc:d r.l:•s "fren
tes", punha cm rckVO o seu aspecto desumano c improdutÍ\ll, numa 
repetição daqucb ~uadros dantcsc·os de snfrimc~to c de penúri:! que 
narcaram a luta secular dn nonkstino Pd:1 sqhrcvivé~ci:L 

Tudo isso f~:1. com !.1tlC n Exc(u!i\'t' ~~~ c~CL'!di·-".c- ~~ re:1krir os 
c:studos até então procedidos. lel;tndn-o :1 :tnunci;1r o "l'rnjetn Ser
tanejo", po~itivado atravé, Jo Decreto n'· 7X.2Y9. de 23 Je :1po-tn úl
timo. que "dispõe sohre a cnaçào de Pro~rama hpecial de .\p,lio ao 
Desenvolvimento d:t Rc~ià<l Semi-iirid:t dn :\,>rdcsk." 

O artigo primeiro dn a!udid•.> Dc•:rctn rreccitu:t exprc"amentc: 
"Ê criadon i'rngr;tma hrcci:il Jc .\p11i,, :to lkscmolvi

mcnto da Rc~iüo Scnl!-,\nd:l d,; '><Htksk I Projeto Ser
tanejo) cnm a lin:t!idadc ck t'.nt;ticccr :1 <:W!Wllll:l das 
unidades de prodtH;:-Io ·'!!f•'Pccu;'trt:t. s,:hrclud,, pequenas c 
m~dias. do semt<tnd•l ll•'rtkstino. torn:tndo-:ts mais re
sistentes aos cfcit,!S das secas. a p.lrttr de núclco.s de 
prestação de scrviç,!S c de a"isti:nc1a ti:cnit:,J. prcvi:tmcntc 
sclccionados ... 

O atcndimcnt,J prtnrll.'tri" .:otnprcender:'J. 'cgundo de
termina o Decreto ... ,, 'i'llt'rlicie II•'I!S :tlctada periodi
camente", Jns bi:ul,h d,, r·c.:r:l, l't.ttti. Rio Cirande dn 
Norte. Paraiha. Pcrn;~rnhLk! 1 , _.\!;J~·(~a."', Scq.!tpc c lltd11:1. 

No presente cxcru..:tn. 11 IJn:t:·~~l<tnH·Ji;l, ,111~ <1.1!1 H..:ultorc~ 

corrcrú ü conta do I'Oi.<>>:cWIJI ·,! 1 .. d11 .tu.ti '" e\lr:ttl:'t o 
crédito gloh:tl de !50 tnilhries de ,·:tll<'<i"'· \ic' Jll~'i. "' rc. 
cur!'ios consiJ!Iladtl-. ;11' :~i 11J.:I11 S!.2rt.dlv 1 .. 1:1 "'·· •IIIi' 111 ,~ 111 
dotaç1k;dol'l:; crJ,,I i!' •' IIII~ \. 

O J;ulç;un~nto olicial do "Projeto Sertanejo", ocorrido no diu 20 
de :tgusto, pelo próprio Presidente Ernesto Geisel, representou muis 
um~ altcrn:nivu de que se utilizará u União pura impedir que o 
~urdcste, na era do planejamento, retorne a experimentar, com u 
mesma drastkidadc, os pesados onus da calamidade, incidentes so· 
brc ~lJ Juilltlics de bmsilciros. 

ll{t, :1ssim, uma expectativa naquela região quanto à elicáciu 
destas novas provid~nci~s. na execução das quais se acham 
cumprumctidos o Chefe da Nação e, notadamente, os Ministros da 
Fazcnd;J, l'lan~jamento, Interior e Agricultura, porque signatários 
do referido Decreto n9 78.299, que passou a viger no dia 25 de 
ii~osto transato. 
- Mencione-se, aliás, a estimativa pouco alvissareira da economia 

nordestina, este ano, ampliando as dificuldades com que se defronta 
:tqucla área do País. 

Em face disso, estranhou-se, sobremodo, o discurso proferido 
na Universidade de Viçosa, Minas Gerais, pelo Ministro Alisso11 
I'Julinelli. quando anunciou que se obteria, em 1976, "a maior safra 
de todos os tempos". 

Pci<JS n:gistros de alguns jornais que noticiaram a fala do titular 
d:1 Agric:ultura, a 

"Safra ré:corde coroará o esforço sistemático que o 
Governo vem fazendo pelo setor, através da intensilicação da 
pesquisa e da assistência técnica, da política de preços mí
nimos e de garantia da produção rural, de crédito rural 
amplo c orientado e de tantos outros instrumentos". 

:\dmitc-se que o Ministro tenha, na sua eufórica afirmação, 
oferecido estimativa globalizada da agricultura nacional, sem 
evidenciar maiores preocupações quanto ao decesso que atingirá na 
sai'r:t de produtos básicos os Estados nordestinos. 

N;Jo poderia S. Ex• desconhecer levantamento procedido na 
f:ti\a du Polígono pelo Departamento de Estudos Econômicos do 
ll:S.:B. (ETENE) e divulgado sob o título "Nordeste - Análise 
Conjuntural". 

Segundo previsão calcada em pesquisa efetuada pela Fundação 
I BG L. Banco do Nordeste, Comissão de Financiamento da Produ. 
ç:1o c ini'1lrnwçôcs colhidas junto a industriais e exportadores, o nível 
da produçiio agropccuária regional, em 1976, experimentará sensível 
reJução . 

O :ilgudilo, por exemplo, será atingido por um decréscimo de 
~0':<. tendo por base a safra de 1975. 

,\ssim. é possível a ocorrência dos seguintes percentuais de 
redução, no que concerne à safra algodoeira: 

Bahia- menos 38% 
Ccar{J- menos 21% 
RioG. Norte-menos 18% 
Paraíba- menos !2% 
Pernambuco- menos 9% 
Sendo a eontonicultura componente fundamental da economia 

nordestina. podc-~c antever, diante de tais estimativas, a diminuição 
que afetarú dircta c indirctamentc a taxa de crescimento da renda 
regional. 

lnfelillncntc. nào se circunscreverá ao algodão, a queda a 
verificar-se na safra de outros produtos agrícolas. 

O milho c o feijão comportar-sc-ào, segundo tais previsões, na 
linha de .1or; de perdas, comparadas a safra aluai com a do ano 
anterior. 

,\ lll:ll11ll1Ja. por outro lado, não ~upcrará a casa de 90 mil 
tondadas. enquanto a ultima safra situou-se cm 165 mil. 

O 'is:d. por seu turno, vcr-sc-á prejudicado cm 7% da produção 
anterior. 

l:m relação ii pecuária, ressaltam os comentários sobre a análi~e 
.:onjuntur:d a cargo dos técnicos do BNB que: 

"Os preços pccuúrios, apresentaram evolução mai~ 

nHllksl:t. situando-se abaixo do aumento ocorrido no índice 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Qulntu-frlra 2 5353 

geral d~ preços, rcgistmndo-se nuquelc período um cr~s
cim~ntu de ólpcnas 7,3 por centu. O fato implic;1, nunu1 
primdrol aproximaçào. numa reducnu da renda dos pccuaris
lólS du úrca, cm termos reais, os quais, face às condições 
climúticus advcrsus, não tiveram condições, por falta de 
suporte alimcnwr, de obter preços mais compensudores para 
os seus rebanhos" 

Vi:-se, assim, que o descompasso entre a nossa sofrida Regifw c 
o restante do País assumirá características ainda mais des:sl~ntado
ras, se se confirmarem as estimativas levantadas pelo ETEr':E c os 
denwis órgãos já aludidos. 

No que dil respeito, especificamente, ao Cerá, sente-se que, 
apesar dos esforços despendidos por todas as suas forcas atuantes
que agora realço por imperativo dever de justiça- os índices de ~·ua 
participação no crescimento nacional não se têm compatibilizado 
com os unsdos c:\escnvolvimenlistas de nossa genl~. 

Recentemente, o PROMOEXPORT elaborou quadro demons
trativo da participação ccarensc nas exporlaçlics brasileiras, por 
mdo do qual se infere que, a cada ano, sob esse aspecto, menor 1: o 
nosso contributo, em lermos percentuais. 

Enquanto cm 1965, o Ceará colaborava com 2.29%, no ano 
passado nessa linha de gradativa redução, chegava-se apenas a 0,87%. 

Vej;1mos a demonstração alusiva aos últimos quinle anos: ,... 

Ano Brasil Ceará Partlclpaçio do 
Ceará(%) 

1':161 1.402.970 3~.690 2,75 
1962 1.214.185 29.277 2,41 
1963 1.406.480 32.136 2,28 
1964 1.429.790 41.915 2,93 
1965 I .595.479 36.580 2,29 
1966 1.741.442 41.467 2,38 
1967 1.653.751 40.290 2,43 
1968 I .881.344 44.677 2,37 
1969 2.311.169 56.431 2,44 
1970 2.738.922 56.!!60 2,07 
1971 2.903.856 48.864 1,68 
1972 3.991.219 68.316 1.71 
1973 6.199.200 85.866 1,38 
1974 7.950.996 102.885 1.29 
1975 8.658.617 75.l.m 0,87 

Fonte: Brasil- "Brasil Exportação 1975"- Banco do Brasil 
CACEX- DIESN-NUSAN 

Ceará- "Exportações por Fortaleza"- CACEX-CE 

O Sr. Ewlásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. ;\IAURO BE:-.;E\'IDES (MDB - CE) - Ouç~ com 
muito prazer o nobre Senador Evclásio Vieira. 

O Sr. [lcl:ísio Vieira (MDB - SC) - Senador Mauro 
Bcnevidcs. V. Ex• tem pautado sua ação, nesta Casa. com sensatez. 
com responsabilidade, com muito controle no que expressa. no que 
rala. c V. Ex• está a oferecer ao Senado. com este cabedal, um esplên· 
dido diagnóstico da economia do Nordeste. cm que revela c cviden· 
cia. com números, o empobrecimento daquela ilrea. É uma confirma· 
çiio das palavras que hil pouco havíamos proferido. sobre o cmpo· 
brccimcnlo deste País. Os nossos cumprimentos. porque a primeira 
parte do seu discurso é um;l esplêndida radiografia d_o qu;ldro·n:gro 
do nosso Brasil, que se empobrece, c o Governo conunua se mamles
tando insensível aos sofrimentos c i1s angústias dos brasileiros. 

o Sll. ;\L\ I IIW IIE'OE\'IDES ( M DB- CE)- Nobre Senador 
Evclil'in Vieira. se este meu prnllllnciamentn j:'J niin cstivcs~c redi
gido na tarde de hoje. se cu ralasse de improviso. bem que poderia v. 

h' ai'irmar qu~ minh;1s pala,·r;1s se tinham inspir.1do uo ··"li 
brilhant~ discurso desta tank Real meu te, pretcndu, em hora 1111 •Jc,. 
t;~mentc, seqü~nciar aquela arr~..:iaçà,, glohali1.ad;1 que rc~ \'. l·x• a 
respeito d;~ cunjuntura brasileira que cstanllh .1 dvcr. \lull" Fr.llu 
pcl;1 manii'cst;u;:1o de V. l:x• 

O Sr .. lusé Liudu'u (:\RENA- t\:\1) -- l'ermilc \. I,,. <~III 

aparte'! 

O SR. ;\J..\lJRO IIE:\E\'II>ES (!\11)13- Cli ···I''"· 11:1c::"' 
pra1.er, nobre Lid~r José Lindoso. 

O Sr .• José l.indusn (ARENt\ - :\Mi - I: "·,mcnle i'·"a 
assinalar qu~ hil, de certo modo, 11m a t~ndi:ncia d" Sen:~.!1·r 1.· . .:1:1'.,, 
Vieira par;~ um sentimento catastrôlico, porqut p:~r;1 S. I .-.• ,, \jr:~"l 

jú t~rminou, jú era, como s~ diz na linguag~m 1Uk:11, ·1,,d.1 í•:or:: ck 
tem esl;l conotaçflll de c;ll:'lstrol'c, quan1h1 a verdade é· '"'11.1. 1·. \. 

l'x•. no s~u discurso, ao ;1ssinalar a impLHlán.:ia d1• l'r· •;ct11 ~e1 t:1ncit• 
estaria fazendo a COincaÇ~lU ~.Xala do inlcre»e LJ.I (;,,lWIIoo rdu 
homem brasileiro, na úrea d,, Nordeste. como inlu"'··~ t<:Jll ck ckll
vam~nte, com rclaçiio ao homem da área da .\m::/ .. 11\i:l .. \crl'll:tn que 
as coisas não possam and•1r ils mil maravili""· P'lf'Jllc a prúpria 
na tu reLa da vid;l c o processo de d~scnv0lvimcnto de um pais g~r~m 
impliC.lÇÔeS d~ toda urdem, que ~Sl[IO ScnJn frcqÜCnlCill~nlc .:OT· 

rigidas c ;llualiz;ldas. mas dar uma conotaçãu c:tt:1strôfic:1 quJnd'' o 

Governo tem consciência das suas rcsponsabili,l:idt', alua llfdcna· 
damcnle atrav~s dos plancjamcntos, para o cr~>cim~nlll do P;~is, i: 
cfctivamcnle uma posição ingrata, não ajuda nada. 

O SI{. :\L\l:lm BE:'\EVII>ES (M DB- ( I:J- :--:obre St:nador 
José Lindoso, ;~gradeço o apart~ de V. Ex• L aqui me an0ro cm 
intérprete licl das intenções demonstradas pcln llllbrc Scnadllr Evcl:.í
sio Vicir;~. Ao apresentar esses números, S. Ex• c:crtamcntc pretendeu 
ch;~nwr a atenção das autoridades governamentais para a realidade 
de tantns sctorcs da vida brasileira. que S. Ex• .:omcntou com dados 
re;~ilncnte ab;ilitados c que estão a rcclanwr uma meditação ainda 
mais pcrcu..:ientc por p;~rtc das autorid;1d~s feu.:r:m. 

o Sr. Eldá,io ridra (M Dl3- SC) - RapiJan,cntc. Senador 
:O.lauro Bcncvidcs, dú licença para um aparte'? 

o SR. :\L\t:Ro BE:"o/EVIDES (MDB --CE)- Com pra1.er. 
nobre Senador Evclúsio Vieira. 

O Sr. EH•l:isin \'i~ira (1\1 DB- SC)- \'. Lx• es1:1 ofcrct:t:ndo à 
Casa números que atestam u empobrecimento. tamhi:m. da rcgi:in 
dn N<lrdeste. Esses números não podem ser quc~li,;nados: são li· 
quidos. sàu ccrws. provam pwjctos. R~almcntc n NMdcstc. comn o 
Brasil. têm sido brindados. prodigalizadus. têm recebido cm 
abundância pr0jctos do Governo. Apenas que nà(l são executados c. 
dai. :1 situaçf10 do empobrecimento do noss11 l'aís. particularmente 
da Rcgià 1> Nordeste. Se os projetos. que já for:un destinados atl 
desenvolvimento do N<lrdcste, fossem cxccutadu~. provavelmente a 
Rcgiflll Nordeste seria a mais desenvolvida no mundn. 

o SR. :\L\I'IW IIE:"oiE\'IIJES (MD!l -· CEJ - i\1ulln 
nbrigado a V, Ex•. nohre Senador Evelilsi,, Vie1ra. pm mais esta 
intervenção ao meu modesto pronunciamento. na tarde de hoje. 

O Sr. ;\l:ucns Frl'Írc (MDB- PE) -Permite V. l.x' um aparte'~ 

o SI{. :\1..\l:IW 111·::-.;E\'IIJES (M DB - CU - Co111:edn ,, 
aparte a V. Ex'. nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. :'llnrcns Freire (MDB- PE)- ,\ llll•·r,ençilo do nobre 
Senador Evclúsin Vieira coloca muito bcm,;s term'" da 4ucstiio n<lr
dcstina. Efctivamente. o Governo acaba de l.ut.;ar mais um pro
grama. o Prnjctn Sertanejo a que V. E~.· se rckritl, c cuja imptlrt:'ln
cia c validade de propósito não vamos negar. \las na verdade. preo
cupa-li• "·que ele venha repetir nntflls prL1)!r:llll.l' :lltlcriormentc tam· 
hém :llllilh.:iadn-;, que ~riaralll tanta ... CXJ'Cdi!l'\ .,.., ,il;l~· fi~:·tram mui\l) 
; 1 qu~m da' cspcran~:IS de>pcrLHI:h Terem. i'''rl .nidadc, depuís 
da \lra~.-~~l d~ \'.I.\~ '-t.' ~· qut· :tlntl.i r...: .. !.:i.t :".:.'t'T :llflllll:t' 



5354 Quinta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ào 11) Setembro de 1976 

apr~ciuçõ~s ~xatam~nt~ ~111 torno d~ssc: Proj~to s~rtun~jo, pOHI ue o 
l';llo i: qu~ os unos vuo s~ passando, progrumus, planos, proj~tos sàn 
;munciados, muilas V~l~S com uquc:l~ aspecto de: impacto, c:, no linal 
d;1s comas, o Nordeste: continua nessa siluaç11o difícil, bem rc:tru!Uda 
pdos dados qu~ t~m sido tralidos u esta Casa p~la r~pr~senwç:lo 
nordestina e realirmada, nesta s~ssào, por V. Ex• 

O sn. :\1.\t:IW BE:"\/EVIDES (MDB- CE)- Muito grato a 
V. Ex•, nobr~ s~nador Marcos Freire, que aqui nesta Casa tem 
igualmente traziuo '' debate: opiniões seguras e abalizadas em torno 
de problcnHIS da nossa Região. Queira Deus que: o Projeto Serwnc:jo, 
cxc:cuti.ldo lidmc:ntc:, possa representar uma alternativa válida para '' 
supc:ri.lçào das adversidades que marcam, periodicamente, a vida do 
homem do Nordc:st~. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um 
ap;1rlc'! 

O SI~. \1.\l'IW I!E"E\'II>ES (MDB- CE)- Com imenso 
pr>ltcr. llllbrc Senador Josí: Lindoso. 

O Sr. José l.induso (ARENA- AM)- V. Ex• há de me: per
doar. porque: não sou entendido em problemas do Nordeste:. Simples
mente, estou a serviço de: uma colocação de: justiça. E. numa colo
ç;u;ão de justiça, louvo a posição do Senador Marcos Freire, que: 
embora admitindo o falo de, esses projetos não terem rendido na 
hasc das expectativas, deixou entrever que alguma coisa foi feita, ao 
wmrúriu do nobre: Senador Evelásio Vieira. Agora, não sei se. efeti
vamc:ntc:, puderemos dizer que toda a política de incentivos !iscais da 
SUDENE. se: todo o programa de elelrilicação do Nordeste, se: todas 
estas medidas de que nós, não por dever de estudo espccilico, mas 
~om a .:unscií:ncia d~ brasileiros, tomamos conhecimentos, se: não 
deram n resultado signilicativo, porque, efctivamente, os problemas 
cuminuum existindo, como existem na Amazônia e como existem no 
Bwsil. O próprio Presidente da República está dizendo que ainda 
resta muito a fazer. Estamos construindo um país que está saindo do 
subdescnvnlvimento para uma projeção, realmente. de uma nação 
descm·olvida. Só este fato de quebrar estas estruturas c lançar este 
País a novos níveis, exige da população grandes sacrifícios. Estou 
~crlo de: que é uma colaboração lícita quando se diz que falta fazer 
isto c que está havendo esta ou aquela distorção; o Governo tem :r 
rcsponsuhiliuadc de analisar e de receber estas colaborações. Agora. 
o que i:. cfetivamcnte, negativo, é querer fazer um cantochào d.: 
pessimismo. negando-se a ação e a sensibilidade do Governo para os 
problemas do povo e para os do Nordeste, da Amazônia e do Brasil. 

O Sr. \!arcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex' um 
aparte'! 

O SR. :\IAURO BE:'I/EVIDES (MDB - CE) - Agradeço o 
aparte. nobre Senador José Lindoso. V. Ex• terá constatado, se aten
to realmente ao meu discurso, que destaquei haver uma expectativa 
favorável no Nordeste cm torno da perfeita exeqUibilidade do Proje
to S.:rtancjo. que sem dúvida, propiciou a nós, integrantes daquela 
região. um clima podemos dizer até de otimismo, porque o que se 
tem presenciado - como ainda agora nesse 1976. depois da existên
cia de órgãos como a SUDENE e como o Banco do Nordeste. 
impulsionadores do nosso desenvolvimento, é cxatamente o Gover
no buscar aquelas soluções cmcrgcnciais, que são inclicazcs c 
improdutivas. 

O l'r<l.ieto Sertanejo, evidentemente, não vai mais hcncliciar o 
:'\iordcslc no que di L respeito, restritamente, ao ano de 76. Mas. 
acredito que, se outros nagclos tivermos que suportar, já a planilica
çào defendida pelo Governo, através do Ministério do lntcior c do 
l'lanejamcnlo. pode ser que, realmente. atenda a essa nossa prco
.:up:,çàt• de enfrentar a seca, a estiagem, com instrumentos que pos
sam mm;m,.:.lr os seus danosos efeitos. 

O Sr. \gcnnr \lnrin (MDB - RN) - Permite V. Ex' 11n1 
~~r a rt ·I 

O sn. :\L\l!J!O IIE."E\'IIlES (~IDB -- CLJ- Ctllll:<:dt> o 
ap>tl'lc a V. E.x•. nobre Scn:rdnr 1\larc·os Fr.:ir,·. c, lo~'' cm sc~uiJ.t, 
ao Sc:nad<' Agcrlllr 1\laria. 

<l Sr. \lar<'n' Fn•in· (~IDB - PEJ -- Serei nlllito r:q>idu. 
porque no'ro quc:rtl rouhar o IIICII prúpriu lcll1Jhl, desde que csl<•ll irh· 
crilo UCJl<lis uc V. L\' :\pcn:h para acrcs•:.:ntar que u prt>hl<:m:l 
m:tinr n:ttl é qtre ''' males <:.\isLIIn 1111 :-,:,ndc>l.:: é q11~ .:lcs '"' 
:tgra\ :1111. Ainu:t Clll uis~llrM> que J11"<llllllh:lcÍ tllllCill, III\ <lLJUCÍ ;I :llllll· 
riii:tdc de R uhens Custa, para mostrar 4uc as Jisp:HidaJcs rcgi<lll:us 
entre o Nordeste c o Ccnlro-Sullh> !'.ris se agr:tvam c <lUc '" nordes
tinos cstfru cada vez mais margirwli1ados, cm níveis uc 11<!:1 wm
pativeis cum :1 dignilbuc: hum:uw. 

O SR. :\IAUIW IIE~E\'IDES (MD!l- CEJ- M.:us agntdc
cimc:ntos a V. Ex•, nobre Senador Marcos Fr.:irc:. Verá V. Ex• que 
outros dados conlirmarào esse prognóstico desalentador ~m rc:laçiio 
ao d~sc:nvolvimenlo do Nord~slc. 

Concedo o >tpart~ a V. Ex•, nuhrc Senador Agcnnr l'v1aria. 

O Sr. A~:cnur :\luri:1 (MDB- RN)- Senador Mauro Bcncvi
des, nfro descreio absolutam~nlc: das boas intenções do Governo. O 
qu~ ;tcr~dito, e m~ com uma ~ena segurança, ~ que o Governo eslú 
enfucando erradamente os pmbkmas c.:on,imi.:os c sociais do Pais. 
O Governo deseja ajudar a pequena c média empresa brasileira, mas 
ele cria, indep~ndcnlc: dos juros, uma corrcçào mon~tária: a cmpr~sa 
tem direito ao crédito. mas o crédito i: c.\lllrsivo, em função de uma 
correção monetária, que nf1o dú ,,pununidadc da pequena c média 
empresa s~r fortalecida através dat.Juclc créuilo. O Governo sociali1~1 
os prcjuiws c capiwli1.a os lucros. :-.:a hora da capitali1.ação dos 
lucros, quem lica são as multinacionais .: as empresas ~slalais. Na 
hora da socialização dos prejuízos, é o povo que responde, atraví:s 
das altas taxas, das altas tributações. O probkm:1 número um do 
Brasil. hoje, é alimentação c: moradia c qu~ deveria ter sido r~solvido 
há muito tempo. No entanto, 90':: .. da pnpulaçãü brasileira tem o pro
blema da moradia c da alimentação pela frente. Se pode pagar o 
aluguel, não pod~ fazer o mercado. Se pode f~tzcr o mercado, não 
pod~ pagar aluguel. Por qui:'? Porque o alto tributo cobrado a alimen
to de primeira necessidade realmente não tem sentido. Pagamos, 
hoje, de tributo por feijão. farinha. rapadura, cnlim géneros de 
primeira necessidade. dezoito vi:1.cs mcds do que pagávamos cm 
1966. Por conta de que'! Ue uma modificação da lilosolia tributária, 
que deu oportunidade ao Governo d~ arrct:adar mais. cm detrimento 
de um povo que paga mais tributo. bsc é um aspecto. O segundo 
aspecto i: a moradia. O Governo liberou a moradia. através do BNH. 
Que fazem hoje os donos de prédios '"' Rio d~ Janeiro ~ cm São 
Paulo'? Dão 90 dias de prazo, para o inquilino resolver se pode pagar 
o dobro do aluguel ou não. Então, cu me pergunto: Um Pais onde o 
inquilino não tem direito de passar mais de 90 dias, se não pode 
realmente pagar aquele aluguel cm dobro, c o Governo não vai cm 
defesa desse inquilino. Um Pais cm que se paga 18% de ICM sobre o 
fcij1roftum País cm que a pessoa física, com baixa renda, paga Impos
to de Renda. Não tem sentido uma pessoa com 3 ou 4 salários mini
mos pagar imposto de renda. Mas paga. As previsões deste ano. que 
foram otimistas do Governo, no )9 semestre, foram de 59% a mais. 
Sobrou dinheiro na <trrccadaçào do Imposto de Renda, mas posso 
alirmar que faltam alimentos na mesa daqueles que estão concor
rendo para pagar Imposto uc Renda sobr~ pessoa física c "''o podem 
pagar. De forma que cu nüo descreio Jus boas intenções do Gover
no. O que vejo i: o Governo arrecadando muito dinheiro de um povo 
que não pode. O problema da medicina curativa, a cada ano que pas
sa, se agrava mais, porque o povo. a cada dia que passa, t'ica mais 
doente. porque se alimenta nwl. O problema não é da mcdicrna 
curativa mas da medicina prcvcnliva, porque a curativa é essa que: d:'i 
opnrtunidauc ao tuberculoso de se ~urar. ficar hom. Volta a passar 
fome c l!lfna a ficar tuberculoso. O rmhlcma é 1':11cr com que ele n~o 
fique tuhcrculnso. c rara qnc de n''" fique tuhcrculnso i: nccc":'Hio 
ouc ele ganhe n ,nfi•.il'nl•· !'·'"' <llc'r ,·.,m tlir-nidarle: viver etllll 
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dignidad~ ~ ganhar o sulicicntc pura se alimentar condignamente. 
Isso não vem acontcc~ndo. N:w d~s~rci<l das boas int~nçõc:s do 
Governo, mas acredito que o modelo c~<mómi~o-sodal traçado e 
aplicado por ele~ contra a sociedade brasileira. E posso alirmar que 
hú uma prnlctarizaçào total da classe m~dia rur;tl, industrial c comer
cial. E ;t rrolet;trizaçào das pequena c m~dia classes brasileiras está 
criando um problema dilicílimo para a ARENA, porque o que 
cresce no M DB ~ o protesto do povo contra essas medidas que 
realmente não podem satisfazer ao povo brasileiro. Congratulo-me 
com V. Ex• e linalizo, dizendo: ou o Governo modifica o modelo 
económico ou a ARENA, nas próximas eleições, terá da parte do po
vo um protesto muito maior do que o de 74. Muito obrigado a 
V. Ex•. 

O SR. MAURO IIENEVJDES (MDB - CE) - Recolho o 
aparte, o seu nobre Senador Agenor Maria. c o considero como 
uma valiosa contribuição ao meu discurso, j~ que V. Ex• é, sem fa. 
vor, um dos mais credenciados representantes do Nordeste, nesta 
Casa, estando identificado com todos os problemas da nossa região. 

O Sr. Jos~ Lindo.'iO (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um 
aparte'? 

O SR. 1\IAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com mutto 
prazer. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Eu peço escusas a V. 
Ex•. mas V. Ex• incorporou ao seu discurso o aparte do nobre Sena
dor pelo Rio Grande do Norte, dessa forma i: necessário que se fa
çam retificacões. Volto ao problema inicial: não estamos proclaman
do que todos os problemas estão resolvidos. Agora, i: inegável que o 
Governo tem feito um esforço si:rio, mobilizando todos os seus recur
sos em favor do desenvolvimento do País, inclusive, cm favor do 
desenvolvimento e da valorização do homem no Nordeste, na 
Amazónia, no Sul e no Centro i: indiscutível. Diga-se que o processo 
gera distorçiit:s. Agora, recordo-me de uma expressão do nobre Sena
dor Marcos Freire. que. não querendo nominar atuaçõcs, constatou 
que nos sistemas de incentivos fiscais tem sido constante o 
aperfeiçoamento. Esse esforço de aperfeiçoamento i: que marca, real
mente, a ação dos ti:cnicos c planejadores do Governo. V. Ex•, ago
ra, quando proclama que o Projeto Sertanejo dá uma perspectiva pa
ra eliminar os aspectos de medidas episódicas relativamente às cala
midades públicas, pode também proclamar, na mesma linha do Se
nador por Pernambuco, que o Governo melhorou seus instrumentais 
de operação com relação ao problema das calamidades pú
blicas, nesse caso. É preciso que se faça justiça. A ARENA não teme, 
absolutamente, os resultados das urnas, pois está consciente de que o 
Governo, que ela sustenta, está praticando um esforço profundo em 
favor do povo c do bem estar dessa gente. o meto rural cstú aí. de
vidamente assistido com a Previdência Social. Existem falhas, mas 
nada h;tvia antes. Houve, realmente. uma ação profunda c correta do 
Governo para assistir o meio rural. No Nordeste há falhas, mas exis
te um trabalho muito sério a favor do homem da Região. Há poucos 
dias. assistia, na televisão, o programa do repórter Amaral Netto, 
enfocando, cxatamcnte, o Estado do nobre Senador Agcnor Maria. O 
Estado de S. Ex~ era apresentado. naquela reportagem, como um dos 
que estavam vivendo uma fase de grande expansão industrial, 
através de grupos empresariais que incentivam o trab;tlho c apresen
tam oportunidades para o crescimento económico da população. To
dos esses aspectos devemos constatar: não estamos dizendo que o 
País and;t ús mil maravilhas, pois estamos atravessando uma fase de 
sacrifícios, c a corrcçào monetária. que aqui está sendo combatida, é 
exatamente um dado desse sentido de responsabilidade para que não 
se faturc sob a ilus~io monctMia. Pois bem! Todos esses dados reve
lam exatamentc essa característica de seriedade, de profunda dcdica
çi'to do Governo c de dinamismo dessa administração inspirada nos 
ideais da Rcvoluçi'to de março, que é o de construir este Pais com o 
sacrifício da nossa )!Craçiio, é verdade, mas de fazé-lo um grande Pais. 

O SR. :\L\I'IW IIE:\E\'IDES (:\1DB- CE)- Nobre Senador 
José Lindoso. V. Ex• . .:nm o seu aparte. pretendeu oferecer contradi-

ta ao eminente Senador Agenor Maria. Entretanto, lembro a V. Ex• 
4uc o Senador pelo Rio Grande do Norte, ao iniciar a sua interven
;;ào no .m.e~ discurso, fe~ questão de oferecer um suporte espontâneo 
de credtb1ltdade às mc:d1das do Governo Federal relacionadas com o 
Nordeste:, especilicamente o Projeto Sertanejo, em torno do qual ten
do ex pender algumas considerações neste final da tarde de hoje. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• permite um lig.eiro 
aparte'? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo pra
zer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Apenas para retificar que 
nunca defendi que o sistema de incentivos fiscais vem sofrendo me
lhorias.· Pelo contrário, vem sofrendo desvios e distorções altamente 
lesivas ao Nordeste brasileiro. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Aliás, ontem, 
V. Ex•, num pronunciamento que deve ter repercutido favoravelmen
te na região, focalizou o problema relacionado com os incentivos lis
cais do Nordeste. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- Senador Mauro Bene
vides, fui citado nominalmente, e pediria permissão a V. Ex• para vol
tar ao tema. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o 
aparte a V. Ex• nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - O problema do Rio 
Grande do Norte é de uma empresa prh•ada. O problema que foca
lizei i: o empobrecimento gradativo do povo brasileiro. Na minha 
região, o rico descapitalizou-se; a· classe média empobreceu, e a 
probreza está jogada na rua da amargura. Não podemos ficar na 
dependência do que o Governo nos queira dar. Quem trabalha, o faz 
para vivc:r independente, sem precisar pedir nada a ninguém. Agrade
cemos as migalhas e o paternalismo: o que o povo quer são as condi
ções de poder crescer e desenvolver, mas ninguém está crescendo 
nem desenvolvendo. O que está havendo é um emprobrecimento 
vertical, de cima para baixo, em todas as camadas. Não conheço 
nenhum rico no Brasil que, não sendo ligado a grupos de capitais, 
não sendo ligado às multinacionais, não esteja descapitalizado: tem 
património, mas não tem dinheiro. A classe média empobreceu, o 
crcdiário anumentou, aumentando conseqUentemente o empobreci
mento do povo. E a pobreza assalariada, realmente, está passando 
muita privação. Esse é o quadro social: o quadro público é mais 
delicado ainda. Os municípios empobreceram. Na hora cm que 
empobreceram os municípios, que fizeram os prefeitos, ou foram 
obçigados a fazer? Aumentaram os impostos prediais, aumentaram 
os alvarás de licença. Os Estados empobreceram: que fizeram os 
Governador!~$? Aumentaram os impostos por estimativas, au
meAtaram as pautas dos 'produtos, e o Governo está devendo uma 
fábula no exterior. Os municípios empobreceram e se endividaram: 
os Estados empobreceram e se endividaram e, por isso, pressionam 
os seus munícipes; e a Nação cstã devendo no exterior essa fúbula. 
Isto é o que prova que o modelo cstã errado. Eu não descreio da boa 
intenção do Governo, mas o que se vê é isso: a cada dia que se passa. 
o Governo arrecada mais dinheiro c o povo precisa de mais crédito. 
A dívida do povo brasileiro, hoje, é cem vezes mais do que era dez 
anos passados. A cada dia que passa, o povo está devendo mais. 
Outra coisa: a sociedade de consumo - eu já disse aqui - está 
corrompendo e prostituindo o País, porque estã dando oportunidade 
de ns pessoas comprarem o que não precisam para pagarem com o 
dinheiro que não têm. E essa sociedade de consumo, qual é? f: a 
automobilrstica, cuja rentabilidade não fica no Brasil, vai para o 
exterior: é a de eletrodomésticos, cuja rentabilidade também não fica 
no Brasil, vai para o exterior, e, dai, o empobrecimento de toda a 
nacionalidade. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Mais uma ve1. 
nobre Senador Agcnor Maria, os meus agradecimento pelo seu apnr· 
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te utr:tvés do qu;d V. Ex• r~enfatiza pontos de vista restritivos u uçàn 
g,tiWit:lllt~ntal cm r:l:tç:,,, :10 N<lrdeste. 

o Sr .• Jo-.: l.indosu (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um 
:tp:trtc'! Sa~i r.'1pidn. por~ue sd que V. Ex• deseja concluir o seu 
dj..,~..·ursll. 

o Slt n\I'IW BE'IE\'IDES(MDB -CE)- Não~ concluir 
o 111cu dis.:ur'"· nobre s~nador; desejo oferecer oportunidade ao 
eminente Scn:1d\lf l\1:trcos Freire: para que: também S; Ex• focalize o 
qu:1dr'' da situ:tç~o do Nordeste:. 

O Sr. Jos~ l.indosu (ARENA- AM)- Mais uma razão para 
que cu s~j:1 o mais incisivo possivd. 

O SR .. \1 -\l!RO HE:'IIEVIDES (MDB - CE) - Mas, em 
V. Ex• :1parteunun. dá prazer a mim c: à Casa. 

O Sr. Jc"~ l.indusu (ARENA- AM)- Quero dizer a V. Ex• 
que uis.:utir .:um n nuhr~ Sc:n:tdor do Rio Grande do Norte não é 
muitn r:1d. r<'f'iU~ S. Ex•. quando diz que: todo mundo está pobre, 
se insurg~ porque o agricultor compra geladeira; se: insurge porque: 
h~ indústri:t de g~lo c: d~ :tutomóvd. Então, nào podemos, absoluta· 
mente, compreender como, num regime de neocapitalismo, alguém 
poss:1 v~nucr s~m uma perspectiva de receber. pelo menos, dentro 
uas leis uo cr~Jitn. Não sd absolutumc:ntc: onde: pode chover tanto 
p:tradoxo ~uanto no ap:trte de: S. Ex• 

O SR. :\L\l'IW llE'IE\'IDES (MDB- CE)- Registro, no 
hrc Scnaunr Jos~ Lindoso, a ohjeçào que V, Ex• formula ao aparte 
:llltc:rior uo n.,bre Senador Agc:nor Maria. 

ContinuanJo. Sr. Presidente, quem se detiver na apreciação 
pcn:ucicnt~ deste demonstrativo elaborado pelo PROMOEXPORT 
ch~gar:t :1 evidência de que os números nele contidos refletem um lon
go c persistente estágio de empobrecimento, que se agrava a cada 
ex~rcicio. soh ~era I desapontamento. 

Se J'orem buscadas outras fontes de informações para situar-se o 
1\nrdest~ c tl Cc:1r:'t diante dos quadros económicos e financeiros em 
qu~ vive o Brasil. novamente a apuração dos quantitativos ser-nos-á 
francamcnt~ lk;.cstimulante. 

Pela Rcecit:t Orçamentária da União, por exemplo, a cons
t:na.;:lo ~ i)!ualmcnt~ negativa, como se verá a seguir: 

197-1 

:\<'rlbtc --participação de 5,93% 

1975 

:\nrdeste- Receita Orçamentária da União- participação de 
5.')()'; 

:\;t Receita Trihut:iria, decréscimo também se verificou em re-
1:11 .. ·:·,~~ :'t rq!I<-HJ n~lrJcstina: 

197-1 

1975 

:--;nr,ble ---participação de 6,00% 

,, arrecad;~çi1o Je impostos reproduz as dificuldades vividas por 
nn11t•" dm htados J,) Polígono. 

Lm rda.;:w ao Imposto sohre a Renda ocorre a mesma indica
ç:'io de cmpohr~cimentn, conforme os seguintes dados, constantes 
uos Balançns Cicrais da União, que se acham na Comissão de Finan· 
cas dn Scn;~do I cdcral: 

I mpo~ro sohrc n Rcndn 

htaclu 1'172 1973 1974 
. Ccari1 O. HIX 0.702 0,674 
l'iauí ... 0.1 ~2 0,143 0,123 
l'ern:llnhllc·<' 1.611 1.602 1.574 

No que: cnncc:rne <tO Imposto snhre Produtns lndustri~tliz:td<ls c 
sohre o de Circul<tçr10 de tvkn.::1t.lori<ts, :tlgumas Uniuaucs d:1 F~

deraçfto expc:riment:mun diminuiçãu n<t rcspectiv:t participação p~r
ccntu:il. 

Em 1973 ~ 1'>7-l,tl meu Est~H.Io assim se situou: 

Imposto sobre Produtos lndustrhillzudos 

CE.-\ R..\ 

1973- O,J25'.'é, 
197-1- 0,2H2% 

lmpustn suhrc Circulaç:iu dl• :\lcrcadiJrins 

CEAR.-\ 

1'>73- 1.155% 
1974-1.105% 

Sr. Pr~sid~nte: 
Ao trazer a dcbat~. n~1 l:lrde de: hoje. :1 situação do Nordeste, 

provocado pelas noticias relativas ao recente pronunciamento do 
Ministro da Agricultura. na Universidade Feder:tl de Viçosa, não es
tou pretendendo. :1bsolutamente, iniciar pregação derrotista, envol
vendo :1 região :1 que pertenço, nem o Estudo qu~ me honro de 
r~presc:n ta r. 

Pelo contrário, almejo. com a exposição de todas estas estatísti
cas econômico-Jin:mceiras. cham:tr. uma vez m:tis, a atenção dos se
tores governamentais competentes para a curreç~o das distorções 
que certamente vém se registr:tndo no desenvolvimento nordestino c 
que são responsúvcis. em grande parte. pelos índices desfavorúveis a 
que inapelavelmente se cheg:t, no Jinal de cada :1no. 

Delinido. assim tão claramente. o meu pnlpôsito. conlio em que 
se redobrem esforços para garantir i!s Unidades Fed~rativas daquela 
úrea o apoio de que :ts mesmas necessitam. da part~ da União, para 
sobrepujarem as adversidades que as mantêm ~m incontestável 
descompasso com o crescimento nacional. 

Muito obrigado. (Muito hem! Palmas.) 

O SR. PRESII>E:\TE (Lourival Baptista)- Conc~do a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. que falará como Líder. 

O SR. FR.-\~CO :\10\.'TORO (M DB- SP. Como Líder. para 
uma comunicação.) - Sr. Presidente, a Liderança do Movimento 
Democrático Brasileiro acaba de receber de unw comissão deSenho
ras documento cm favor da anistia no Brasil. 

O teor do documento é acompanhado da seguinte fundamenta· 
cão que passo à Taquigrafia para que fique constando dos Anais 
desta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCL'ME.\'TO A QL'I:' SE RI:FJ:'RE O SR. FRANCO 
MO.\ TORO EM SEC D/SCL'RSO: 

:\l01·imento Feminino pela Anistia 
Rua Caio Prado.I02-CEI'.OIJOJ 
S. Paulo- Capital 

Exm9 Senhor 
Líder da Bancada do M D B 
Senado Federal- Brasília- DF 

"O Movimento Feminino pela Anistia volta novamente it 
presença de V. Ex•, na hora em que o Exm9 Sr. Ministro da Guerra, 
cm sua fala do dia do Soldado. prega a unir1o entre todm os hra,ilci
ros. 

No dia 14 de agosto de 1Q7~. üs lO horas, cntrcgarnm i1 V. b• 
um documento que trazia o Manifesto da ~1ulhcr Br;"ilcira cm favor 
da anistia e onde dizíamos estar este documento respaldado pela 
vontade c assinatura de 12.000 mulheres. 

lloje este nt'tmcro sobe a I ~.000 c outra; milharc' ''I" mlhida, 
neste nosso Pnfs continente. 
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Lcmbrâvamos que a anistia, desde o Império até a República, 
huviu sido aplicada 50 veles, c os que mais anistiaram formn Caxias, 
Getúlio Vurgus e Juscelino Kubitschek. 

A anistia se faz uma necessidade imperiosa. Ela virâ fortalecer a 
união e desarmar os espíritos. Desarmados os espíritos, estarão 
abertos os caminhos do diâlogo, da concórdia e do entendimento 
fraterno entre os brasileiros." 

O sn. I'HESIUENTE (lourival Baptista)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Amaral Peixoto, para uma comunicação. 

O Slt Ai\lAnAL PEIXOTO (MDB- RJ. Para uma comunica· 
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a Comissão de Finan
ças do Senado, a que tenho a honra de presidir, a convite da Compa· 
nhia Metropolitana do Rio de Janeiro, visitou as obras que estão sen· 
do realiwdas em vários pontos daquela cidade. 

Oportunamente, voltaremos ao assunto para descrever aquilo 
que vimos. Hoje, somente, queremos agradecer ao seu ilustre 
Presidente, Dr. Noel de Almeida, as gentilezas que recebemos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. !'RESIDENTE (lourival Baptista)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. 1\IARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Festivamente, com faixas e cartazes na rua. escolas feriando e o 
com~rcio fechando as suas portas, i: lançado, no Recife. mais um 
projeto em favor do Nordeste- agora o chamado Sertanejo. 

Não i: de hoje, aliás, que o Governo Federal anuncia novos pla· 
nos para enfrentar o problema da terra e de sua economia agrícola. 
Estamos bem lembrados, inclusive, do verdadeiro caleidoscópio de 
siglas do atual INCRA, ex-lBRA, ex-lNDA etc. ou de programas 
impactos como o PROTERRA, o PIN. o POLONORDEST~ etc .. 
todos eles tendo ficado, até hoje, muito aquém das expectativas f;e· 
radas e no enfrentar as necessidades mais profundas para efetivar 
uma reformulação agrária de profundidade. 

Assinale-se, por sinal, que o POLONORDESTE foi anunciado 
há cerca de 2 anos, também pelo Presidente da República, também 
naquela mesma cidade do Recife, e, igualmente, quando se proces· 
sava campanha eleitoral. Agora, coincidentemente, as circunstâncias 
que cercam o lançamento de um novo programa são praticamente 
idênticas. 

1 ndependentemente da evidente e inoportuna tentativa de. tirar 
proveito partidário da iniciativa governamental, face mesmo à tra· 
gédia das secas que assola a região, e sem negar certos aspectos posi· 
tivos desse novo plano, cabe registrar, de logo, alguns reparos que se 
fazem necessários. 

1. A concepção básica do Projeto Sertanejo consiste cm 
associar a agricultura irrigada com agricultura seca mais adaptada à 
ecologia da Região Sem i-Árida do Nordeste. Afirma-se, mesmo, que 
pode ser considerado como um desdobramento natural da ação 
governamental de promoção do Nordeste Rural, em estreita relação 
com o Programa de Irrigação. Ora, se assim é, a perspectiva não é 
das mais animadoras, pois é facilmente comprovada a preterição da 
efetivação desse programa, mesmo em relação às próprias metas 
propostas pelos órgãos técnicos oficiais. Nunca é demais lembrar 
que o IV Plano Diretor se propunha a irrigar, até o final de 1973, 
uma área de 83.800 hectares e que só 5.000 vieram a sê-lo. Isso para 
não falar em mais de 700.000. ~ectares já identificados como 
potencialmente irrigáveis, só nas bacias do Jaguaribe e do São 
Francisco 

É de esperar, então. que a atuaçào governamental ora proposta, 
visando o desenvolvimento rural cm torno de determinados núcleos 
urhanos. seja mais cfctiva c não, simplesmente, mais uma nova dccla· 
ração de intenções. 

1. :"cm sempre tcril havido coincidência entre a localização 
dos núdeos selccionados c as ilrcas cfctivarncntc mais sem i-áridas do 
Nordeste. Por sinal, o primeiro deles, listado no Programa- que é a 

cidudc: de Piripíri, no Piaul, onde se encontra o açude do Caldeirão -
(:, contraditoriamente:, a ârea onde ocorre maior precipitação 
pluviométrica. As cidades do interior jâ escolhidas, portanto, não te· 
rào sido, c:m geral, aquelas situadas nas áreas que t~m se curacteri· 
lado como mais áridas e inóspitas. Parece que se decidiu aproveitar 
núcleos que já dispunham de uma melhor infra-estrutura- facilitan· 
do a ação oficial - mas não se tcrâ, então, adotado o crit~rio, mais 
justo, de atender, primordialmente, os mais necessitados desse: tipo 
de ajuda planificada. 

3. A abrang~ncia do raio de ação, compreendendo uma faixa de 
30 km a partir do centro do núcleo ou da cidade onde se situa o nú· 
clco, leva a uma distorção dos propósitos expressos e inerentes ao 
Projeto. ~ que existem vários casos que envolvem, dentro daquele 
raio, a própria área urbana. Beneficia, por outro lado, as terras que 
estão mais próximas das cidades, as quais são, em geral, de pro· 
priedade de residentes urbanos, de valor venal normalmente mais ele· 
v ado e que, agora, serão mais valorizadas ainda. 

As mais distantes, exatamente as mais necessitadas, continuarão 
desassistidas c, em termos relativos, valerão menos ainda do que 
antes. Sob esse ponto de vista, o projeto é mais uma expressão da 
atual política governamental, eminentemente concentradora de 
riqueza. 

4. O Projeto reconhece- ainda bem- que a estrutura fundiá· 
ria do Nordeste continua inadequada no que diz respeito à solução 
de seus problemas básicos de renda, de emprego e de melhor utiliza· 
ção dos fatores produtivos. ~ a comprovação da denúncia que há 
muito tempo o M DB vem fazendo, exatamente de que continua 
intocada a nossa estrutura fundiária. O Estatuto da Terra. de iniciati· 
va do Presidente Castello Branco, data de 1964, e, até hoje, o seu des· 
tino tem sido o lle outros estatutos legais referentes a essa matéria e 
que é, exatamente, o de se constituírem em letras mortas do nosso 
direito. Aqui, também, de pouco serviram metas que foram estabele· 
cidas por estudos e planos de órgãos técnicos competentes, como i: o 
caso da SUDENE. Já se disse, com muita propriedade, que Reforma 
Agrária consentida não existe. Assim, no Brasil, os programas 
apresentados. neste campo, terminam sempre como linhas especiais 
de crédito fundiário que, no final das contas, vêm sempre beneficiar, 
cm larga escala, apenas os que já têm, sem assegurar, cm grande csca· 
la, o acesso à terra àqueles que não a têm. A desapropriação de terras 
com títulos da divida pública, como prevê a Constituição, é coisa de 
que não se cogita. A leitura do Projeto Sertanejo comprova que, nes· 
se setor. nada tambi:m se inovou. Outros programas anteriores fala· 
vamo mesmo linguajar. E continuamos, hoje, com estatísticas que fa· 
kim por si sós: dentro da área do Polígono das Secas, apenas 16,1% 
dos agricultores têm acesso à terra, como proprietários, contra os 
H3,9% restantes. Desses, 47,5% são parceiros, moradores, arrendatá· 
rios ou ocupantes, enquanto 36,4% são meros assalariados. Por sinal, 
uma das causas da gravidade do problema nordestino é, exatamente, 
0 alto percentual de famílias sem terras na regiãc. O tempo passa e 
essa situação permanece praticamente a mesma. 

5. Se o Governo está realmente disposto a criar urna estrutura 
de suporte contra os efeitos das secas, cabe, então, abrir o maior 
leque possível de opções à economia da região serni-árida. Por isso 
mesmo. é de estranhar que o Projeto Sertanejo não dedique atenção 
aos recursos minerais do sertão nordestino. 

Como acentuou recentemente o Deputado Roberto Freire, na 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, "não se produz suporte 
estrutural para uma região visualizando apenas o setor primário da 
agropccuária, mas explorando todas as potencialidades económicas 
porventura existentes". 

Dentro da área do programa recentemente anunciado está, por 
exemplo. o cobre de Caraíbas, na Bahia. Em meu Estado, por suu 
vez. temos jazidas de amianto, gipsita, o ferro de s:.• José do Bel· 
monte, que sào, sem dúvida, alternativas válidas c' .is intensa 
exploração económica para que possamos resistir ,, ,,o impacto 
dns secas. Ainda recentemente, anunciava-se n descoberta em Flores· 
ta do Navio, na área são-franciscana, de expressiva jazida de 
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ilmenita, minério de titânio - atu11lmente importado pelo Brasil, 
sobrecarregando nossa Balança Comercial, numa razão de cerca de 
800 mil toneladas por ano, ao custo médio de 50 a 60 dólares cada. 

l'arec~·nos, assim, que o Projeto Sertanejo teria que abranger 
wmbém esse sctor, consagrando um programa s~rio de alargamento 
de pesquisas, cxtruc1\o ~ cxploraç1\o das riquclas minerais ~xist~ntcs 
no Nordeste, dentro do propósito de, fortalecendo a ~conomia rcgio
n<il. cviwr que nos tornemos, como vem acontecendo, cada vcl mais 
vulnerúvds aos efeitos das estiagens. 

6. Muitos cst1\o exultando com o lançamento desse mais recente 
prognumt no pressuposto de que ele significaria novos c maciços 
recursos para o Nordeste. Na verdade, como que há, apenas, um no
vo disciplinamcnto de aplicações de verbas que já eram nossas- do 
PIN, do I'ROTERRA, do POLONORDESTE etc. Programas esses, 
por sua vcl, já provenientes, cm outras ~pocas, dos desvios dos 
chamados urts. 34/ IS. 1: a eterna manipulação de siglas c de cifras, 
gcr<tndo inccrtcla c confusão nos espíritos menos avisados. 

O Sr. :\lauro Bene~ides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. :\I ARCOS FREIRE(MDB- PE)-Com muito prazer. 

O Sr. :\l:turo 11ene,·ides (MDB - CE) - Exatamentc para 
corroborar o ponto de vista defendido por V. Ex• Neste ano de 
1976 houve a destinação de cento e cinqücnta milhões de cruzeiros 
que já estavam alocados ao POLONORDESTE. Era dinheiro já 
destinado à nossa região, que vai ser aplicado dentro dessa diretriz 
prcconilada pelo Projeto Sertanejo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exatamcnte. O fato 
é que, com o Projeto Sertanejo, não há praticamente injeção de 
novos recursos na região, mas o rcmancjamcnto de ve•l.>as já existen
tes. 

T cm os aqui recorte do jornal O Globo, de 17 de agosto último, 
cuja manchete é a seguinte: 

"Projeto Sertanejo: Nordeste terá 1,2 bilhões para resis
tir melhor às secas." 

Ora, vendo-se a procedência desses recursos, constata-se que, no 
final, eles já eram do Nordeste. Por outro lado, estranha muito esse 
montante anunciado, porque quando falamos desta mesma tribuna, 
no primeiro semestre deste ano, sobre o então acenado Projeto 
Sertanejo e indagávamos ao Líder da ARENA, Senador Virgílio 
Távora. o total do custo do projeto, S. Ex• respondia que seria de 
cinco bilhões de cruzeiros. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte~ 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tem o aparte o ilus
tre Líder da ARENA. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Simplesmente para 
uma observação. Primeiro, assinalar realmente o distanciamento de 
posições entre o discurso de V. Ex• c o do nobre Senador Mauro 
Benevidcs. Efetivamente o Senador Mauro Benevides olhou toda a 
iniciativa do Governo com uma boa vontade que acredito tangida, 
assim, pela linha da justiça, e V. Ex• está dando uma conotação 
enraivecida ao seu discurso. 

O SR. 1\IARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não sei por quê, 
Excelência. Estamos apenas arrolando dados c fazendo considera
ções que gostaria mos de vê-los contestados. 

O Sr. José Undoso (ARENA- AM)- Digo a V. Ex• o scguin· 
te: o nosso Vice-Uder, que se oc~pa dos problemas da área económi· 
ca e que i: uma eminente figura do ·Nordeste, Senador Virgrlio 
Távora, terá oportunidade, e V. Ex• já se referiu a ele, de fazer a 

uprcci<~cào du critica que V. Ex• está eh1borundo cm torno du inicitlli· 
vu do Governo. 

O Slt :\IAI~COS FHEIIa: (MDB- PE)- Por outro ludo, o 
Scnudur t>hturu Bcnevides ressaltou alguns aspectos positivos da 
inici~ttiv<t, que nós nito negamos. Agora estamos falcndo análise cri ti· 
ca, Cllll1o <~l'irmumos, p<tra assin<tlar alguns aspectos discutíveis. 
Ou~;<~ mos ll <tp~trte do nobre Sen<tdor Agenor Maria. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah. Fazendo soar a 
campainha.) - Quero lembrar a V, Ex• que às 18 horas c 30 
minutos impreterivelmente, será levantada a presente Sessão. 

O Sr. :\~:cnor i\luriu (MDB- RN)- Serei breve. V. Ex• tem 
toda u r.tlão cm enumerar as criticas c a sua preocupação. O supersó
nico do Rio de Jandro c u Ponte Rio-Nitcrói custaram o que 
representou dole unos do total do orçamento da SUDENE para 
todo o Nordeste. Só o Rio Grande do Sul tem muito mais irrigação 
do que todo o Nordeste reunido. Tudo o que tem ido hoje, para o 
Nordeste, são migalhas que não atendem, nem de perto c nem de 
longe, à neccssid<tdc daquela Região. O Nordeste, se fosse 
desvinculado do resto do Pais, estaria na OPEP, porque quase todo o 
petróleo produlido·nestc Pais. vem do Nordeste, todo o tungstênio 
também vem de lá; 85% do sal do Brasil é produzido naquela região. 
Mas o Nordeste continua a carrear recursos para o Sul, cm detrimen
to da su<t população. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. :\!ARCOS FREIRE (MDB- PE)- Na verdade, quan
do o Governo vem c lança certos programas, anuncia números 
absolutos que, muitas vezes, podem parecer grande coisa: os 100 mi
lhões de cruzeiros para o Nordeste, por exemplo, anunciados em 
1974. Mas, se olharmos o percentual daquilo que nos i: dado e daqui
lo que i: destinado às outras Regiões, vemos como, realmente, está 
sendo preterido o N ardeste. 

Poderíamos acrescentar, na listagem feita pelo ilustre Senador 
potiguar, a inauguração do último trecho da Rodovia dos Emi· 
grantes, com uma extensão de 16,1 quilómetros, em que mais de 8 
quilómetros são de viadutos e mais de três são de túneis escavados na 
tocha. É quase uma estrada que não assenta no chão. Foram feitas 
obras de arte, cujo custo bem podemos imaginar -o que comprova 
que, quando é preciso enfrentar os problemas de outras regiões, não 
falta dinheiro. N:io somos contrários a isso, mas queremos que o 
Nordeste seja também e realmente tratado com aquela preferência de 
que se faz merecedor. 

Aliás, chega a ser mais incompreensível ainda a utilização de re
cursos do POLONORDESTE no novo programa anunciado, uma 
vez que as filosofias de ambos são não apenas diferentes mas até 
diametralmente contrárias. O primeiro visa, primacialmente, a 
utilização de áreas férteis, enquanto o ~egundo visa a utilização das 
áreas semi-áridas, que perfazem um total de 52% do território 
nordestino. 

As verbas de ambos os programas mais importanlcs e válidos, se 
supridas suas deficiências ou falhas - hão de ser distintas nem se 
justifica que se as misturem em conúbio inexplicável. Ao fin,al, pare
ce que se está querendo operar, aos olhos do grande público, apenas 
um simples ilusionismo, aparentando a concessão de novos recursos 
que, na verdade, são preexistentes. 

Finalmente, nós poderíamos anotar que 
. 7 · . Evidencia-se, neste Projeto também, a falta de poder dccis6· 

no rcg10nal, devendo as decisões da•SUDENE, as diretrizes e o 
dctalhamento operativo que estabelecer serem submetidos ao 
Gru~? Especi~l de Coordenação c Acompanhamento, sediado cm 
Brastha, constttuldo por representantes da Secretária de Planeja
mcnto, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Interior etc. 
São as etcrn<ts comissões a nível nacional ou intcrministeriais, a 
exemplo do que ocorreu com o POLONORDESTE, tirando da 
SUDENE, cada vez mais, aquele carátcr autónomo e realmente 
coordenador de que se revestia, no nascer agência descnvolvimcn· 
tis ta de toda uma região brasileira. Há, mesmo, como que uma invcr· 
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sl!o dos termos da equação, em que as atividades de nosso órgão 
regional passaram a ser, rigorosamente, coordenadas pelos ministé· 
rios vários, ao invés da açllo deles ser direcionada por nós, conforme 
a letra e o espírito da Lei n9 3.692 de 1 5·12·59. 

O mecanismo operacional estabelecido no Projeto Sertanejo é, 
de fato, ttltamente disperso, em termos sctoriais, envolvendo Ministí:· 
ríos e entidades várias de crédito. A experiência mostra que os recur· 
sos ficarão, então, pendentes de manuseio e liberação de vârios 
órgãos, quando deveria existir como que uma caixa única. A coisa só 
funcionaria com .a mobilidade e o dinamismo que os problemas do 
Nordeste requerem, se os numerários das dotações, que ~c desti~am 
à SUDENE e aos programas específicos em favor da rcgtão, esuves· 
sem depositados, todos, no Banco do Nordeste, cm conta de livre e 
imediata movimentação por nossa agência desenvolvimentista. 

Enquanto isso não ocorrer, os entraves continuarão e tudo 
permanecerá emperrado, dificil, precário e insuficiente, como até 
agora. 

Uma SUDENE sem caixa única, a depender de liberação de 

recursos por parte de Ministérios diversos, não dispondo de coman· 
do financeiro nem de poder decisório efetivo, sua ação dependendo 
de grupo a nível nacional ou Comissões interministcriais, não é, nem 
pode ser, mais cabeça dirigente do desenvolvimento nordestino. Ao 
contrário do que diz o art. 29 da lei que a criou, está evidente que a 
SUDENE não mais supervisiona, coordena nem controla a elabora
ção de projetes a cargo de órgãos federais na região e que se relacio
nam especificamente com o seu desenvolvimento. 

Essa, em nosso entender, uma das razões maiores dos males que 
impedem a SUDENE, com ou sem Projctos Sertanejos ou 
Polonordestes, de cumprir a alta missão que um dia recebeu e que lhe 
foi sendo solapada com o passar dos tempos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDE~TE (Bcnajamim Farah) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Repercutiu, com pesar, nos círculos militares c sociais, o recente 
falecimento do Marechal Arthur Silio Portella, figura de alta proje· 
ção no Exército, onde, ao longo de uma brilhante carreira, ocupou 
cargos da mais alta importância. 

Pertenceu à Arma de .\rtilharia, tenrlo pas~ado voluntariamente 
para a Reserva do Exército, depois de cinqUenta anos, a seu serviço. 

Das ações militares de que participou o ilustre extinto, 
menciona a sua brilhante Fé de Ofício as operações na "Coluna· 
Estillac", durante o "contestado" 1915/1916); na "Expedição do 
Gal. Carlos de Campos", em Mato Grosso (1917); atuou ainda como 
Chefe do Estado Maior das "Forças cm Operações no Paraná c 
.Santa Catarina"- (1926/1927). 

Em 1935 presidiu o inquérito policial militar que apurou as 
atividttdcs dos implicados na intentona comunista no Nordeste. 

Antigo estagiário das Usinas Kruppo, em Essen, Alemanha, 
distinguiu-se como um especialista cm material bélico. Sua passagem 
pela Diretoria do Material Bélico do Exército, c~m a ~csponsa
bilidadc de sete arsenais durante a 2! Guerra Mundml, assmalou-sc 
pelo grande impulso desse sctor de produção militar, tendo ti~o a 
iniciativa de estabelecer um amplo contato com o cmprcsanado 
nacional ao lixar a política de tornar a iniciativa privada uma ~ase 
também de produção de material bélico. Tal política deu enseJo a 
que surgissem muitas empresas particulares que se voltaram para 
esse campo de atividade da indústria nacional. ... 

O Presidente Getúlio Vargas confiou-lhe, cm 1942, a difiCil 
missão de presidir o ôrgão con.trolador ~os hcns ~o inimigo, por 
ocasião da última guerra mundml, ao cnar a Comissão de Defesa 
Econômica. 

O seu primeiro posto, depois de promovido a Gcn.cni!·dc
Divisào, roi cm Recife, assumindo ali a 7! Divisão de lnf;~nlarw bp~
cial, que prcp:IT!iu para constituir o 2~ escalão que scguma para a lia· 

lia (1943/1944), acumulando então as funções de Comandante do 
Setor Defensivo do Nordeste c ainda as de Comando Interino da 7• 
Rtgiào Militar. 

Foi o organizador do lq Corpo de Cavalaria na fronteira do Rio 
Grande do Sul, compreendendo três Divisões. 

Disciplinador, por excelência, soube aliar a energia ao trabalho 
Jmistoso com os seus companheiros c comandados, tornando-se um 
Chefe Militar dos mais respeitados. 

Já no Colégio Militar se distingUiu como aluno, galgando ali ao 
posto de Coronel-Aluno-Comandante, tendo a Medalha de Ouro, 
rara distinção colegial, lhe sido conferida. 

O General Gamelin, Chefe da Missão Militar Francesa, que es
teve no Brasil, chamou o então Capitão Portella para Auxiliar de 
Ensino da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, passando, mais 
tarde, a Professor Adjunto de Artilharia na Escola Militar. 

Comandou o s~ Grupo de Artilharia de Costa, tendo prestado 
serviços no Setor da Fronteira com a Bolívia, onde comandou o 
Forte do Coimbra. 

A Revolução de 1930 o encontrou na Seção de Operações do 
Estado Maior do Exército. 

Fiel ao Governo constituído deposto, foi, entretanto, escolhido 
para chefiar o Gabinete do Ministro da Guerra de então, o General 
Leite de Castro, na dificil fase revolucionária do país. 

Missão delicada lhe estava reservada cm 1931, quando o Go
verno lhe confiou o Comando da Escola Militar Provisória, constituí· 
da para receber os antigos alunos da Escola Militar que haviam dei· 
xado as lileiras nos acontecimentos revolucionários a partir de 1922 e 
que retornaram ao Exército cm I 930. O então Gel. Portclla pôde 
reafirmar o seu tato de Chefe Militar nessa missão de reintegrar os 
jovens tenentes da Revolução de 1930 c adaptá-los à vida militar. 

Comandou a Escola Técnica do Exército, cm 1932, mas a 
Revolução de São Paulo e os acontecimentos políticos que convo
caram da Reserva o Gal. Espírito Santo Cardoso, para assumir o 
Ministério da Guerra, o conduziram à Chefia do seu Gabinete cm 
grave momento da vida nacional. 

Foi ainda Dirctor da Fábrica de Cartuchos do Realengo, do 
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, Comandante da 3• Brigada de 
Artilharia na Fronteira do Rio Grande do Sul, Subchefe do Estado· 
Maior do Exército. 

Possuía o Curso Geral e das Três Armas (Escolas Militar da 
Praia Vermelha), de Engenharia e Estado Maior, Curso de Bacharel 
cm Matemáticas e Ciências Físicas, Curso de Revisão do Estado
Maior e Curso de Alto Comando. 

Enriqueceu a Literatura Militar com "Notas do Curso da 
Escola de ·Aplicação de Oficiais" (Artilharia), "C~nfcr.ências n? 
Escola do Estado-Maior", "Raciocínio Tático", "Arulhana: ExerCI· 
cios na Carta" (obra premiada), "Filmes Artilheiros" {pu~l!cações 
na revista "A Defesa Nacional"), "Estudo Geográfico Militar do 
Teatro de Operações Centro-Sul Matogrossense". 

Era possuidor das seguintes condecorações: Medalha de Ouro 
"Tomaz Coelho", Medalha Militar de "Bons Serviços", com passa
deira de platina (Exército Brasileiro), Medalha do "Meio-Centenário 
da República", "Mérito Militar" do Brasil, "Legião de Honra" 
(França), "Mérito Militar" da Espanha, "Mérito" do Chile, 
"Medalha de Guerra" (Brasil), Medalha "Rio Branco", 

Natural da Bahia, o Marechal Arthur Silio Portclla, lilho do 
General-Médico Silvio Péllico Portclla, residia há longos anos no 
R i o de Janeiro, faleceu cm sua residência aos 92 anos de idade, no 
estado de viúvo, deixando um lilho, o Ministro Arthur Gouveia 
Portclla, Chefe da Delegação do Ministério das Relações Exteriores 
no Rio de Janeiro, além de sete irmãos, entre os quais o Sr. Lauro 
Portclla, empresário c ex-Dirctor do Senado Federal, Da. Ondina 
Portclla Ribeiro Dantas, co-fundadoru do Diário de Notícias, do 
quul foi Presidente, o Engcnhciro-Arquiteto Rubem Portclla c mais 
quatro il'miis. 
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Sr. J>r~sid~ntc, n~stu horu, ~xpr~ssumos nosso s~ntimento ~ 
preswmus est:l homcnugem, justa c: mc:r~cidu, u um militar que: hon· 
r.1u u >UU furda c serviu ao s~u pais com dignidad~. 

l:nviamus nosso pesar u sua digna família, solidarizando-nos 
wm :t dnr que envnlveu a todos que o conheciam e o admiravam. 
(Muito bem!) 

o SR. I'RESIJ)E~TE (Benjamim Farah)- Concedo ;1 palavra. 
u,1 tlllbrc Senador Nelson Carneiro. 

o SI~. NELSON CAI~:"I/EIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
sc!,!uinte discurso.)- Sr. Presidente:, Srs. Senadores: 

lmpratidvd me é: trazer pura esta tribuna todos os updos que 
me v~m. de servidores insatisfdtos com a R~clussificação de Cargos. 
1:. sobretudo, no tocante aos inativos, cuja situação é: n~cessário nor
mulit;tr, através do cumpriniento de disposição tuxativa da Consti
tttii;i1u cm vig<lr, outorguda pela Junta Militar que substituiu o Gene
ral C.1sta c Silva na Presidência da República. 

Gr;tnde o dcsdé:m com que, geralmente, se encara o problema 
dos inutivos, cujos proventos, ao contrário do determinado na 
Constituição, vê:m sofrendo contínuas reduções, como seu inOação e 
:t disparada dos preços não os atingissem. Os que ora manipulam os 
wrdiles das decisões, na Ativu, não se apercebem de que mais breve 
dn que imaginam estarão no mesmo poço em que lançam os inativos. 

J\luis um apelo m~ vem de velho correligionário, no sentido d~ 
empenhar-me junto ao Governo pura que dê: "aquilo que os velhos e 
cansados funcionários públicos aposentados têm direito, segundo a 
noss:t Constituição." E acrescenta, pateticamente: "Senhor s~nador, 
SO% dos aposentados estamos passando fome"! 

E uncxu a sua c;trta recorte do Jornal da ASCB, n? 91, de maio 
passado, com artigo intitulado ''!nativos e o Decreto-Lei n9 1.445, 
de J'J76", de autoria de José: Ribeiro Bezerra, que passo, a 
transcrever: 

"As reclamações justas, a quem de direito, com poderes 
para corrigir enganos, no caso presente de classificação de 
~argos, devem ser amplamente permitidas- quando o órgão 
responsável, o DASP, situa servidores cm um reajustamento 
na classe inicial de determinado cargo- não levando em con
ta que a partir d~ data da aposentadoria já haviam ~tingido 
os nwis altos escalões das respectivas carreiras, sob a ale· 
gac;ào de que o proventos serão maiores, a vigorar em J9 de 
ma i o de 1976. 

Não se sacrificam grupos profissionais na inatividadc 
pelo fato de n;lo se encontrarem no exercício do cargo, posto 
que wl evento originou da prestação do tempo de serviço, 
idade limite, ou por motivo de determinadas doenças. 

Por outro lado, fixados os planos de classificação c 
retrihuic;ão de cargos para os diversos Grupos Ativos, impu
nha·se reparar os aspectos negativos deixados pela Lei 
nY 5.645, de 10 de dezembro de 1970. que estabeleceu dirctri
zes para a implantação do a tua! Plano, já posto cm execução 
através dos vúrios decretos do Poder Executivo. 

Sem sombra de dúvida, o Decreto-Lei n? 1.256, de 26-
1-73. cm seu artigo 10 e par*grafos, corrigiu, cm parte, a 
missão do anterior, incluindo os inativos de cargos por 
transpnsiçfto na nova sistemática de classificação, com os 
mesmos direitos dos cm atividadc. 

Portanto, a implantação do Decreto-Lei n9 1.325, 
public .. •!o no Diário Oficial da União n9 80, de 29-4· 74, não 
podia 1etroagir para prejudicar direitos adquiridos, desfi· 
gurando os fundamentqs legais do artigo 10 do Decreto-Lei 
n~ 1.256 citado como instrumento de humilhação àqueles 
que prestaram relevante~ serviços à Administração Pública
como bem ilustrou o Consultor-Geral da República cm pare
cer I "0, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
'.qwltlio;a, publicado 11u IJO 11·' 123, de 2·7·75. 

Obj~tivou-s~ com o Decr~to·L~i nv 1.445 dest~ ano 
(!lO Supl~mento nv 23, d~ 16·2-76), reajustar, também, na 
classe iniciul d;~ Cut~goriu ~m que s~rin incluído o fun
cionário apos~ntuuo, rnediant~ trunsformuçi'lo, por ter ha· 
vido exclusão no d~ nY 1.325, d~ 1974, revigorado, com 
;tltcmções n~g;~tivas, p~lo urtigo 27 do Decreto-Lei nv 1.445 
supmciwdo. 

·Certament~. a nova política administrativa do Gov~r
no Revolucionário é da atualização, tanto quanto possível, 
nu contingência de resguardar os prejudicados, conferindo 
;tos servidores inutivos os níveis de vencimentos das div~rsas 
categorias funcionais, à é:poca, de conformidade com á escala 
u~ prov~ntos em termos analógicos preconizado, ~m o Decre· 
to-Lei n9 72.493, de 19-6-73, restabelecida a equivalência 
dos Níveis Superiores para o inativo, por ~xemplo: código, 
NS-900; Hcnico d~ Administração NS-923-4, 6 e 7, cor
respondcnt~s às Referê:ncias, respectivamente, d~ nYs 43, 47 e 
50 do Anexo 111 do Decreto-Lei n9 1.445, de 1976. 

Nus moldes pr~conizados, a adoção dessa medida justa 
c esparwna pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, General Ernesto Geisel, dará aos aposentados a hie· 
rarquização salarial, indispensável aos recursos humanos." 

Sr. !'residente, a maté:ria é: límpida e uma única conclusão se im
põe: a necessidade, imediata, de reparar as clamorosas injustiças 
cometidas contra antigos servidores, dando-lhes o que a Constitui
ção e o mais com~zinho senso de justiça lhes assegura. E não punin· 
do-os duramente por terem servido 30, 40 e mais anos ao País, ou tc
rem sido vítimas da idade limite, de doenças ou invalidez por aciden
te, como se isso fosse crime. (Muito bem!) . 

O SR. I•RESmENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dias atrás tive a oportunidade de pronunciar-me desta tribuna e 
anunciar mais uma conquista da laboriosa classe dos metalúrgicos 
liderada pelo Sr. Waldemar Lustosa, operoso Presidente do Sindica
to dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
M ;tterial Elétrico de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra 
do Pirai. 

Com muita satisfação, mais uma vez, reafirmo o que tinha dito 
anteriormente, c resta congratular-me com meus irmãos metalúrgi
cos que. ombro a ombro, atingiram.o almejado Acordo Sindical que, 
entre si, celebraram o Sindicato e a Companhia Siderúrgica Nacio
nal, concedendo um aumento geral médio de 43% a partir de 19 de ju
lho de 1976. entre outros beneficias estabelecidos naquele docu
mento. 

Naquela ocasião, Sr. Presidente, referi-me que outras conquis
tas no terreno da insalubridade estavam sendo defendidas, através 
dos ingentes esforços do dirigente do órgão de representação da clas
se. E. por proposta sua, no dia 22 de agosto deste, numa Assembléia 
com o comparecimento de mais de 400 metalúrgicos, ficou decidido 
o pagamento pela Siderúrgica Barra Mansa, o adicional de insa
lubridade no valor de 20% sobre o salário mínimo regional. 
retroagindo de junho deste, medida esta que beneficiará cerca de 
3.000 metalúrgicos. 

Assim, Sr. Presidente, mais uma vez, externo minha alegria no 
registro que faço dos grandes beneficias sociais obtidos pela classe, e 
pela força de trabalho de seu grande .![der que, cada vez mais, sem 
poupar esforços luta cm defesa dos lcgftimos direitos c aspirações 
dos trabalhadores metalúrgicos, de forma ordeira c consciente da 
importância significativa desta categoria profissional no desenvolvi· 
.mcnto nacional. 

Sr. Presidente, solicito a Vossa Excelência determinar as cabí· 
veis providências no sentido de fazer constar no rncu discurso o mcn· 
çionado Acordo Sindical, que ora encaminho à Mcsn. 

Eru o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR, VASCON
CELOS TORRES EM SEU DISCURSO: 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecãni· 
case de Material El~trico de 8. Mansa, Volta Redonda, Resende e 
Barra do Pirai. 

ACORDO SINDICA L 
(Celebrado entre o Sindicato c a CSN) 

VIGf:NCIA: de I de julho de 1976 a 30 de junho de 1977 

ACORDO SINDICAL QUE ENTRE SI FAZEM O 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS
TRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL EL~TR:CO DE BARRA MANSA, VOLTA 
REDONDA, RESENDE E BARRA DO PIRAI, E A 
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. 

São partes no presente Acordo, de um lado o SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚR
GICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL EL~TRICO DE 
BARRA MANSA, VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA 
DO PIRAI, com sede na cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de 
Janeiro, como representante cia respectiva categoria profissional de 
seus associados e representado pelo seu Presidente, Sr. Waldemar 
Lustoza Pinto, e Diretores: Diretor-Secretário, Sr. Denercy Villela 
Eiras, Diretor Tesoureiro, José Israel dos Anjos, Diretor Social, Odir 
de Oliveira Gomes da Costa, Diretor de Património, Ayrton Restier 
da Silveira, e de outro a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
representada pelo seu Presidente, Eng. Plinio Reis de Cantanhede e 
por seu V ice-Presidente de Serviços, Dr. Jorge da Silva Mafra Filho, 
na conformidade das cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - Fica concedido, com vigência a 
partir de J9 de julho de 1976, um aumento geral médio de 43% 
(quarente e três por cento) sobre os salários em vigor na CSN em J9 
de julho de 1975. 

Parágrafo único - Serão absorvidos pelo aumento geral, ora 
concedido, quaisquer alterações de valores daqueles salários que te· 
nham ocorrido após a data de J9 de julho de 1975 em conseqüência 
do estabelecimento de novos níveis de salário mínimo no País. 

Cláusula Segunda - A partir da data do início da vigência dp 
presente Acordo, o valor do salário-família pago pela CSN nos ter· 
mos de seu Regulamento do Pessoal, será elevado para CrS 74,63 
(setenta e quatro cruzeiros e sessenta e três centavos), compreenden· 
do-se nesse valor a importância referente ao salário-família instituí
do pela Lei n9 4.266, de3-l 0-63. 

Parágrafo único - O salário-família não será descontado do 
empregado por motivo de falta ou atraso ao serviço. 

Cláusula Terceira - O pagamento do salário-família a que se 
refere a Cláusula Segunda continuará a ser feito pela CSN. a partir 
do J9 dia do més em que for efetuado o registro do documento respec
tivo no Úrgão de Pessoal.da CSN. 

Cláusula Quarta - O horário de trabalho poderá ser prorroga· 
do sempre que ocorrer motivo ponderável de interesse e de conve
niência do serviço e, bem assim, quando, por qualquer razão, o cor· 
respondente empregado do turno seguinte não comparecer ao traba· 
lho, hipótese em que o seu colega permanecerá no posto, até que ou
tro seja indicado para substituí-lo. 

§ J9 Sempre que houver prorrogação de horário de trabalho 
que, dentro dos limites estabelecidos pela CL T. seja superior a 3 
(três) horas, a CSN fornecerá, gratuitamente refeição ou merenda, 
conforme a oportunidade. 

§ 29 Quando, por interesse c conveniência do serviço, for ncccs· 
s{lria, por mais de 7 (sete) dias consecutivos, a prorrogaç5o do horÍI· 
rio de trabalho diário, a CSN fará as indispcnsúvcis convocações 
atendendo. quando possível, aos interesses do empregado, 

§ JY O pagamento das horas extrurodinârias será feito obede
cida uma tabela progressiva de bonificação, com acréscimos nunca 
inferiores a 20% (vinte por cento), que incidirão sobre o valor corres
pondente à hora normal. 

Cláusula Quinta- A critério da CSN, c em conformidade com 
u interesse, conveni~ncia e natureza do serviço, os empregados conti· 
nuarào a exercer suas atividades tanto no horário diurno como 
noturno. fazendo jus, nessa última hipótese, à percepção da hora 
noturna com acri:scimo de 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, 
ainda que sujeitos ao regime de trabalho cm turnos, com revezamen
to periódico. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta Cláusula, entende-se 
como hora noturna aquela compreendida entre as 22 (vinte e duas) 
horas dt: um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, devendo a mes
ma ser computada, em todos os casos, na base de 52 (cinqUenta e 

.dois) minutos c 30 (trinta) segundos. 
Cláusula Sexta - Aos empregados que, nos termos da Conso

lidação das Leis do Trabalho, façam jus, respectivamente, a 20 
(vinte), 15 (quinze), II (onze) e 7 (sete) dias úteis de férias, a CSN 
continuará concedendo 30 (trinta), 22 (vinte e dois), 16 (dezesseis) e 
10 (dez) dias consecutivos de férias. 

Cláusula S~tima- Ao ingressar no respectivo período de férias, 
a CSN pagarâ ao empregado, de uma só vez, metade do salário que 
houver percebido no m~s anterior, sendo-lhe essa importância pagll a 
título de adiantamento de parte da Gratificação de Natal (139 salá
rio), instituída pela Lei n94.090, de 13-7-62. 

§ I Y Os efeitos desta Clâusula se estendem a todos os empre
gados que, em decorrência de dispositivos legais ou regulamentos 
privativos da CSN, tenham feito jus a férias proporcionais nos ter
mos da Cláusula anterior. 

§ 2Y Na hipótese de, antes da data em que deva ser paga a outra 
parcela da Gratificação de Natal, ser prescrito ou rescindido o con
trato de trabalho de um empregado que já tenha sido beneficiado 
com o adiantamento mencionado nesta Cláusula, a CSN poderá 
compensar-se desse adiantamento com o seu saldo da Gratificação 
de Natal e. se não bastar. com outros créditos decorrentes da legis
lação trabalhista, a que eventualmente o empregado possa fazer jus. 

Cláusula Oitava- No pagamento das férias e do repouso sema
nal remunerado, serão garantidos aos empregados os acréscimos 
relativos ao prêmio do incentivo, adicional noturno, taxa de insa
lubridade e adicional de periculosidade, como se eles estivessem em 
serviço, dentro de sua respectiva escala normal. 

Cláusula Nona - A CSN continuará concedendo férias adicio
nais de 30 (trinta) dias consecutivos aos empregados que completem 
20 (vinte) anos de cfetivo exercício. 

§ 19 Para os efeitos desta Cláusula, a apuração do efetivo exer
cício não deverá computar as faltas justificadas ou não por qualquer 
motivo, que não excedam o máximo de 120 (cen!o e vinte) dias. 

§ 29 As férias adicionais de que trata esta Cláusula serão gozadas 
no decurso dos 24 (vinte e quatro) meses seguintes à data em que o 
empregado a elas tiver feito jus. 

§ 3• O período das férias adicionais será fixado de comum acor· 
do entre o empregado c a CSN, devendo ser gozado integralmente, 
de uma só vez, observado, no entanto, o prazo previsto no parâgrafo 
anterior. 

§ 49 O empregado poderá optar pela conversão das férias adicio
nais cm dinheiro, desde que o faça no decurso do prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses a que se refere o parâgrafo segundo desta Cláusula, 
pagando a CSN ao empregado, nessa hipótese, o valor corresponden· 
te à remuneração que perceba na data da opção. 

Cláusula Décima- A CSN. continuarâ concedendo, a todos os 
empregados que completaram ou vieram a completar 25 (vinte e cin· 
co) anos de cfctivo exercício na Empresa, a Ucença-Prêmio Jubileu 
de Prata e que consiste no afastamento do empregado do serviço ati· 
vo pelo prazo de dois meses consecutivos, sem interrupção, garanti· 
da a sua remuneração integral. 
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§ I Y Essa Licença - cujo direito não prescreverá - pode rã ser 
gozada 

a) isoladumcntc 
h) antes do perlodo normal de férias 
c) imediatamente após o pcr!odo normal de férias 
d l entre dois períodos normais de férias, devendo o empregado, 

que a eht se julgar com direito, requerê-la e indicar a data a partir da 
qual prctcndcni goz[l.Ja ficando, contudo, a critério da chefia de sua 
Unidade - levando em consideração recíprocos interesses - a fixa· 
l,':io de seu inicio, no decurso dos doze meses subseqUentes à data do 
rcljucrimento. 

§ ~~· llawr,Jo interesse do empregado, um dos dnis meses da 
Liccn,·:t·l'rémill poder{t ~cr L'Onvertido ~m csf1éci~ mas, 1\l'Sll\ l1ipótc· 
s~. a convcrsi\.l só ú~.~Hrf!rú na i:p~..i~::l ..:m '-lu:.· ,) •>Utrll 1:1l·~ vict a ~.tr 
ct'etivamente gozado. 

Cláusula Di:dma Primeira - Ao empregado acidentado no 
trabalho, cuja admissão na Companhia tenha se verificado at~ 29 de 
setembro de 1967, a CSN continuará pagando, a título de 
complementação, enquanto permanecer afastado do serviço, a 
diferença entre a respectiva remuneração c a importância que lhe for 
paga nos termos da legislação específica. 

Clitusula Décima Segunda -As faltas decorrentes de acidentes 
do trabalho não serão descontadas da proporção prevista nu 
Cláusula Sexta para efeito de férias. 

Cláusula Décima Terceira- Os empregados admitidos, a partir 
de ~9 de setembro de 1967, não terão direito aos benefícios previstos 
no RPE. referentes à complementação de salário ou de remuneração, 
em caso de licença para tratamento de saúde, uma vez que esses 
benefícios são concedidos pela Caixa Beneficente dos Empregados 
da Campanhiu (CBS) aos seus associados. • 

Cl:íusula Décima Quarta - Todo empregado que perceba, 
durante mais de I (um) ano consecutivo, diferença de salário por 
exercício temporário de cargo efetivo, de nível salarial superior, será 
reclassificado ou promovido nesse cargo, por iniciativa do órgão de 
pessoal. 

Parágrafo único - Na hipótese de exercícios interino ou 
experimental, de cargo efetivo, de nível salarial superior, a CSN 
continuará a efetuar o pagamento das férias do empregado com base 
no respectivo salário acrescido da diferença de salário corresponden· 
te àquele exercício, desde que, à data do inicio dessas férias, o 
empregado já esteja percebendo a referida diferença de salário por 
mais de 6 (seis) meses consecutivos. 

Cláusula Décima Quinta - A CSN continuará os estudos que 
visam ao estabelecimento de planos de incentivo nas áreas cujos 
serviços, pela sua natureza, julgue necessário. 

§ I Y A CSN poderá, nas áreas cm que a aplicação de planos de 
incentivo, nos moldes atuais, seja desaconselhável, estudar e aplicar 
outros sistemas de prêmio vinculados à produtividade c ou à 
qualidade da produção, ou, ainda, à economia dos fatores de produ· 
ção. 

* 2Y Sem preju!zo da produtividade e da qualidade do produto, 
desde que haja modificações de métodos, processo c de cquipamcn· 
tos, i1 Companhia é facultado suprimir planos de incentivo cm áreas 
já existentes, se dos estudos empreendidos resultar aconselhável essa 
medida, respeitados os direitos individuais. 

Cláusula Décima Sexta- A importância que, de conformidade 
com os Estatutos da CSN, for destinada pela Assembléia Geral de 
Acionistns aos empregados, a titulo de participação nos lucros da 
Companhia, será distribu!da cm proporção dircta com o ganho 
anuul percebido pelo empregado c correspondente ao cfctivo exerci· 
do de cudn um, no ano considerado. 

Parágrafo único - Para a execução do disposto nesta Clftmula 
a CSN baixará instruções especificas n~ quais poderão ser previstos 
descontos ror motivo de penalidades, não surcriorcs aos aluais, c ou· 
tros dispositivos que regulamentem casos especiais. 

Clâusulu Décima Sétima -A CSN continuarâ concedendo aos 
seus empregados o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), regido pe· 
los mesmos critérios utualmentc cm vigor. 

Cláusula Décim•1 Oitava - A CSN continuará a prestar, 
gratuitamente, aos empregados providos em cargos até o nível 10, 
inclusive, bem como aos seus respectivos dependentes, assistência à 
maternidade c it infância, em seu Centro de Puericultura. 

Parágrafo único- A assistência de que trata esta Clâusula será 
prestada de acordo com as seguintes condições: 

Menores de 14 anos, inclusive 
-consulta nos ambulatórios de higiene infantil, pré-escolares, 

,·scolares e higiene dentária, não se incluindo, na gratuidade, os exa
l::~s de r:, i os X. de laboratóri<>S <:medicamento~. 

G~:st;~ntcs 

- gratuidade nas consultas nos ambulatórios de Pré:-Natal e 
Higiene Dentária, nela incluídos os exames para a determinação do 
fato r R h e grupo sangüineo: 

- grutuidudc pura internação nas enfermarias, desde que 
tenham frcqüentado regularmente o Serviço Pré-Natal. 

Cláusula Décima Nona- Ao empregado afastado para trata· 
mento de saúde, a CSN assegurará até 180 (cento e oitenta) dias o 
crédito para a compra de mercadorias nas Cooperativas de Consumo 
de seus empregados, ou nos armazéns de sua propriedade, até um 
montante mensal que não ultrapasse 40% (quarenta por cento) do 
respectivo salário. 

§ I Y Na hipótese de estar o empregado percebendo salário 
suficiente, a CSN procederá ao desconto das despesas conseqUentes, 
em folha de pagamento. Nu hipótese de impossibilidade do reembol· 
so por essa forma, as despesas serão cobradas do empregado por 
ocasião do pagamento do auxílio-enfermidade. 

§ ~9 A CSN se reserva o direito de fazer sustar, a qualquer 
momento, o crédito de que trata esta Cláusula, caso o reembolso das 
despesas não seja possível na forma prevista no parágrafo anterior, 
por culpa do empregado. ' 

Cláusula Vigésima- As despesas decorrentes de hospitalização 
ou de tratamento ambulatorial do empregado ou de seus dependen
tes, nelas incluídos os medicamentos fornecidos ao paciente hospita
lizado. serão descontadas do empregado responsável, mensalmente, 
em parcelas não superiores a 10% (dez por cento) da respectiva 
remuneração. 

§ I Y As despesas de medicamentos, adquiridos nas farmácias da 
CSN por pacientes não hospitalizados, como parte essencial do trata· 
mcnto ambulatorial, desde que receitados por médicos da CSN ou 
por ela credenciados, serão, em conta à parte, também descontadas 
do empregado responsável, mensalmente, cm parcelas não superio· 
res a 20% (vinte por cento) da respectiva remuneração. 

§ 29 Não obstante a independência entre os descontos relativos 
às despesas de hospitalização c tratamento ambulatorial e às devidas 
à aquisição de medicamentos nas Farmácias da CSN, previstos nesta 
cláusula, a soma dos dois descontos, quando coexistentes, não 
deverá ultrapassar de 20% (vinte por cento) da remuneração do 
empregado responsável. 

§ 3Q Para os efeitos do cálculo dos descontos relativos a esta 
Cláusula, a remuneração do empregado não inclui o salário-família. 

Cláusula Vigésima Primeira - A CSN descontará, de uma só 
vez, de cada empregado exercente da categoria profissional rcspec· 
tiva, associado ou não do Sindicato, a quantia de CrS 20,00 (vinte 
cruzeiros), conforme o aprovado na Assembléia-Geral Extraordiná· 
riu de 20·4· 75, ficando entendido, porém, que, na hipótese de o 
empregado discordar do desconto, o Sindicato assume o inteiro 
compromisso de solucionar o assunto diretamente com ele, inclusive 
restituindo-lhe a quantia descontada, se for o caso para os não· 
sócios. 

Clúusula Vigésima Segunda - O prcsctrlc Acordo revoga, cm 
todos os seus termos, a partir de sua assinatura pela CSN c Rcprc· 
~cntantcs Sindicias, as disrosiçõcs contidas nos Acordos anteriores. 
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Cláusula Vigi:sima Terceira - O presente Acordo terá vig~nci<l 
de IY de julho de 1976 a 30 de junho de 1977. 

Volta Redonda 

EngY Plínio Reis de Cantanhede, Presidente da CSN- Dr. Jorge 
du Silva Mufru Filho, Vice-Presidente de Serviços da CSN -
Wuldemar Lustozu Pinto, Presidente do Sindicato - Dencrcy Villela 
Eiras, Diretor-Secretário do Sindicato- José Israel dos Anjos, Dire
tor-Tesourdro do Sindicato - Odir de Oliveira Gomes du Costa, 
Diretor Social do Sindicato- Ayrton Restier da Silveira, Dirttor de: 
Patrimõnio do Sindicato. 

Conquistas de dois unos de trabalho 

I - Fi:rias Jubileu (Cláusula Di:cima). 
2- Leite nas refeições para o pessoal em extraordinário. 
3- Distribuição de ldte para os filhos dos metalúrgicos pelo 

Centro de Puericultura até: completarem 4 anos de idade. 
4- Convênio entre Caixa Econômica e CSN com desconto em 

folha de pagamento. 
5- Convênio entre hospital da CSN e INPS para atendimento 

aos metalúrgicos e seus familiares. 
6- Este ano será instalado o teletone da CSN no Sindicato 

para melhor entrosan:ento entre Diretoria e seus associados. 

7- Direito dos Serventuários de Nível 5, 6 e 7 morar e comprar 
casa da CSN. 

8 - Lanche para todos os metalúrgicos que prorrogarem nos 
horários de 0,00 às 8,00 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nudu muis nu vendo a tr:1tar, vou encerrar a Sessão, designando 
pura u Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, a seguinte 

ORDEM DO D!A 

-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nY 
23, de 1975 (nY 25-B/75, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Convi:nio sobre Transporte Marítimo, assinado entre ~ 
Repúblicu Federativa do Brasil e a República Socialista da Romi:nia, 
em 5 de junho de 1975, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nYs 569 e 570, de 1976, das 
Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 66, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como Conclusão de 
seu Parecer nY 556, de 1976), que autoriza a Superintendência Esta
dual de Rios e Lagos - SERLA (autarquia do Estado do Rio de 
Janeiro)- a contrair empréstimo no valor de Cr$ 7.000.000,00 (sete 
milhões de cruzeiros), tendo 

PARECER, sob nY 577, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
O SR. PRESIDE~TE (Benjamim Farah)- Está encerrada a 

Sessão. 
I Levanra-se a Sessão às 18 horas e 30 minutos. 1 

ATA DA 141• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena- Altevir Leal -José Guiomard- Evandro 

Carreira - José Esteves - José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
José Sarney- Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Távora - Agcnor 
Maria- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Domfcio Gondim - Ruy 
Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon de Mcllo
Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon -
Amaral Peixoto- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah - Dan· 
ton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar 
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quércia 
- Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Merr
dcs Canale - Saldanha Dcrzi - Accioly Filho - Leite Chaves -
Evclásio Vieira- Lenoir Vargas - Otair Bccker- Daniel Kricgcr 
-Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O SIL I'RF.SIOENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica ao Plcn:írio que amanh~ será realizada Sessão do Congres
so Nacional i1s 15 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, 

destinada a homenagear o Patrono do Exército, Duque de Caxias: c 
coovoca Sessão Extraordinária do Senado, a realizar-se também 
amanhã, às 18 horas c 30 minutos, com a seguinte Ordem do Dia: 

Projetas de Lei do Senado n~s 181, de 1975, 84 e 132, de 1976 
(apreciação adiada para o dia 2): e 

Projeto de Resolução nY 49, de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Devendo realizar
se cm Nova Orlcans-USA, no período de 12 a 19 do corrente, o 
Congresso da Associação lnterparlamentar de Turismo, esta Presi
dência, ouvidas as Lideranças, designa os Srs. Senadores Accioly Fi
lho c Adalberto Sena para integrarem a Delegação Brasileira àquele 
conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Devendo realizar· 
se, cm Madri-Espanha, no período de 23 do corrente a !9 do próxi· 
mo mês de outubro, a 63• Conferência Interparlamentar, esta Prcsi· 
dência comunica ao Plenário que integrarão, pelo Senado, a Delega
ção do Congresso Nacional àquele conclave, os Srs. Senadores José 
Sarncy, Amaral Peixoto, Alexandre Costa, Saldanha Derzi c Jarbas 
Passarinho, conforme indicações das Lideranças, da Comissão 
Dirctora do Grupo c desta Presidência. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Sccrctário. 

t lido o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO NY 214, DE 1976 

Acrescenta parágrafos ao art. :ZY da Lei nY S. 107, de 13 de 
setembro de 1966, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I Y ~ acrescentado ao art. 2Y da Lei nY 5.107, de 13 de 

setembro de 1966, alterada pelo Decreto-Lei nY 20, de 14 de setembro 
de 1966, o parágrafo seguinte: 

"§ 2Y Cabe aos Bancos Depositários remeter aos · 
empregados optantes, com o endereço de suas residências ou, 
na sua falta, com o da própria empresa, extratos semestrais 
de suas contas vinculadas, devendo·, ainda, atender aos pedi· 
dos de informações que lhes sejam feitos pelos empregados, 
por intermédios do respectivo sindicato, ou, na falta deste, 
diretamente pelos interessados." 

Art. 2Y ~ acrescentado ao art. 2Y da Lei nY 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, alterada pelo Decreto-Lei nY 20, de 14 de setembro 
de 1966, o parágrafo seguinte: 

"§ 3Y Ao solicitar a abertura da conta vinculada, a 
empresa fornecerá ao Banco o endereço do empregado optan· 
te, para os fins do parágrafo anterior." 

Art. 3Y O atual parágrafo único do art. 2Y da Lei nY 5.107, de 13 
de setembro de 1966, alterada pelo Decreto-Lei nY 20, de 14 de 
setembro de 1966, é renumerado para§ I Y. 

Art. 4Y Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5Y Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

A Lei nY 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pelo 
Decreto-Lei nY 20, de 14 de setembro de 1966, omitiu-se em ditar 
preceito no sentido de tornar obrigatória, em relação aos Bancos 
Depositários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a remessa 
de ex tratos das contas vinculadas aos empregados optantes. 

Desse tema cuidou apenas o Regulamento respectivo (Decreto 
nY 59.820, de 20 de dezembro de 1966), no art. 14, in verbis. 

"Art. 14. Cabe aos Bancos Depositários, através das 
empresas, fornecer aos empregados optantes, extrato anual 
de suas contas vinculadas, devendo, ainda, atender aos pedi· 
dos de informações que lhes sejam feitos pelos empregados, 
por intermédio do respectivo sindicato, ou, na ialta deste, 
diretamente pelos interessados. 

§ JY O extrato da conta vinculada será também forneci· 
do à empresa e ao empregado, quando ocorrer rescisão ou 
extinção do contrato de trabalho ou for o empregado 
transferido para outra localidade. 

§ 2Y ...... • • • .. • • • • • • • •. • .... • •. • • • • • • ..... , • .. '. 

À vista da redação desse dispositivo, limitam-se os Bancos 
Depositários a expedir anualmente os extratos para a própria empre· 
sa, os quais jamais chegam ao conhecimento dos empregados optan· 
tes. Ficam, assim, à margem do assunto os maiores interessados nele. 

Para conjurar esse estado de coisas, damos, no presente projeto 
de lei, o devido provimento, ao prevermos que os Bancos em apreço 
deverão expedir os extratos diretamente aos empregados, com o 
endereço de suas residências, previamente fornecido pelas empresas. 

Nada mais justo c razoável que assim seja, visto como, afinal de 
contas, são eles os titulares das contas, e, via de conseqüência, como 
já dissemos, os maiores interessados na ciência da respectiva 
movlrnentaçào. 

Pemais, a remessa dos extratos deverá ser, pelo menos, semes· 
tra' •ara a maior eficiência de sua finalidade informativa. 

'aru a formalização da providência legislativa referida, preferi· 
me alvitre de introduzir novos parágrafos no nrt. 2Y da Lei n~ 

5.107, de 13 de.setembro de 1966, renumerando para§ IY o atual 
purúgrafu único. 

Aprovado o Projeto, providenciará o Poder Executivo, 
oportunamente, a reformulação do art. 14 do Decreto nY 59.820, de 
20 de detembro de 1966, puni adaptá-lo ao novo texto do art. 2Y da 
lei. 

Contamos que esta iniciativa receba o apoio incondicional desta 
Casa, com vistas à concretização de mais uma melhoria no sistema 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Sala das Sessões, J9 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro. 

LEGISLA ÇÀ O CITA DA 

LEI N9 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Seniço, e dá 
outras providências. 

Art. 2Y Para os fins previstos nesta Lei todas as empresas sujei· 
tas à Consolidação das Leis do Trabalho (CL T) ficam obrigadas a 
depositar, ati: o dia 30 (trinta) de cada mês, em conta bancária 
vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da 
remuneração paga no mês anterior, a cada empregado, optante ou 
não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da 
CLT. . 

Parágrafo único. As contas bancárias a que se refere este 
artigo serão abertas em estabelecimento bancário escolhido pelo 
empregador, dentre os para tanto autorizados pelo Banco Central da 
República do Brasil, em nome do empregado que houver optado 
pelo regime desta Lei, ou em nome da empresa, mas em conta 
individualizada, com relação ao empregado não optante. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. o o •••••••• o •••••• ' •• 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9.Secretário. 
~lido o seguinte 

REQUERll\IENTO N9 399, DE 1976 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do 
Regimento, para o Projeto de Lei do Senado n9 204, de 1976, que dâ 
nova rcdacão ao art. 8Y da Lei n9 6.341, de 5 de julho de 1976, que 
dispõe sobre a organização e o funcionamento de Movimentos 
rrabalhista c Estudantil nos Partidos Políticos, e dá outras providên· 
cias. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1976. - Petrônio Portella, 
Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido, nos termos regimentais. será apreciado ao final da Ordem do 
Dia. 

Passa-se i1 

ORDEM DO DIA 

Item I: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n9 23, de 1975 (n9 25-B/75, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio sobre Trans· 
porte Marítimo, assinado entre a República Federativa do 
Brasil c a República Socialista da Roménia, em 5 de junho de 
1975, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 569 c 570, de 
1976, das I omissões: 

-de Relnçries Exteriores; c 
- de Transportes, Comunicações c Ohrns Ptíhllcns. 
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Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permu· 

ncccr sentados. (Pu usa.) Aprovado. 
A maté:ria vai à Comissão de Redução. 

O SR.J>RESIDENTE (Magalhães Pinto) -lrcm:Z: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 

66, de: 1976 (apresentado pc:la Comissão de Economia como 
conclusão de: seu Parecer nY 556, de 1976), que autoriza a 
Superintendência EsÍadual de Rios e Lagos - SERL~ 
(Autarquia do Estado do Rio de Janeiro) - a contratr 
empréstimo no valor de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de 
cruzeiros), tendo 

PARECER, sob nY 577, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade: e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
da Ordem do Dia. 

Passa-se: à votação do Requerimento n9 399, lido no Expediente, 
de: urgência para o Projeto de Lei do Senado nY 204, de 1976. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pc:rma· 
necer sentados. (Pausa.) Aprovado. , 

Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da 
matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 204, de 1976, de autoria do Senhor Senador Petrô· 
nio Portella, que dâ nova redução ao artigo 89 da Lei n9 

6.341, de 5 de julho de 1976, que dispõe sobre a organização .e 
o funcionamento de Movimentos Trabalhista e Estudanul 
nos Partidos Políticos, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob nY 599, de 1976, da Comissão de Cons-
tituição c Justiça, favorável. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) Aprovaao. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovado o proje· 
to, em primeiro turno, c estando a matéria cm regime de urgência, a 
apreciação, em segundo turno, será feita imediatamente, de acordo 
com o que dispõe o art. 385 do Regimento Interno. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n9 204, de 1976, que dá nova redação ao artigo 89 d.a Lei n9 

6.341, de 5 de julho de 1976, que dispõe sobre a orgamzação ~ 
o funcionamento de Movimentos Trabalhista c Estudantil 
nos Partidos Politicas, c dá outras providências, tendo pare· 
cer favorável da Comissão ci~ Constituição c Justiça. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão cm segundo turno, sem emendas, a maté· 

ria é considerada aprovada, independentemente de votação. . 
Aprovado o Projeto, cm segundo turno, a matéria vai 11 Comts· 

são de Rcdaçào. 

O SR PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, ~ 
rcdaçào, fi~al do Projeto de Lei do Senado n9 204, de 1976, que scr.l 

lida pelo Sr. lY·Sccrctário. 

~lida a seguinte 

J>AnECEI~ NY6oo, DE 1976 
Comissão de ncduçiio 

l~cduçtlo linul do l>rojelo de Lei do Senado nY 2(J.I, de 197(>. 

Relator: Senador Mendes C anule 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Sena

do n9 204, de 1976, que dá nova rcdação ao art. 8Y da Lc:i n9 6.341, de 
5 de julho de 1976, que dispõe sobre a ~rganização c o .runcion~
mento de Movimentos Trabalhista e Estudantil nos Partidos Poh
ticos e dá outras providê:ncias. 

Sala das Comissões, J9 de setembro de 1976.- Dunton Jobim, 
Presidente - 1\lendes Canule, Relator - Orestes Quércia - José 
l.indoso. 

ANEXO AO PARECER NY600, DE 1976 

Redaçào linal do Projeto de Lei do Senado n9 204, de 
1976, que dá nova redaçào uo art. 8Y da Lei n9 6.341, de 5 de 
julho de 1976, que dispõe sobre a organização e o funci~na
menlo de Movimentos Trabalhista e Estudantil nos Partidos 
Políticos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 89 da Lei n9 6.341, de 5 de julho de 1976, que 
dispõe sobre a organização e o funcionamento de Movimen.t~s ~ra
balhista e Estudantil nos Partidos Políticos e dã outras provtdenctas, 
passa a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Art. 8Y As Diretorius de cada Movimento terão a 
seguinte composição: 

1- Diretoria Municipal: I (um) Presidente, I (um) Vicc
Prcsidcnte, I (um) Secretário, I (um) Tesoureiro c I (um) 
Vogal: 

11 - Diretoria Regional: I (um) Presidente, I (um) 
Primeiro e I (um) Segundo Vice-Presidentes, I (um) Primeiro 
e I (um) Segundo Secretãrios, I (um) Primeiro e I (um) Se
gundo Tesoureiros e 2 (dois) Vogais: 

III- Diretoria Nacional: I (um) Presidente, I (um) 
Primeiro, I (um) Segundo e I (um) Terceiro Vice-Presidentes, 
1 (um) Secrctãrio-Geral, I (um) Primeiro e I (um) Segundo 
Tesoureiros c 4 (quatro) Vogais." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Arl. 3~ Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tratando-se de 
matéria cm regime de urgência, passa-se à sua imediata apreciação. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram perma· 

ncccr sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, rcda· 
çõcs finais dos Projetas de Decreto Legislativo n9 23, de 1975, c de 
Resolução n9 66, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente 
sessão e que, nos termos do parâgrafo único do art. 355 do Regi· 
mcnto Interno, se não houver objcção do Plenârio, serão lidas pelo 
Sr. 1 Y-Sccrctário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER NY601, DE 1976 
Comissão de Redaçào 

Redaçào Onal do Projeto de Decreto Le~islativo n9 :ZJ, de 
!975 (n~ 25-R/75, na Câmara dos Depurados.) 

Relator: Senador .José Lindoso 

A Comissilo apresenta u rcdnçii<l final do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 23, de 1975 (n9 25·8/75. na Câmara dos Deputados). 
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que: aprova o t~xto do Convênio sobr~ Transpor!~ Marltimo, assina· 
do entre: a República Fed~rativa do Brasil c: a República Socialista du 
Rum~niu, em 5 d~junho de 1975. 

Sala das Comissõc:s, IY de setembro de 1976.- Danton Jobim, 
Prc:sidc:nt~- José Lindoso, Relator - Orestes Quércia - Mendes 
C':malc. 

ANEXO AO PARECER NY 601, DE 1976 

Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 23, de 
1975 (nl' 25-8/75, na Câmara dos Deputados.) 

Faço sabc:r que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu, , Presidente do 
Senado F~derai, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1976 

Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, 
assinado entre a República Federativo do Brasil e o República 
Socialista da Roménia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto do Convênio sobre Transporte 

Marítimo, assinatlo entre a República Federativa do Brasil e a 
República Socialista da Romênia, em Brasília, aS de junho de 1975. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N~ 602, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redução li roa! do Projeto de Resolução n9 66, de 1976. 

Relator: Senador Orestes Quércio 
A Comissão apresenta a redução finai do Projeto de Resolução 

n9 66. de 1976, que autoriza a Superintendência Estadual de Rios e 
Lagos (SERLA) - Autarquia do Estado do Rio de Janeiro - a 
contrair empréstimo no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de 
cruzeiros). 

Sala das Comissões, !9 de setembro de 1976.- Danton Jobim, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - José Lindoso - Mendes 
C anate. 

ANEXO AO PARECER N9 602, DE 1976 

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 66, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição e eu, , Presidente, promul-
go a seguinte 

RESOLUÇÃO NY , DE 1976 

Autoriza a Superintendência Estadual de Rios e Lagos 
(SERLA)- (Autarquia do Estado do Rio de Janeiro)- a 
contrair empréstimo no valor de CrS 7.000.000,00 (sete mi· 
lhões de cruzeiros.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Superintendência Estadual de Rios. e Lagos 

(SER LA)- Autarquia do Estado do Rio de Janeiro- autorizada a 
realizar, com a garantia do Governo do Estado, operação de crédito, 
no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), junto à 
Financiadora de Estudos e Projetas (FINEP), destinada ao financia
mento de estudos hidrológicos, hidrâulicos c geotécnicos de áreas do 
Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguâ, no Estado do Rio de Janei· 
ro. 

Art. 29 Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica· 
çào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - As rcdações finais 
lidas vão it publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. IY-Sccretlt· 
rio. 

Suo lidos~ aprovados os s~guint~s 

REQUEIU:\IE~TO ~Y40U, I>E 1976 

Nos t~rmos do art. 356 do Regimento lnt~rno, r~qudro 
dispensa de publicaçào, para im~diata discussão ~ votação, da reda· 
çrto lin;tl do l'rojc:to d~ D~cn:to L~gisiativo nY 23, de 1975, que 

· ;tprova o texto do Convi:nio sobre Transpor!~ Marítimo, assinado 
entre a R~pública Federativa do Brasil ~ a República Socialista da 
Romêlnia, cm S de junho de 1975. 

Saia das Sessões, )9 de set~mbro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERI:\1E:"olTO :-./9401 DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
disp~nsa de publicação, para im~diata discussão e votação, da redu
ção linal do Projeto de Resolução n9 66, de i 976, que autoriza a 
Superintcndi:ncia Estadual de Rios e Lagos- SERLA (Autarquia 
do Estado do Rio de Janeiro) - a contrair empréstimo no valor de 
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros). 

Saia das Sessões, 19 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. )>RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os re
querimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções finais 
anteriormente lidas. 

Em discussão a redução finai do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 23, de 1975. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, à 
apreciação da redução final do Projeto de Resolução n9 66, de 1976. 

Em discussão a redação final anteriormente lida. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peco a palavra como Li
der, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro, como Líder. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Como Líder. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

Acabamos de ser informados de que deu entrada no Senado o 
Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, que reforma a le· 
gisiação sobre acidentes de trabalho. 

Esta matéria, Sr. Presidente, está sendo objeto de um debate na· 
cional da maior importância. Confederações nacionais de emprega· 
dos c de empregadores vêm se manifestando contrariamente à 
aprovação do projeto na forma como foi apresentado pelo Poder 
Executivo. 

A matéria se reveste da maior importância e gravidade para a 
família trabalhadora. Ainda hoje, cm dois pronunciamentos neste 
l'icnário, um deles do Senador Evelásio Vieira, revelaram-se dados 
sobre a gravidade da incidência de casos de acidentes de trabalho no 
Brasil. São dois bilhões de casos no ano passado. Toda a prevenção 
de acidentes fica comprometida com a nova sistemática. 

Esta matéria deve ser examinada pelo Senado ouvindo os scto· 
rcs interessados. Nào é matéria que possa ser debatida c esclarecida 
no prazo exíguo de 45 dias. 
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Neste sentido, com informações que jâ são do conhecimento da 
Liderança da Maioria, como é da Minoria, bem como baseado nos 
dados que estão sendo divulgados no debate nacional sobre a maté· 
riu, dirigimos ao Senhor Presidente: da República um apelo no sen· 
ti,do, de que retire a exigência de prazo pura que esta matéria de tão 
profundas rc:pc:rcussõc:s para a comunidade trabalhadora, não seja 
votada pelo Senado sem o exame detido do projeto e sem a audiência 
das partes. ·É necessário um diálogo em que cada parte interessada 
no problema possa trazer contribuição indispensável da comunidade 
à aprovação de uma lei que realmente atenda ao bem comum 
da família trabalhadora brasileira. 

É o apelo que fazemos, Sr. Presidente, ao Senhor Presidente da 
República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Saúde c paz" - são as palavras iniciais de carta que me foi 
dirigida por velho amigo, já octogenário, que trabalhou duramente 
durante longos anos num ~os antigos Institutos de Aposentadoria, 
tão apressadamente englobados no INPS. 

Missiva de um venerando e vcncrâvcl brasileiro que, ao termo 
de sua vida, se vê privado de saúde c paz. 

Recorre ele a mim, sob o impulso de antiga amizade, em aflitivo 
apelo para que alcance melhoria na sua situação de aposentado, por 
invalidez, do INPS, percebendo CrS 376,00, brutos e mensais! 

",, outrora, o charquc, o feijão, a farinha, o bacalhau que se 
comia assado com azeite de dendê" - diz meu amigo, ora com 87 
anos de idade, alimentava o pobre. Hoje "é coisa de mesa de rico", 
acrescenta, prosseguindo na descrição da situação de miséria a que 
está reduzido, juntamente com sua esposa, também octagenária! 

Sr. Presidente, grande o acerto com que o atual Governo 
considerou prioritário o problema do homem brasileiro. Algumas 
iniciativas louváveis foram adotadas no setor da previdência e as
sistência social. Mas, desgraçadamente, grande tem sido o alarido 
em torno de benesses paternalisticamente anunciadas e que, tudo 
indica, já esgotaram os imensos recursos do INPS, a ponto de se 
falar em coisas como a criação de um adicional do Imposto de Ren
da para reforçar as combalidas finanças do Instituto! 

Que êxitos são esses, tão alardeados? Que avanço social é esse 
que tanto se proclama, num País onde o trabalhador, após mais· de 
40 anos de duro labor, percebe CrS 376,00 por mês. sem dispor 
sequer de casa própria, quantia com que é condenado a alcançar sua 
própria sobrevivência e de sua esposa? Durante longos anos serviu a 
um dos Institutos absorvidos pelo INPS. Exerceu funções de confian
ça c foi, mesmo, prefeito municipal. 

Hoje, aos 87 anos de idade, sem casa própria, qualquer outra 
fonte de renda, percebe proventos de CrS 376,00, após bombásticas 
major:u;ões concedidas pelo Govern,o! A esposa desse velho batalha· 
dor, aos 83 anos, trabalha dia e noite, sem interrupção, buscaudo 
no croché- que sempre fez com mestria ma~ que, hoje, é prejudica· 
do pela vista gasta - para obter mais alguns cruzeiros, para que o 
casal nfio morra de fome. 

"Aguardo merecer do meu velho amigo uma resposta, boa ou 
má" - conclui o meu missivista, após dramútico apelo para que 
consiga melhorar sua situação. 

Narrando tào desditoso fato, desta tribuna, presto a esse modes
to. mas patriota trabalhador a homenagem de minha solidariedade. 
O que mais poderia, Senador da Oposição, fazer cm prol desse traba· 
lhador, que se sente ludibriado na última etapa de sua vida! 

Sr. Presidente, um País onde isso ocorre está por demais longe 
de desfrutar do mínimo indispensável de segurança c hem-cst:~r 
social. O colosso que é o INPS c muito menos o Lcviatà insuplant{l· 
vel que se torna entre nós o Estado jamais tcrú ouvidos para clamor 
como esse, nem scnsibilid:~dc pura dramas tào pungentes. 

Na verdade, a despeito da sabedoria de seus 87 anos de idade, 
meu caro amigo não se apercebe de que é preciso multiplicar os que 
são vitimas como ele c: sua digna esposa, a fim de que técnicos, 
burocratas c outros privilegiados possam proliferar sempre mais, 
vivendo com gordas mordomias as belas mansões-oficiais c traba
lhando nos fabulosos palácios que vão abrigando nossos órgãos 
públicos. 

O Lc:viatã é: tão implacável quanto insaciavel, c nada hã a fazer 
por quem tanto merece, senão assegurar-lhe solidariedade cm seu 
sofrimento, cm sua profunda decepção com a repartição a que serviu 
durante toda uma vida! 

Era o que tinha a dizer, Srs. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais ha· 
vendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a 
extraordinária de amanhã, às 18 horas·c 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
181, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estende o dispos
to no§ 29 do art. 38 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a 
redação que lhe deu a Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 324, 325 e 326, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juri

dicidade: 
-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 49, de 
1976 (apresentado, após audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela Comissão de Legislação Social, em seu Parecer n9 249, 
de 1976, com voto vencido do Sr. Senador Domício Gondim), que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que 
espccilica, tendo 

PARECERES. sob n9s 250 e 251, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade do projeto: e 
-de Agricultura, favorável. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
~4. de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágra
fo ao artigo 16 do Código Florestal, tendo 

PARECERES, sob n9s 445 e446, de 1976, das Comissões: 
-de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade c juridici

d:~dc:e 

-de Agricultura, favorável. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
132. de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que outorga a rega· 
lia de prisão especial aos professores do ensino primário c do ensino 
médio, tendo 

Pt\RECER FAVORÁVEL, sob n9 461, de 1976. da Comissão 
de Constituição c Justiça. 

O SI~. I'RESII>E:'-lTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada ;1 

Scssi1o. 

( Le,•a/1/a·.!e a Sl!.uào à.1 /8 hora.! e 50 minuto.!. I 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
CHAVES NA SESSÃO DE Jl-8·76 E QUE. ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTE· 
R/ORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sr. Presidente, Srs. 
Stnadorts: 

Todas às vezes que chego de avião a Londrina, ou que de lá saio 
dt avião, o meu suplente tem 40% de possibilidade de assumir a 
Cadeira. Nos dias quentes, essa possibilidade se eleva a 50%. 

A Casa não perderia nada, porque o meu suplente é um homem 
muito mais qualificado do que eu e poderia me substituir com sobra· 
das margtns de vantagem, para a defesa do Paraná c para honra des
ta Casa. Entretanto, Sr. Presidente, o risco não é só da minha vida, 1 
de todos os brasileiros. Londrina, hoje, tem um dos aeroportos mais 
movimentados do País. Autoridades oficiais descem freqUentemente 
l:.í: quase qut stmanalmente dois ou três embaixadores ali apartam e, 
linalmc:nte, a população do Paraná usa-o em grande escala. E nem se 
diga que esses riscos decorrem do fato de as autoridades locais c 
municipais serem imprevidentes ou indiferentes, não! 

Há dois anos o próprio município celebrou, com as autoridades 
do Ministério da Aeronáutica, um convênio através do qual se 
estabeleceu o encompridamento da pista, de Londrina, que era de 
1.500 metros, p,ara 2.100 metros, caso em que ela atingiria o padrão 
para operar com aviões a jato. 

Como V. Ex• sabe, Sr. Presidente, e toda a Casa tem conhe· 
cimento, a pistajato-padrão é de 1.800 metros ao nível do mar, quan· 
do a pressão atmosférica é de 1.013 milibares. Numa cidade, por 
exemplo, como Santos, uma pista de 1.800 metros oferece sobradas 
margens de segurança. Mas, quando o aeroporto está acima do nível 
do mar. a pista padrão será de 1.800 metros, que é o padrão ao nível 
do mar. mais metade da altitude da cidade. 

Por exemplo: Londrina, que está a 600 metros acima do nível do 
mar: a pista padrão seria de 1.800 metros mais 300 metros que é a 
metade da elevação. Teríamos então, uma pista padrão de 2.100 
metros. 

A prefeitura, de acordo com esse convênio, desapropriou os 500 
metros que dão prosseguimento ao encompridamento da pista. 

Entretanto, o comando ai:reo, sediado em Porto Alegre, niio realilou 
ou não deu cumprimento ao compromisso, sob u alegação de: que: 
não há vc:rbu. Isso tem causado espécie, porque: o caso i: de grave: 
ameaça a vidas, í: de grave ameaça a segurança do võo aéreo. Quan
do há um acidente não há somente riscos sérios pessoais e econõmi· 
cos, senão tambí:m, risco de credibilidade u esse meio de transporte 
que, para o Brasil, i: de grande prioridade. Estranha-se, tambi:m, que 
não exista verba para atendimento de encargos assumidos em tão 
pequc:na proporção, quando se está acabando de fazer no Rio de 
Janeiro um dos mais caros aeroportos do mundo, e o pior, São Paulo 
·resolveu ter, também, um aeroporto Supersõnico, do mesmo porte, 
quando o do Rio de Janeiro a ser brevemente inaugurado será 
suficiente paru atender a toda essa região. Nós não podíamos e não 
temos condições de ter dois aeroportos daquele custo. E hoje se 
procura, a todo o transe, um terreno em São Paulo para se faier um 
aeroporto da mesma proporção do Rio de Janeiro, apenas por 
competição entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isto 1:, está-se trazendo 
pura o problema de aeroportos a mesma rivalidade dos metrõs. 
Enquanto essas duas cidades, disputando obras monumentais gas
tam todo dinheiro nacional, aeroportos de ~lta preferência, como o 
de Londrina, continuam a constituir ameaça. constante para a vida, 
ameaça constante para a própria segurança do võo. 

De maneira que, Sr. Presidente, trazendo este assunto à Casa 
queremos, através do Senado, levar ao conhecimento das autorida: 
des competentes, do Ministério da Aeronáutica, do Comando Aéreo, 
sediado no Rio Grande do Sul, a importância em que dê cumprimen
to àquele compromisso assumido - de encompridamento da pista 
de Londrina, sob pena de, a qualquer momento, sofrermos riscos 
sí:rios, por omissão. O custo é muito pequeno, mesmo porque, os 
setores aéreos inverterão apenas no asfaltamento, já que a 
desapropriação foi efetivada. E, queremos mostrar a V. Ex•s. Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que há muitos anos se cobram taxas nos 
aereoportos, criadas com a alegação de que se destinam à melhoria 
dos aereoportos e à sua manutenção rigorosa, dentro dos padrões 
que a lei estabelece. Pois desde que foi criada essa taxa, o Aeroporto 
de Londrina, que é: a terceira cidade mais importante do Sul do País, 
nem uma melhoria de expressão recebeu. Aqui lica o nosso apelo, 
que constitui de resto, um apelo do Estado do Paraná. (Muito bem!) 
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MESA 

. Prusidente: 39-Secretório: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Mogolhõus Pinto IARENA-MGI lourivol Baptista !ARENA-SEI líder 
Petrónio Portello 

Vice-lídures 
Eurico Rezende 

Jorbos Passarinho 
José lindoso 
Mattos leão 

Osires Teixeira 
Ruy Santos 

Saldanha Cerzi 
Virgílio T óvoro 

)9. V ice- Presidente: 

Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

~9-Secretário: 

lenoir Vergas IARENA-~CI 
2o. Vice-Presidente: 

ll,enjomim Foro h IMDB-RJI 

LIDERANÇA DO MDIS 
E DA MINORIA 

I o.secr~tório: 
Di norte Mariz IARENA-RNI 

Suplentes de SecretóriOS: 
líder 

Franco Montoro 
V ice-líderes 

Mouro Benevides 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Evondro Carreiro 

29-Secretário: 
Marcos Freire IMDB-PF! 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa !ARENA-MA, 
Mendes Canele IARENA-MTI 

COM ISSO IS 

Oiretor: Jo'é Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DI COMISSOIS PIRMANENTIS 

Chefe: Claúdio Carlos Rodr~gues Costa 

local: Anexo 11 - T Árreo 

Telefone: 25-8505- Roma is 301 e 313 

C::OMISSlO DI AGliCULTUitA- (CA) 

17 Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércio 

• Vice-Presidente: Benedito Ferreiro 

ntularea 

I. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

~- ltalivio Coelho 

5. Mendes Canele 

I. Agenor Ma riu 

2. Orestes Quércio 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

I. Altevir leal 

2. Otolr BeckAr 

3. Renato Franco 

I. Adalberto Sena 
2. Amaral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulort Gonzogo - Ramol706 

Reuniões: Ouortos-leiros, às 10:30 horas. 

local: Solo "Eoitócio Pessoa"- Anexo 11- Romol615 

COMISSlO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

ntularea 

I. Cottete Pinheiro 
2i José Guiomord 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Frenei> 
5. José Esteve• 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cottete Pinheiro 
Vice-Presidente: ~<genor Mo rio 

SuPlante a 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. José s~rney 
3. llenedtlo ferreiro 

MDB 
I. Agenor Mario I Evslósio Vi,;iro 
2. Evondro Carreiro 2. Gilvon Rocha 

Assistente: ledo ferreiro do Rocha- Romol312. 
Reuniões: Terços-leiras, às I 0:00 horas. 
local: Solo "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal 615. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTICA - (CCJ) 
113 Membros! • 

COMPOSIC.Ã0 

Presidente: Accioly Filho 
19-Vice-Presidenle: Gustavo Caoon'lmó 

29-Vice-Presidente: Paulo Brossord 

Tltularea 

I. Accioly Filho 
2. José Sornéy 
3. José lindoso 
~- Helvídio Nunes 
5. ltalivio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. Gustavo Capanema 
8. Heitor Dias 
9. Henrique de La Rocque 

I. Dirceu Cardoso 
2. l"lte Chaves 
3. Nelson Carneiro 
<I, Paulo Bronard 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

I. Maltes leão 
2. Otto Lehmonn 
J. Petrónio Portello 
~- Renato franco 
5. Osires Teixeira 

I. Fronco, Montoro 
2. Mouro Benevides 

Assistente: Ma tio Heleno Bueno Jlranaõo- Romol305. 
Reuniõe~: Quartos-leiros, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Romol623. 
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COMISSlO DO DISTRITO riDIItAL- (CDP) 
III Mombrosl 

Titulare• 

I. Holvídio Nunes 

2. Eurico Rozondo 

3. Renato Franco 

4, Osiros Teixeirc-

5. Saldanha Dorzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vico-Presidonto: Adalberto Sono 

Suplente• 

ARENA 

I. Augusto Franco 

2. lulz Cavalcante 

3. José ltndoso 

4. Virgílio T óvoro 

7. Henrique de lo Rocquo 

8. Otoir Beckor 

I. Adalberto Sono 

2. Lázaro Borbozo 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evondro CorroirCL 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco do Oliveira- Romo1306. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas. 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

COMISSlO.DIICONOMIA- (CI) 

111 Membros! 

Titulare• 

I. Milton Cabral 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vico-Presidente: Renato franco 

Suplente• 

ARENA 
I. Benedito Ferreiro 

2. Vasconcelos Torres 2. Augusto Franco 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jorbos Passarinho 

7. PC!ulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quérclo 

3. Roberto Soturnino 

MDB 

3. Ruy Santos 

4. Cottete Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

I. Agenor Mario 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675. 

Reuniões: Quortos-ltiros, àt 10:00 horot. 

local: Solo "Epitócio Penoo"- Anexo 11- ~omo1615. 

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA - (CIC) 
19 Mombrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outro 

Vice-Presidente: Henri(lue de lo Rocque 

Titulare• 

I. Torso Outro 

2. Gustavo Coponemo 

3. Joõo Colmon 

4. Henrique do lo Rocque 

5. Mendes Canele 

6. Otto lehmonn 

L Evolósio Vieira 

2 •. Paulo Brossord 
3. Adalberto Seno 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I, Arnon d" Mello 

2. Helvldio Nunes 

3. Jo'sé Sorney 

4. Ruy Santos 

I. Franco Montoro 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz - Ramal 598. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 

local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Romol623. 

COM155l0 DI fiNANÇAS- (Cf) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Titulare• 

I. Saldanha Cerzi 

2. Benedito Ferreiro 

3. Alexandre Costa 

4. Fausto Castelo-Bronco 

5. Jessé Fleire 

6. Virgílio Távora 

7. Mcttos lec5o 

8. Torso Outro 

9. Henrique de lo Rocque 

10. Helvídio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

12. Ruy Santos 

1. Amoral Peixoto 

2. leite Choves 

3. Mouro Benevides 

4, Roberto Soturnino 

5. Ruy Corn11iro 

ARENA 

MDB 

1. Daniel Krieger 

2. José Guiomord 

l José Sorney 

4. Heitor Dias 

5, Cottate Pinheiro 

6. Osires T eixeiro 

I. Donton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Evelósio Vieira 

Assistente: Marcus Vinicius Goulort Gonzogo- Rcmo1303. 

Reuniões: Quintos-feiras, clt 10:30 horas. 

locnl: Solo "Rui Borboto"- Anexo 11- Romois621 e 716. 
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COMISSAO DI! UGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros) 

ntulare• 

I. Mendes Canal e 
2. Comício Gondim 
3. Jarbas Passarinho 

COMPOSIÇAO 

Pres:dente: Nelson Carneiro 
V ice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgílio T óvoro 
2. Eurico Rezende 

4. Henrique de lo Rocque 
3. Accioly filho 

5. Jessé FroHe 

MDB 
I. Franco Montara I. Lázaro Barboza 
2 Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza .:..... Remai 675 
Reuniões: Ouintas.feiros. às li :00 horas. 

-local: Solo "Clóvis Bev:lócquo"- Anexo 11- Romol623. 

C OMISSA O DE MINAS E ENEilGIA- (CMI) 
17 Membros I 

Titulare• 

I. Milton Cobrai 
2. Arnon de Mollo 
3. luiz Covolconte 

COMPOSIÇÃO 

Pres:dente: João Colmon 
V:ce-Presidente, Dom i cio Gondim 

Suplentes 
ARENA 

I. Paulo Guerra 
2. José Guiomord 

4. Domic:o Gondim 
3. Virgílio T óvora 

5. João Calmon 

MOS 
I. D:rceu Cardoso I. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. leite Choves 

Assistente: Reno/do Pacheco de Oliveira - Ramal 306. 
Reuniões: Ouintos.feHos, às 10:30 horas, 
local: Solo "Ep:tócio Pessoa"- Anexo 11- Romal615. 

Titulare a 

I. José l:ndoso 
2 Renato Franco 
3. Otto Lehmonn 

1. Donton Job:m 
2. Oresles Quérc,a 

COMISSAO DE REDAÇAO (CR) 
15 Membros! 

(OMPOSIÇÃO 

Pres:dente: Danton Jobim 
V:ce-Pres:dente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplenttu 

I. Virgílio T óvoro 
2. Mendes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Anistenttt: Mario Corm,.n Cosfro Souzn --- RfJmc/ 134. 
Reuniões: Ouortos·foirm. à•. 11.00 horm. 
toca': Snlu ''Ciov'\ [\p..,.d(J(<'IHI,-- Anf"wO :1- Romal623. 

COMI55lO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS -(CRI) 
115 Mombrosl 

ntular•• 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viena 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir6 
5. Arnon de Mel/o 
6. Petrónio Portel/o 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sarney 
9. João Calman 

I O. Augusto Franco 

I. Danton Jo<>im 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite Ooves 
5. Mouro Benevides 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
J9.Vice-Presidente: luiz Viana 

29. Vice.Presidente: Virgílio Távora 

ARENA 

MDB 

Suplent" 

I. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Cattete Pinheiro 

·4. Fausto Castelo. Branco 
5. Mendes Cena/e 
6. Helv:dio Nunes 

I. Nelson Carneiro 
Z. Paulo Brossord 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Cóndido Hippertt- Rama/676. 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas. 

local: Sola "Rui Barbosa"- Ane•o H- Ramais 621 e 716. 

Tltular01 

COMISSlO DISAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo. Branco 
Vice-Presidente: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I, Fausto Castelo-Branco I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canele 

2. Cattete Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4, Oloir Secker 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

I. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente, lêda Ferreira da Rocha- Rama/312 
Reuniões: Ouintas.feiras, às li :00 horas. 

local: Solo "Epitdcio Pessoa"- Anexo 11- Ramal 6 I 5. 
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COMJSSAO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 
PrdSilionld: José Guiomord 

V1cu· PrtHidunto; V'lsconc«:~lo~ T orr~s 

'l'itularo' Suplentes 
ARENA 

I. lu•z Co•olconto I. Jorbos Passarinho 

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0E5 
E OBRAS PllBLICA5- (CT) 

Titularei 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Pre11den1e: Alexandre Cesto 
V•ce·Pres•denle: luiz Co•olconte 

Suplente• 
ARENA 

2. Josó l•ndoso 2. Henrique de lo Rocque 
I. Alexandre Costa 1. Otto Lehmann 

3. V~rgii•O T ci•oro 3. Alexandre Costa 

4. josé Guiomord 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

I. Amoral PclixOIO I. Agenor Mario 

2. Adalberto Seno 2. Orestes Quércio 

AsSistente: lédo Ferroiro da Rocha- Romo1312. 
Rouniões: Quortas.foiros, às li JO horas. 
luLOi: Sala "Cióm Bevdácqua"- Anexo 11- Romol312 

COMIS5l0 DE SERVIÇO PllBLJCO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 
President6: lózor.o Borbozo 

Vicé·Presic!enle: Otto Lehmonn 

Tltuloro• Suplente• 
ARENA 

I. Augusto tronco 1: Mottos leão 
2 Ollo Lchmonn 2. Gusto•o Cooonemo 
3. Hoitcr Dias 3. Alexandra Cesto 
4. Acc•oly Filho 
5. lu•z v.ano 

MDB 
I. ltomor franco I. Donton Jobim 
2 lózcro 8orbozo 2. Mouro Benevides 

''""'c"'"' Sonio Andrade Peixoto- Remoi 307 
~~""'"'"' Qumtos.fe,ras .. às 10:00 horas. 
I oro I: Snlo "Epitoc•o Pessoa"- Anexo 11- Ramal 615 

2. luiz Co•olconte 2. Mendes Canele 

3. Bened•IO Ferreira 3. T eot6nio Vilela 

4. José Este•es 
5. Paulo Guerra 

MDB 

1. E•andro Carreira 1. Lázaro Barbozo 

2. E•elós•O V•eira 2. Roberto Soturnino 

A<Sistenie: Claudio Carlos R. Costa- Ramal 301 
Reuniões: Quintos. feiras, às 11:00 horas. 
local: Solo Rui Barbosa- Anexa 11- Ramal621 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Coml11õe1 Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Ramal 303 
'li Comissões Temporárias paro Projetes do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária lar!. 90 do Regimento 

Comum I. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674: 

I Ali"" d•• Ol•v•'";' · Rólmóll t)'/4, Clü•dc Marta B F Cruz· Ramal 598. Mauro 

Lop••,, ri'' Sa ·· R.1mal 31 O 

SENADO PEDERAL 

3UB:;J;Cron;..m;.. Dl: CO!!!SSO~ 

HORAS TERÇA 

10:00 C. A, R. 

HORAS QUARTA 

c.c.J. 
10:00 

C.E. 

C.R.E. 

lO: 30 

C,A, 

l.l: 00 C,R, 

11: ;O c.s.N. 

SERVIÇO DE COI(lSSCES PERMANENTES 

HOR.(RI O DAS REUNI Ci!S DAS ro>U5SÔES PERMJJIB!ITES !lO SENADO l'El ?.RAL 

PARA O ANO DE 1976 

S ·A L A ASSISTE11TE HORAS QUINTA s A L AS 

El'lTACIO PESSOA C.D.F. 
RUY BARBOSA 

LEDA 09:00 

Racal - 615 
RJlJMlB - 621 O 716' 

s A L A s ASSISTENTE C.E.C 
CL~VIS DEVILACQUA 

Ramal - 623 
10:00 

CLOVIS DEVI L.ICQUA MARIA c.s.r.c. EPITACIO Pr:SSOA 

Rumnl - 621 HEI.F.NA 
RnmRl - fll'l 

El'ITACLO PESSOA c.r. !aJY DAR!lOSA 

Ramal - 615 
DANIEL Ramais - 62l e 716 

lO: 30 

RUY BAR!lOSA CAIIDIDO C.M.E. EPLTACIO PRSSOA 

Ru""io - 621 1 716 RJ:1mlll - 615 

EPl!ACIO PESSOA 
MARCUS c.L.S. CLOVIS DEVI LACQUA 

Ramal - 615 VINICI~S Ramal - 623 

CLOVIS DEVI L.ICQUA MARIA 11:00 c.s. EPITACLO PESSOA 

IWIIBl • 623 CARMEM 
Ramal - 615 

LEDA c.T. RUY BARBOSA 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLEIDE 

SONIA 

MARCUS 

VINICltJS 

RONALDO 

DANIEL 

LEDA 

CLAUDIO 
CLOVIS DEVI LACQUA 

Ramais - 621 e 716 COSTA 
Rrullnl - 623 
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, 

D·IARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXI- N9 104 SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

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

de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 64, DE 1976 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.472, de 30 de junho de 1976. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.472, de 30 de junho de 1976, que "dá nova re
dação ao § 49 do artigo 29 do Decreto-Lei n9 1.457, de 14 de abril de 1976, que reajusta os vencimentos e 
salários dos servidores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho." 

Senado Federal, em 2 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 142• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 
1976 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem.do Senhor Presidente da República 

- De agradecimento de remessa de autógrafos: 

N9 117 j76 (n9 239/76, na origem), relativa a Emenda Cons
titucional n9 6. de 4 de junho de 1976. 

1.2.2- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Depu
tados 

- Encaminhando à rel'isào do Senado autógrafos dos seguin· 
tes projetos: 

Projeto de Lei da Câmara n9 68/76 (n9 2.555-B/76, na Casa 
de origem). de iniciativa do Senhor Presidente da· República, que 
altera dispositivos da Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das 
Forças Armadas. 

Projeto de Lei da Câmara n9 69/76 (n9 1.242-C/75, na Casa 
de origem), que dá nova rcdaçào ao artigo 14 da Lei nq 1.060, de 
5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão 
da assistência judiciária aos necessitados. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 24/76 (n9 fl6-Aj76, na 
C:imnra dos Deputados), que autoriza o Presidente da República 
a ausentar-se do País, durante o mês de setembro corrente, cm vi
sita oficial ao Japão. 

Projeto de Decreto Legislativo nQ 25/76 (n9 58-B/76. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Bftsico 

de Cooperação Cientifica e Técnica. firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Suriname. em Brasilia. a 
22 de junho de 1976. 

1.2.3 - Pareceres 

-.Referentes às seguintes matérias: 

Projeto de Lei da Câmara nq 62/76 (n9 I. 795-C/76. na Casa 
de origem). que revoga a Lei n9 1.252. de 2 de dezembro de 1950,. 
e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado nq 240/75, que dá nova redaçào ao 
artigo 173. do Decreto-Lei nq 2.627. de 26 de setembro de 1940, 
que dispõe sobre as sociedades por ações. 

Mensagem nq 83/76 (n9 165/76, na origem). do Senhor Presi
dente da República, submetendo ao exame do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de Mineiros do Ticté (SP) a 
elevar cm CrS 1.600.000,00 (um milhão c seiscentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Mensagem n9 104/76 (nQ 216/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Garça (SP) a elevar cm 
CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Mensagem nQ 105/76 (n9 217j76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, que submete à aprovação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a elevar cm 
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CrS I ~.100.600,00 (dnt~ milhô~s. c~m mil~ sdsc.:ntos cruzeiros) 
o nwnwnte de su:~ dívid:i cons,llidada. 

Mensag~m n1' 10~/76 (n'' ~20j76, na orig~m), do Senhor 
l'rcsid.:nl~ d .. R~pública, subm~lcndo :lli cx:unc: do s~nado Fc· 
d~r:il, rrnpnsta do Sr. M inistrn de Estado d:~ Fazc:nd<~, pum que 
sej:1 uutorit:ida a Prcfcilllra Municipal de Andrudina (SP) a 
ckvar cm CrS 7J65.100,00 (sele milhões, trctcntos c sessenta c 
cinco mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida con·solidada. 

Mens:1gcm n1' 109f76 (nY 221/76, na origem), do Senhor 
Presidente d:~ Rcpúblicu, submetendo :1 deliberação do Senado 
Fcdcrul proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au· 
10rizuda a Prcfeituru Municipul de B:1riri (SP) a elevar cm CrS 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) o mon!antc de sua dívida 
consolid:1du. 

Mensagem n1' 110/76 (n•.> 222/76, nu ori[!em), do Senhor 
Presidente du Rcpllblic:1, submetendo :1 ddibc:ra~;àu do Scn:1do 
Federal, proposw do Sr. Ministru d:1 Fazendu. p:1r:1 que seja au· 
toritada a Prefeitur:1 1\1 unicipal de Bebedouro (SI') :1 clev:1r cm 
CrS 3.927.200,00 (três milhões, novecentos c vinte c sete mil e du· 
zcntos cruzeiros) o montante de sua dívid:1 consolidad:1. 

Mensagem nY III /76 (nY 223/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Fe· 
dcr:il proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municip:il de Campinas (SP) a elevar 
cm CrS S7 .752.991.00 (oitenta c sete milhÕes, sc:tcccntos c cin· 
qüenl:l c: dois mil, novecentos c noventa c um cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidad:1. 

Mensagem n• 113/76 (n• 231 j76, na origem), do Senhor 
Presidente da República. submetendo ao exame do Senado Fc· 
dera! propos1:1 do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja :1utorizad:1 a Prefeitura Municipal de Nova Odessa (SP) a ele· 
var cm CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o mon· 
tantc de sua divida consolidada. 

Mensagem n• 114j76 (n• 232/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Fe· 
dera! proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de: Dracena (SP) a elevar 
em CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil e 
oitocentos cruteiros) o montante: de sua dívida consolidada. 

Mensagem n• 115j76, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Mi· 
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni· 
cipal de Caiciras (SI') a elevar cm CrS 7.689.400,00, o montante 
de sua divida consolidada. 

Mensagem n~ 76f76 (n9 154j76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Fe· 
dera! proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autqri· 
zada a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC)" a elevar 
em CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oitocentos e quarenta e sete 
mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte c seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

l.:Z.4- Comunicações da Presidência 

- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo n• 24. de 
1976. lido no Expediente. 

- Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, 
a realizar-se amanhã, às 11 horas c 30 minutos, com Ordem do 
Dia que designa. 

-Convocação de sessão especial do Senado Federal a real i· 
zar-sc no próximo dia 14, às 15 horas, destinada a reverenciar a 
memória do ex-Presidente Juscelino Kuhitschek. 

J.:Z.S - Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado n• 215f76, de autoria do Sr. Se· 
nador Evclúsin Vieira. qur. dispt!e sobre a inclusão dos serviços 
especiali1.ados de mcdkina, higiene c segurança do trabalho, 

~o·onw servit;os constantes do elenco de beneficios e serviços do 
sistenHI gcnil d:1 Previdência Social. 

Projeto de Lei do Senado nv 216/76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que altera u redução do urt. 729, da 
Consolidação d<~s Leis do Trabalho (Decreto-Lei nY 5.452, de JY 
de maio de 1943). 

Projeto de Lei do Senado nY 217/76, de autoria do Sr. 
Sc:nador Franco Montore, que dispõe sobre a transferência do 
aeroviário, c dá outras providências 

l.:Z.6- Requerimentos 

N~ 402f76, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado nv 
198/76, do Sr. Senador José Lindoso, que dá nova redação aos 
artigos 99 c: 106, da Lei nY 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgãnica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei nY 6.043, de 13 
de: maio de 1974, c dú outras providências. 

N'' 403/76, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara nY 
64/76. que regula a indicação de c:mdidatos a Prefeito, Vice· 
Prefeito e Vereadores onde não se Lenham realizado convenções 
partidúrias. 

l.:Z. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR PETRÓN/0 PORTELLA, como Líder- No
tas do Governo Federal relativas aos resultados da Auditoria Es· 
pecial levada :1 efeito na Direloria de Administração do Mi
nistério do Trabalho, com o objetivo de apurar gastQs çf~tuados 
com a manutenção da residência oficial do titular daquela Pasta; 
c à remuneração das diretorias das empresas governamentais, 
bem como a utilização de cartões de crédito, nos órgãos da admi· 
nistração direta ou indireta, vinculados aos diferentes Minis· 
térios, tendo em vista denúncias publicadas na Imprensa sobre os 
gastos oficiais com mordomia. 

SI:.'NADOR FRANCO MONTORO, como.Líder-Conside
rações a respeito do discurso do Sr. Petrõnio Portella e a linha de 
pensamento doM DB sobre a matéria abordada por S. Ex• 

1.2.8- Comunicação da Presidência 

-Cancelamento da sessão do Congresso Nacional, ante
riormente convocada para às 19 horas de hoje, e convocação de 
uma outra a realizar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, com 
Ordem do Dia que designa. · 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado nY 181/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que estende o disposto no§ 29 do artigo 38 da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a rcdação que lhe deu 
a Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, e dá outras providências. 
Votação adiada para a sessão do dia 29 de setembro, nos termos 
do Requerimento nY 404/76. 

- Projeto de Resolução n~ 49/76, que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica. Aprovado. 
À Comissão de Rcdação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 84f76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao artigo 16 do Có· 
digo Florestal. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 132/76, do Sr. Senador Vas
concelos Torres, que outorga a regalia de prisão especial aos pro· 
fcssorcs do ensino primário c do ensino médio. Rejeltlldo. Ao' 
Arquivo 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 24j76, lido no Expc· 
dientc, cm regime de urgência. Aprovado, após pareceres das 
comissôcs competentes. À Comissão de Redaçào. 

-Projeto de Lei do Senado n9 198j76, cm regime de ur
gência, nos termos do Requerimento n9 402f76, lido no Ex· 
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pc:dic:ntc:. Aprovado, cm primeiro turno. com c:mc:n<ht. À 
Comissão de: Rc:daçào. 

-Redução do vencido, para o segundo turno regimental. 
do Projeto de Lei do Senado n• I9!lj76, c:m rc:!!irne de llr!!énl.'ia. 
Aprovada. À Oimant dos Dc:rutados. 

-Projeto de Lei da Cftmara n• 64/76, cm regime de ur
gência, nos termos do Requerimento n• 403f76, lido no Expc· 
dicntc. Aprovado. À sanção. 

- Kcdaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n• 
24/76. cm regime de urgência. Aprov11da. À rromulgaçfLO. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n'' 49/76, cons
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada. nos termos 
do Requerimento n• 405/76. À rromulguçào. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DANTON JOBIM - Comentários cm torno 
do tema- Conciliação nacional. 

SENADOR OTAIR BECKER- Carta recebida do Pr&ito 
de São Miguel do Oestc-SC, de agradecimento ao Presidente 
Geisel pela ajuda propiciada aos Municípios atingidos pelas en
chentes de 1975, naquele Estado. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Manutenção dus con
signações em folha, no Serviço Público, face: declarações do Sr. 
Diretor-Geral do DASP, contrárias à sua continuação. 

1.6- DESIGNt\C.;,\o DA ORDEM DO DI,\ IM PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO J>RONLJNCIAI>O EM SESSÃÔ ANTE
RIOR 

- Do Sr. Senador Din:eu C:trU<hll, pr,lferido na 'essào de 
20-X-76. 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

- N<> II. de 1976. 

4- SECRETARIA GERAL DA MESA 

-Resenha das maté:rias ;trredad;ts de I'' a 31 de agosto de 
1976. 

5- CONSlJLTORIA JlJRIDICA 

- Parecer n• 45. de 1976. 

6- SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

- Relatórios correspondentes ao més de agosto de 1976. 

7- ATAS DE COMISS,\0 

8- MESA DIRETORA 

9- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 142• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDf:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às IS horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Evandro 

Carreira - José Esteves - José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio Nunes- Petrõ-

- nio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Tãvora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire -
Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista -Heitor 
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende- João Calmon- Amaral Peixoto- Vasconcelos Torres 
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro -
Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto ·
Franco Montoro - Orestes Quércia- Otto Lehmann - Benedito 
Ferreira - Lãzaro Barboza - Mendes Canale - Saldanha Derzi 
- Accioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leão - Evclásio 
Vieira - Lenoir Vargas - Otair Becker - Daniel Krieger -
Paulo Brossard -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

• O Sr. I '·Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de remc.ua dt' autógrafos: 
N' 117/76 (n' 239/76, na origem) de I' do corrente 

relativa a Emenda Constitucional n' 6, de 4 de junho de 1976. 

O FI CIOS: 
Do Sr. 1'-secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

revisão do Senado aut62J'afos dos seguintes projetos: 

l'JWJETO DE I. EI DA C..\i\IARA N• 6!1, DE 1976 

( ~· 2.555-H/76. na Casa de origem) 
(de iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Altera dispositivos da Lei de Promoções de 
Oficiais da Ativa das Forças Armadas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Os incisos II, das letras a, b e c do art. 34 
da Lei n.0 5.821, de 10 de novembro de 1972, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 34. . .................................. . 
a) .......•..•..•..•.....•...••.•..•...•...••• 

II - 2.a fase - O Alto Comando elaborará as 
Listas de Escolha selecionando, dos Quadros de 
Acesso por Escolha, cinco oficiais para a pri
meira vaga e mais dois para cada vaga subse
qüente. 
b) ...........................•..•..•.......... 

II - 2.11 fase - o Alto Comando elaborará as 
listas de Escolha selccionando. os Quadros de 
./\cesso por Escolha, três oficiais-generais para 
a primeira vaga c mais dois para cada vaga 
subscqücnte. 
c) ..•.•.........•..............•..•..•.•••.•• 
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H - 2.1 fase - O Alto Comando elaborará a 
Lista de Escolha selecionando, do Quadro de 
Acesso por Escolha, três oficiais-generais para 

. a primeira vaga e mais dois para cada vaga 
subseqüente." 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de 
~bllcação, revogadas as disposições em con-

MENSAGEM N.0 191, DE 1976, DO 
PODER EXECUTIVO . 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a 
honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro-Chefe do Estado-Maior das For
ças Armadas, o anexo projeto de lei que "altera dis
positivos da Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das 
Forças Armadas". 

Brasília, 16 de julho de 1976. ~Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 2-FA/1-28, DE 9 DE 
JUNHO DE 1976, DO SENHOR MINISTRO-cHE
FE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS AR
MADAS. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Analisando a atual Lei de Promoções de Oficiais 
da Ativa das Forças Armadas (Lei n.0 5.821/72) no 
que refere à organização dos Quadros de Acesso e Lis
tas de Escolha (art. 34 da Lei), para a promoção aos 
mais altos postos da Carreira, este Estado-Maior, não 
obstante conhecer as razões moralizadoras que dita
ram a adoção dos processos de seleção e escolha vi
gente e de outras providências também saneadoras 
consideradas no citado diploma legal, constatou à 
existência de algumas impropriedades cujos reflexos · 
vêm dificultando a correta aplicação da Lei. ·· .. · 

2. Como é do conhecimento de Vossa Excelên
cia a Lei n.0 5.821, de 1972, criou uma nova. forma 
para a promoção a Oficial-General, cabendo ao Alto 
Comando das Forças Singulares, proeminente função 
seletiva e ao Presidente da República a opção de es
colha entre os indicados. 

3. Na prática, a atual Lei, tem demonstrado, po
rém, que os critérios estabelecidos para a organização 
das Listas de Escolha, por não considerarem as dife
renças de efetivos existentes nos diversos postos de 
Oficiais-Generais, com sensíveis reflexos sobre a pro
porcionalidade entre o número de oficiais seleciona
dos e o número de vagas a preencher, têm agido como 
elemento da limitação a função optativa de escolha 
de Vossa Excelência. 

4. Uma análise mais profunda dessa legislação 
tem permitido constatar, também, que a par dessas 
imperfeições, outras há que, fugindo a filosofia im
plantada pela Revolução de 1964, estão a carecer de 
uma correção adequada. 

5. Objetivando, no momento, apenas ao aperfei
çoamento da atual Lei de Promoção de Oficiais da 
Ativa- Lei n.0 5.821/72 - com vistas a sua melhor 
adequação aos principias que regem as promoções aos 
postos de Oficiais-Generais, este Estado-Maior, após 
acurado estudo foi levado à conclusão de que a solu
ção desejada, somente seria encontrada através da 
harmonização dos universos de escolha com os efeti
vos existentes, dentro de um conceito mais lógico de 

, proporcionalidade. 

6. Desse modo, necessário se torna a alteração 
dos critérios constantes dos incisos n das letras. a, b 
e c do art. 34, da citada Lei. 

7. Nestas circunstãnciu, cônscio dos pareceres 
das três Forças Singulares sobre o presente· assunto, 
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência 
o anteprojeto de Lei em anexo, que altera o art. 34 da 
Lei n.0 5.821/72. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhot· Presidente, os protestos do meu 
mais profundo respeito. - Antonio Jorge Corrêa, Mi
nistro-Chefe do Estado-Ma.lor das Forças Armadas. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 5.821, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1972 
Dispõe sobre as promoções dos oficiais da 

ativa das Forças Armadas, e dá outras provi
dências. 

o • o •• o • o •• o •••• o ••• o •• o ••••••• o o •••• o o o o o o • o • o ••• 

Art. 34. A organização dos Quadros de Acesso 
por Escolha e das Listas de Escolha obedecerá, em 
cada Força Armada, ao seguinte: 

a) para promoção ao primeiro posto de oficial
general: 

I 1.a fase- A Comissão de Promoções de Oficiais, 
de conformidade com as relações de todos os oficiais 
superiores do último posto que satisfaçam os requisi
tos estabelecidos no art. 15 e estejam dentro dos limi
tes quantitativos de antlgüidade fixados, elaborará 
os Quadros de Acesso por Escolha, que set'áo consti
tuídos de acordo com o estabelecido na regula
mentação desta lei para cada Força Armada. 

n 2.a fase - O Alto Comando elaborará as Lis
tas de Escolha selecionando, dos· Quadros de Acesso 
por Escolha, três oficiais para a primeira vaga e dois 
para cada vaga subseqüente.....- · · 

b) para promoção ~egundo posto de oficial-
general: · . . .·. 
. . I) .ta fase ....;.. A Comissão de Promoções de Ofi

.ciais .relacionará todos· os oficiais-generais do primei
ro posto que satisfaçam as condições estabelecidas na 
letra a do art. 15, e com eles organizará, por ordem 
de antigüidade, os Quadros de .. Acesso por Escolha .a 
serem submetidos ao ·Alto Comando. 

n 2.a fase - O Alto Comando elaborará as Listas 
de Escolha selecionando, dos Quadros de Acesso· por 
Escolha, três oficials;.generals para a primeira vaga e 
mais um para cada vaga subseqüente. · 

c) Para promoção ao terceiro posto de oficial
general: 

I) ta fase - A Comissão de Promoções de Ofi
ciais relacionará todos os oficiais-generais di) segun
do posto que satisfaçam as condições estabelecidas na 
letra a do art. 15, e com eles organizará, por ordem 
de antigüidade, os Quadros de Acesso por Escolha. a 
serem submetidos ao Alto Comando. 

ll) 2.a fase- O Alto Comando elaborará a. Lista 
de Escolha seleclonando, do Quadro de Acesso por 
Escolha, três oficiais-generais pára a primeira vaga e 
mais um para cada vaga subseqüente. · 

§ 1.0 As Listas de Escolha a serem apresentadas 
ao Presidente da República serão organizadas em or
dem decrescente, de acordo com a votação realizada 
no Alto Comando de cada Força Armada. 

§ 2.0 O número de oficiais a compor as Listas de 
Escolha pode ser menor do que o estabelecido neste 
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artigo, quando os respectivos Quadros de Acesso por 
Escolha tiverem efetivo inferior ao mínimo necessário 
para a elaboração das citadas listas. 

§ 3.o A regulamentação desta Lei, para cada 
Força Armada, poderá fixar: 

a) nos itens I, das letras b e c, o limite quantita
tivo a considerar; e 

b) nos itens II, das letras n, b c c, o número de 
oficiais que, constantes do Quadro de Acesso por Es
colha, serão levados à consideração do Alto Comando. 

•••••• o • o • o o. o o • o • o o o • o • o o •••••••• o ••• o •• o ••••••• 

( Ã Comissão de Segurança Nacional.) 

l'IH>Jt::TO DE LEI DA CÁ:\IARA N~ 69, DE !976 
(~~ 1.2~2-C/75, na ÜIS:t de origem) 

D:í non1 redução uo Arti~:o 14 da Lei n'l 1.060, de 5 de fc· 
,creiro de !950, 11uc cstnbclecc normas para :1 concessão da 
assistência judiciária aos necessitados. 

O Congn:sso Nacional decreta: 
Art. 1~ O Art. 14 da Lei n~ 1.060, de 5 de fevereiro de: 1950, 

passa a vigorar com a seguinte redução: 
"Art. 14. Os profissionais liberais designados para o 

desempenho do encargo de defensor ou de perito, conforme o 
caso. salvo justo motivo previsto em lei ou, na sua omissão, a 
critério da autoridade judiciária competente, são obrigados 
ao respectivo cumprimento, sob pena de multa de CrS 
1.000.00 (mil cruzeiros) a CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
sujeita ao reajustamento estabelecido na Lei n~ 6.205, de 29 
de abril de 1975, sem prejuízo da sanção disciplinar cabível. 

§ 1~ Na falta de indicação pela assistência ou pela pró
pria parte, o juiz solicitará a do órgão de classe respectivo. 

§ 2~ A multa prevista neste artigo reverterá em benefício 
do profissional que assumir o encargo na causa." 

Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~ 1.060, DESDE FEVEREIRO DE 1950 
Estabelece normas para a concessão de assistência judici:i-

ria aos necessitados. 

· . · . A;t: '14' .. C;s· ;d~~~~d~·s· i.n.di~;d~~. ~~~~· ~~~i~~ê·n·c·i~ ·~~ ·~~~·e~dos 
pelo Juiz serão obrigados, salvo justo motivo, a critério do Juiz, a 
patrocinar as causas dos necessitados, sob pena de multa de CrS 
200.00 (duzentos cruzeiros) a CrS 1.000,00 (mil cruzeiros). 

Parágrafo único.- As multas previstas neste artigo reverterão 
cm proveito do advogado que assumir o patrocínio da cau~a. 
•••••••••••••••••••••••• o •••• o •••••• o ••••••••• ••• •••••••••••• 

LEI N~ 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975 
t::stabclccc a descaracterização do salário mínimo como. 

fator de correç:io monetária c acrescenta par:í~rafo único ao 
nrti~:o 1~ da Lei número 6.1~7. de 29 de novembro de 1974. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. Jv Os valores monetários lixados com base no salário mí-

nimo nào serão considerados para quaisquer fins de direito. 
§ 1~ Fica cxclu!da da restrição de q~c. trata o "caput" dcst~ ar

tigo a fixação de quaisquer valores salana1s, bem como os scgumtcs 
valores ligados à legislação da prcvidcncia social, que continuam 

vinculados ao salário mínimo: 
1 - Os bcnellcios m!nimos estabelecidos no artigo 3V da Lei 

número 5.H90, de 8 de junho de 1973: 
11 _ a cota do salúrio-familia ll que se refere o artigo 2~ da Lei 

número 4.266, de 3 de outubro de 1963: 

III- os benef!cios do PRORURAL (Leis Complementares nú· 
meros I I, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de 1973), pu· 
gospdo FUNRURAL: 

IV- o salário base eos bencllcios da Lei n9 5.859, de II de de· 

lembro de 1972: 
V- o benefício institu!do pela Lei n9 6.179, de I I de dezembro 

d.: l<J7-I: 
VI- (v.:t;Ldo). 
§ 2Y (vetado), 
§ 3v Para os efeitos do disposto no artigo 59 da Lei nv 5.890, de 

1 <J73. os montantes atualmcntc correspondentes aos limites d.: lO c 
20 veles o maior salário mínimo vigente serão reajustados de acordo 
com o disposto nos artigos I~ c 29 da Lei n9 6.147, de 29 de novembro 

de 197-1. 
§ 4'1 Aos contratos com prazo determinado, vigentes na data da 

publicação dest~l Lei. inclusive os de locação, não se aplicarão, ati: o 
respectivo término, as disposições deste artigo. 

Art. 2~ Em substituição à correçào pelo salário mínimo, o 
Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atualização monetá-

ria. 
Parágrafo único. O coeficiente de atualização monetária, se

t:lundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajus
;::Lm~nto salarial a que se referem, os artigos Jv c 2~. da Lei n~ 6.147, 
de 1974, excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Poderá 
estabelecer-se como limite, para a variação do coeficiente, a variação 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Art. 3~ O artigo I~ da Lei nv 6.147, de 1974, fica acrescido de 
parágrafo único com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Todos os salários superiores a 30 
(trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no País terão, 
como reajustamento legal, obrigatório, um acréscimo igual à 
importância resultante da aplicação àquele limite da taxa de 
reajustamento decorrente do disposto no "caput" deste 

artigo." 
Art. 49 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Brasília, 29 de abril de I 975: I 549 da lndcJ?endência c 87~ da· 

República.- t::R~I::STO GEISEL, Arnaldo Pricto. 
(À Comissão de Constitui cão e Justica.) 

l'ROJ t::TO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 24, DE 1976 
(NV 66-A/76, na Cãmnr:: dos Deputados) 

Autoriza o Presidente da República a ausentar-se do Pais, 
durante o mês de setembro corrente, cm visita oficial ao Japão. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~ Fica autorizado o Presidente da República a ausentar
se do País, durante o mês de setembro corrente, cm visita oficial ao 

Japão. 
Art. 2~ Este decreto legislativo entrará cm vigor na data da sua 

publicação. 
MENSAGEM Nv228. DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Convidou-me Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro do 

Japão para uma visita oficial àquele País, a realizar-se no decurso do 
mês de setembro vindouro. 

Na oportunidade serão examinados temas de interesse das re-

lações entre os dois países. 
No indeclinável dever de aceitar o nobre c honroso convite, ve-

nho. cm cumprimento ao que preceituam os arts. 44, item 111, c 80 
da Constituição solicitar ao Congresso Nacional a necessária au· 
torizaçào para ausentar-me do Pais. 

Brasília. 26 de agosto de 1976.- Ernesto Gciscl. 

( it.1 Comi.uÕc.! de Consllluiçào c Justiça c de Relações Ex· 

tcriorc.!.) 
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I'IWJE'J'O DE DEC'I~E'J'O LEGISL,\TIVO N1• 25, I> E 1976 
< ~~· SH-U/76,nu Ciimuru dos l>~putudos) 

,\prunl u tl·~ro do Acordo Uúsico d~ Cooperu~iio Clentili· 
cu ,. T~cnicu, firmudol•nln• u República Fed~rurlva do Brusil c 
u He11Úhlicu do Surinunw, em Urusiliu, u 22 de junho de 1976. 

O C•>n~resso N:H.:inn;il d~crcta: 

:\rt. I'' f: aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Cientílica c T~cnk:1. firmado entre a República Fedcrativa do Brasil 
c a Rcpúhlic:1 du Suriname, cm Brasília, a 22 de junho de 1976. 

Arl. ~~· Este decreto legislutivo entrará em vigor na data de sua 
puhlic:H;;Iú, 

bcdcntissimos Senhores Memhros do Congresso Nacional: 
Em c•>ni'urmid:1dc com o disposto no art. -1-1. inciso I. da 

Cnnstitui.;ào Federal. tenho :1 honra de submcter à clt:vada 
C<llhi<.kra.;;lll de Voss:1s E.xcdências, acompanhado de Exposiçiio de 
Motivos d<.> Senhor Ministro de Estado da> Rclaçõcs Extcriores. o 
texto do ,\curdo Básico de Cooperação Cientifica e T~cnica, firmado 
entre :1 República Fcdcwtiva do Brasil c a República do Suriname:. 
cm Brasília. :1 ~2 de junho dc 1976. 

Br:1silia. I J de julho dc 1976. -Ernesto Geisel. 

F:\I'OSI(:\0 DI·. i\IOTIVOS DOCOI'T/D:\M-IIjD:\I/17~1r.-+-+ 
( B -+r.)( B -+•1). DI·. 2•1 DI'.J U:"'\ 110 DF I '!7r.. DO :\li N ISTf' R lO 

IHS RI-:1 ... \(.'ÚES E:\TERIORES. 

1\ Sua E.\Cdência o Senhor 
Ernesto Gciscl. 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Como é do conhecimento de Vossa Exccl~ncia. o Acordo Básico 

de Coopcr:1çiin Científica c Técnic:1 entre o Brasil c o Suriname foi 
assinado cm Bwsilia. cm 22 de junho de 1976. 

2. ·o rci'cridn Acordo vis:1 :1 sistematizar a coopcrução científica 
~ t~cni..::l entre os dois p:1íscs. especifica us formas dessu coopcrução, 
dispõe ~·>h r~ os privilégios c imunidades de que gozurão os peritos de 
c:1d:1 um:1 d:1s Partes cm território d:1 outr:1 Purtc c estipula us 
J'acilid:tdcs :1 ~er~m conccdidus para a cntr:1da no Brusil c no 
Suriname dos equipamentos necessários it cfctiva cooperação. 

3. O Ac<>rdo prevê uinda o estahclccimento de programas e 
projetos de C<.>operaç~n cientifica c t~cnica entre os dois puises. os 
quais ~erito objeto de Convênios complementares que especificarão 
os ohj~tiv,, de tais progrumas c projctos. os procedimentos de 
execução. bem como :ts ohriguções, inclusive financeiras, de cadu 
unw d:ts Partes c,mtratantcs. 

-1. Permito-me. pois. suhmeter a Voss:1 Excelência a conveniên
cia de o Governo hrasilciro r:llificar o presente Acordo, sendo paru 
t:tnto ncccssúrio a prévia :1provaçào do Congresso Nacionul. 
mnfnrme t>s termos do art. 4-+. inciso I. da Constituição Federal. 

5. Nestas condições. tenho a honra de enc:1minhar projeto de 
i\lensagcm l'rcsidenchtl para que Vossa Excelência. se assim houver 
por hem. encaminhe o texto do Acordo ancxu à uprov:~çào do Poder 
Legislativo. 

Aproveito :1 oportunidade para renovar u Vossu Excclênciu, 
Senhor Presidente. os protestos do meu mais profundo respeito. 
Antonio F. Azeredo da Silveira. 

,\CORDO llÁSICO DE COOPERA(,\() CIENTIFICA E 
Tf:C;'>;ICA El\:TRF O GOVERNO D." REI'LJBJ.IC,\ FEDERA
TJV,\ DO BR:\SIL E O GOVERNO DA REI'ÜBI.ICA 'DO 
SliRIN,\i\IE 

O Gnvcrn•> da Rcpúhlic:1 Federativa do Brasil c 
O (inverno da República do Suriname. 
Desejando J'ort;tleccr os laços de amimdc e.\istentcs entre amhos 

ll\ r\ladn\: 

Considcr:mdo o interesse comum cm promovcr c cstimulttr o 
progrcsso du ci~nciu c da tecnologia. bem como o dcs~nvolvimcnto 
económico c social de seus p:tiscs: 

Reconhecendo as vantagens rccipr .. lcas que resultari:un uc unw 
CllOperucào cicntifica c t~cnic:1 cm ilrc:1s de interesse comum: 

Concord;un no s~guintc: 

Artigo I 

I. As Purtcs Contrmuntcs compromctcm-s~ a duborur c 
C:xccutar. de comum acordo. progr:1mas c projctos no campo da 
coopcr:tcão cicntilica c t~cnica. 

2. Os programus c projctos no campo da coopcrução cicntílica c 
t~cnicu. a que faz rci'er~nciu o presente Acordo Búsico, scrrto ohjcto 
de ajustes complcmcntures que cspccificurào inter alia os objctivos de 
wis progr:mws c projctos. os cronogrumas de tr:1bulho, bem como as 
obrigações, inclusive: lin:1nccir:ls, de cad:1 uma das l'anc, Contratan· 
tcs. 

Artigo 11 

1. Para os fins do prcscntc Acordo, u coopcraçào entre os dois 
países, no campo da cii:ncia c da tecnologia. poderá ussumir as se-
~uintcs formas: · 
• a) progrumus conjuntos ou coord~nados de pesquisas c dcscn· 
volvimento: 

b) programas de trdnamcnto profissiomtl: 
c) organiz:~çr1o c administr:tçào de instituições, centros ~ la-

bomtórios de pcsquisa: 
d) orgunizuçào dc seminários c conferências: 
e) prestaçào de serviços de consutlria: 
f) intercámbio dc informações no campo da cii:nciu c da 

t~cnologia: 

1:1 qualquer outro mc:io convencionado pelas Purtcs Contrat::r:-
tcs. 

2. Na execução das divcrsas formas de coopcruciio cicntílica e, 
ti:cnicu, podcrão ser utilizados os seguintes meios: 

a) ~nvio de peritos: 
h) bolsas pura treinamento e especialização: 
c) equipamcnto indispensável à implementação de projctos 

específicos: 
d l qualquer outro meio convcncionudo pelas Partes Contratun-

tcs. 

ArliJ:o III 

As Partes Contratantes avaliuriio os programas c projetos con
juntos referentes à cooperaçào cientilicu e técnica, utruv~s da Comis
são Mista Brasil-Suriname, criada pelo Tratado de Amizade. Coo
peração e Comércio, ou através de seus respectivos Ministérios das 
Rcluçõ~s Exteriores, com o fito de celebrar os convénios que lhes 
parecerem necessários. 

r\rti~:o IV 

As Partes Contratantes poderão, sempre que julgarem necessá
rio c conveniente, solicitar a participação de organismos internacio
nais na execução e coordenação dos programas c projctos a serem 
realizados no quadro do presente Acordo. 

ArliJ:O V 

Os funcionários c peritos de cada uma das Partes Contratantes, 
designados para a execução de programas e projctos no território da 
outra Parte, gozarão dos privilégios c imunidades que já são aplica
dos ao pessoal das Nuções Unidas cm seu território. 

Artigo VI 

A entrada de equipamentos c materiais eventualmente forneci
dos. a qualquer titulo, por um Governo a outro, no quadro dos pro· 
gramas c projctos referentes à cooperação científica c técnica, reger· 
sc·ÍI pelas normas aplicitvcis ao ingresso de equipamentos c materiais 
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l'ornecidn.s relas N:u;ucs Unid:ts pura progrumt~s c projetos da mes
ma ll:lturet<~. 

Arti~:o VIl 

I. O l'rcsenlc Acordo lerá vulid:tde de cinco unos, prorrogáveis 
:tulomalic:tmcn\c ror igut~is períodos, salvo se um;t das Partes co
municar ~~ outra, ror escrito, com an\cced~ncia mínima de sds me· 
ses, su;~ decisão cm conlrúrio. 

':!. Ctd:t unu1 d;ts P:trlcs Contratantes notificará" outra du con
clusfto das l'ornwlid<~des necessárias à entrada em vigor do presente 
Acordo, o qual lerá vig~ncia a partir da data da última dessas 
no\ i lkt~~;iles. 

3. Em caso de término de vigência, os programas c projctos cm 
cxccuo;ftn não seràn <~fcwdos, salvo quando as Parles convierem 
divers;uncn\e, 

O prcscme Acordo é firmado cm dois exemplares, nas línguas 
porlu~uesa, neerlandesa c inglesa, fazendo todos os 11:x1os igualmen
te fi:. 

Feito na cidade de Brasília, em 22 de junho de 1976. 

l'ekl Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F. 
Az~r~do d<~ Sihdru. 

Pdo G<lverno da República do Suriname: Hcnck Alfonsus Eu~:c
nl' ,\rron. 

( ;1,~ Comi.I'Sties de Relações Exteriores e de Educação e 
Cultura.) 

PARECERES 

l'ARECER ~v 603, DE 1976 

Da Comissão de Segurança Nacional, ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 62, de 1976 (n9 1.795-C, de 1976, na Câmara 
dos Deputados), que "revoga a Lei n9 1.252, de 2 de dezembro 
de 1950, e dá outras providências'', 

Relator: Senador Virgílio Távora 

O Projeto que vem ao nosso exame, originário d:t Câmara dos 
Deputados, por iniciativa do Senhor Presidente dlt República. é o 
qu~ revoga a Lei nv 1.252. d~ 2 d~ dezembro de 1950, dispondo sobre 
:1 promoção dos Prim~iros-Tencntes da miva das Forcas Armadas 
qu~ contem d~z :~nos de Ofici:~l Suballcrno. 

N:l Exposição de Motivos do Senhor Ministro Chefe do Estado· 
M:~ior d:~s Forcas Armadas, na qu:~l se fundamentou o Senbor Prcsi· 
dente da R~pública p:~ra encaminhar a proposição ao Congresso Na
cional. ficou demonstrado que as promoções de caráler exlraordinú
rio e compulsório, ainda vigentes por forca da Lei que s~ quer re· 
vog;H. não mais se adequam às normas implantadas para as promo· 
côcs nas Forças Armadas. · 

Num dos lr~chos do documento firmado p~lo EMFA. regislm· 
s~ o ~eguinle: 

"'Assim sendo, este E.~l:tdo-Maior. de acordo com os 
pareceres das \rês Forcas Singulares. julga ser de toda a con· 
v~niência a revogação da Lei n~ 1.252. de 2 de dezembro de 
1950, por julgú-la desnecessária c, princip;tlmcnle, pela 
incomplllibilidadc cxislcnle entre a situação jurídica sob seu 
amparo c os s:tdios princípios contidos na Lei n9 5.821, de 10 
de novembro de 1972. que estabelece os critérios c as condi· 
çiles que asseguram aos oficiais da aliva das Forças Armadas 
o acc~so na hierarquia militar. mediante promoções. de for· 
ma scletiva, gmdu:tl c sucessiva." 

A Lei n~ 1.252. de 2 de dezcmhro de 1950, que o Projeto quer re· 
vogar. estabelece essencialmente que serão promovidos ao posto de 
Capitfto-Tcncntc ou Capitão todos os Primeiros-Tenentes da aliva 
das Forças Armadas com os cursos ali especificados ou que tenham 
feiln concurso c<lrrespondcntc. para ingresso no ofieialalo subalter· 
no, a partir das datas estabelecidas no ar\. 19 da cilada Lei. 

As Comissôes Técnic;~s d:1 Citnwra d<h Dcput;llh" C\aminar;~m 
exaustivamente o Projeto c apl;ntdir;~m seus prop,'>Si:o,, N;~ 

Comissão de Segurança Nueion;~l d:tquela Casa, por~m. rcgi,t r;mun
se rei'cr~ncius tt lr:tdiç:"to da Legisi;H;ào milit;~r em ;~tender ils situa
çilc'i conliguradnr:ts de um:1 cxpcclaliv;~ de direito. ,\rgumentou-se 
11:1 rel'erid:t Comiss:"to: "Nfto i: justo que se negue o :~mp;~ro lc~al 
~1queles 4Ue jit S:llisfizer:1111 SQ<;(, do requisito c~igido p:tr;t >I pru1110· 
çã<l, sem oli:ns:1 a um principio que vem sendo llbwn au" ati: pela 
Consliluio;:"tu vigente (;~rl. 177. ~I''· cn1 sua red:~çi:<> ,,ri).oin;d). 

Foi <~provado, ~nti:io, o Subslilulivo ~a Conli~srw de Segurança 
N;u:ional que, revogando :1 m.:nci,m:td:t Ld n'' 1.252. n:ssalvou "a si
tuaç:"IO d:~quelcs que contem ou venh:un a conwr. :~lê~ I d~ J~1~mbro 
de 1976, o i lo anos d~ ~retivo serviço como Oficial Subalterno. obser
vando-se o cumprim~nlo do inl~rslício de 1•1-Tcnent~ para ns que fo
ram 2''·Tcnenle". 

Relorn:mdo ll Projeto à Comissi:io de Conslituiç~o ~ J usti.;a da 
Ciunara, que jú o :~rrcciar:~ l':tvoravclmenle, este ()r~:a, Têcni<:<l cn· 
c:~minhou o seu voto de acordo com " sel!uinlc orknt:u;~t<J o!'~r~.:id:~ 
pelo Parecer do Reluto r: -

"Visa o Substitutivo (d:1 Comissfto de Seguran~;:t Na
cional) rcss:llv:~r os direitos daqueles oficiais que. em detem· 
hro de 1976, contem ou venham a contar niln :mos de cfelivo 
serviço como Oficial Suballerno, ou s~ja X(l";, (oitenta por 
cento) do tempo previsto n:1 lei para o ~Mo do benefido da 
promoção. Como prcc.:dentcs. :~rresenla leis :tnkriorcs <lUC 
cstabclcccr;ml rcss:llvas para <1S 4ue C<lmplclassclll ll<l ano de 
sua vigi:nciu o intcrsticio anteriormente previsto. Assim. no 
c:tso cm lcb. considcr:tmos plcn:tmcnlc r:l!n[tvcl liUe aquck' 
olici;lis que contem ou venham a contar,,, lO (dct) aiHh de 
cfetivo serviço cm 31 d~ dezembro do c11rrcnte ann façam jus 
:1 rcss:tlv:t apresentada." 

Prcv:llcceu, alinul, tal nrienlaçfto. :tpruv:~nd<l·SC n,, Plenário da 
Cúmara dos Depul:tdos, sem restriçôes. o seguinte tc\lll dn Pwjc\,l: 

"Ar\. I~ É revogada a Lei n'.' 1.:!5:!. de 2 de dctcmbro 
de 1950, que "dispõe sobre :1 promoçiio dos Primciros-Tcncn· 
les da :11iva das Forcas Armad:~s. c dú outras pr.widi:n.:ias". 
ressalvada a situação daqueles que conl~m ou venham a con
tar. ali: 31 de cletembro de 1976. dez anos de cfctivn serviço 
como Ofichtl Suhallcrno. observando-se o cumprimento do 
interstício de 1~-Tcncntc pura os que f<~rem :!••-Tcncnlc. 

Arl. 2~ Esta lei cntrarú cm vigor na data de su>~ puhli· 
c:tcão, rcvog:tdas as disposiçôcs cm conlr[trio." 

Este o Relatório 

Na função revisora que cabe nn Scnndo. :~crcdit:l!nt» que o 
Projeto merece louvores, pelas suas inspirnçõcs. c leve ~cu lcxlo apri
mor:tdo pelo zelo com que foi csludadn pela nutra Casa dn Cnn
grc!-i~O. 

Nada lemos :1 acrcsccnl:tr its r;wiesjú aduzidas. 
lslo posto. opinamns pela aprov:tçilo do projeto, nns lcrmns cm 

que fni aprovndo pela Cúmara dos Deputados. 
Sala das Comissões. cm 1~ de setembro de 1976. - José Lin· 

doso, Presidente. eventual - Virgílio Távora, Relator - Adalberto 
Sena- A~:enor Maria- Jarbas Passarinho. 

I'AIU:CER :-.~~ 60~. DE 197tl 

l>a Comissão de Economia, sohre o Projeto de I.ci do Se· 
nado n~ 2~0. de 1975, que "dri nova rednçào no nrti~:o 17J, do 
Decreto-Lei n~ 2.627, de 26 de sctemhro de 19~0. que 
"dispfie sohrc as sociedades por nçóes". 

Relator: Senador .Inrhns l'nssnrinho 

O projeto. cm tela, de nuloria do ilustre Senador Nebnn Car· 
neirn. visa a aprimorar a rcdaciio de disposições cnnliclas no dipl<'lll:l 
legal que \rata das sociedndes por acões. 
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~ - As modilicuções previstas relacionam-se com llS norm11s c 
critérios vigentes p;tru us publicações detc:rmin~tdas por imposição lc· 
g;tl, ligud<~s uo funcionumento dos mecanismos de dircçllo das SO· 

cicd:tdes :tnôninws, 
J - A proposição está instruída por longa, clur11 c consistente: 

justificativa que vincula as altc:ruçõc:s sugeridas à idéia de cstubelc:ccr 
procedimentos que impeçam conhecidas e desonestas manobras de 
grupos que detém o comando acionário de algumas sociedades, lesi
v:ts em toda linha aos demais ucionistas excluídos desse comando, 

4 -O problema pura o qual se volta a proposição existe, cabe 
reconhecer, c: atende ao interesse público, a idéia e o esforço que ela 
exprime para eliminá-lo. 

5 - A questão, porém, insere-se na faixa mais ampla de uma 
necessária modernização e racionalização de nossa já desatualizada 
legislação disciplinadora das sociedades anónimas. 

6 - O assunto já sensibilizou, inclusive, o próprio Executivo, 
que h{t pouco enviou ao Congresso Nacional, mensagem, com Proje· 
to de Lei, destinado a suceder a legislação em vigor sobre a matéria. 

7 - Ressalto, face ao fato, a inteira inoportunidade de darmos 
prosseguimento à tramitação de outros Projetas de Lei sobre o mes
mo assunto, muito em particular quando veiculam medidas, como 
est:t. que tocam em simples detalhes da legislação que o Projeto 
Governamental visa a reíormular no todo. A atenção do Congresso 
Nacional, deverá, assim, voltar-se para o debate e eventual aperfei· 
çoamento daquele projeto maior, abrangente, sobre o qual podere· 
mos, em breve, externa r nossas sugestões. 

Na linha destas considerações, portanto, sem aprofundamento 
do exame da matéria, quanto ao mérito, opino pelo sobrestamento 
do Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1975, até que chegue ao Se· 
nado Federal o Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo que 
dispõe sobre as sociedades por ações. 

.Sala das Comissões, em 19 de Setembro de 1976. -.Ruy Santos 
PreSidente, em exercício - Jarbas Passarinho, Relator - Orestes 
Quércia - Franco Montoro - Agenor Maria - Augusto Franco _ 
B~nedito Ferreira - Cattet~ Pinheiro. 

PARECER N9 605, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Sobr~ a 1\lcnsagcm n~ 83, de 1976 (n9 165/76, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de E.~tado da Fa· 
zcnda, parn que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mi
neiros do Tietc (SP) a ~levar cm CrS 1.600.000,00 (um milhão 
e s~isccntos mil cruzeiros) o montante de sua divida consoli· 
dada. 

Relator: Senador Franco Montoro 

Com a presente Mensagem (n9 83, de 1976), o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item 
VI, da Constituição) a Exposição de Motivos n9 201, de 1976, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com o pleito da 
Prefeitura Municipal de Mineiros do Tictê, Estado de São Paulo, no 
sentido de obter a necessária autorização para que o Municlpio 
possa elevar. temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo 29 
da Resolução n~ 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, a 
fim de realizar uma operação de crédito junto à Caixa Económica do 
Estado de Sào Paulo S.A., destinada ao financiamento dos serviços 
de pavimentação asfáltica e obras complementares a serem cxc· 
cutudos cm vias públicas daquela municipalidade. 

2. Pretendia a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tictê 
clcvur os parâmetros lixados pela mencionada Resolução (n9 62, de 
1975), cm CrS J.57R.300,00 (três milhões, quinhentos c setenta c oito 
mil c tret.cntos cruzeiros), mas, o Conselho Monetário Nacional, cm 
scssilo de 23·6· 76, recomendou a adoçào das providências ncccs· 
sitrias it elevação dos puritmetros fixados pelos itens I, 11 c III do 

nrt. 2Y du Resoluçilo nY 62, de 1975, "com u sugestilo de se permitir 
üquc:lu Prefeitura n contratação de: upenus CrS I .600.000,00 (um 
milhüo e seiscentos mil cruzeiros)", 

3. t\s condições reuis du operuçuo são as seguintes: 

"A - \'ulor: CrS 1.600.0 mil (em complementação ao 
linanchtmento a ser obtido junto à referida Instituição, no 
valor de CrS 421,7 mil, independentemente de autorização es
pecifica do Senado Federal); 

8-l'ruzo: 
-de amortização: 3 (três) unos, devendo a reposição ser 

efetuuda em 36 prestações mensais, pelo Sistema de Amorti· 
zacões Constantes (SAC); 

C- Encurgos: 
I -juros: 10% a.a.; 
2- correção monetária: idêntica à das ORTN; 
D- Gurantiu: Imposto sobre a Circulação de Merca· 

dorias (ICM); 
E- [)estinaçiio dos recursos: financiamentos dos servi. 

ços de pavimentação asfáltic:1 e obras complementares a 
serem executados cm vias públicas daquela municipalidade." 

4. A Resolução n9 62, de 28·1 O· 75, desta Casa, que revogou a 
Resolução n9 58, de 1968, estabeleceu, para a divida consolidada dos 
Estados e dos Municípios, novos limites máximos, levando-se cm 
conta os seguintes critêrios: 

"I -O montante global não poderá exceder a 70% (se· 
tenta por cento) da r~ceita realizada no exercício financeiro an· 
terior; 

11 - O crescimento real anual da divida não poderá uJ. 
trapassar a 20% (vinte por cento),da receita realizada; 

III -O dispêndio anual com a respectiva liquidação, 
compreendendo o principal e acessórios, não poderá ser su
perior a 30% (trinta por cento) da diferença entre a receita 
total e a despesa corrente, realizadas no exercício anterior; 

IV- A responsabilidade total dos Estados e Municí
pios pela emissão de títulos da divida pública não poderá ser 
superior a 50% (cinqUenta por cento) do teto fixado no item I 
deste artigo. · 

§ 19 Para os efeitos desta Resolução, compreende-se 
como divida consolidada toda e qualquer obrigação, con
traída pelos Estados e Municípios, em decorrência de finan
ciamentos ou empréstimos, mediante a celebração de con
tratos, emissão e aceite de títulos, ou concessão de quaisquer 
garantias, que represente compromisso assumido em um cxcr· 
cicio para resgate cm exercício subseqUente. 

§ 29 Na apuração dos limites fixados nos itens I, 11 c III 
deste artigo será deduzido da receita o valor correspondente 
às operações de crédito c da despesa corrente os juros da 
divida pública." 

S. A Gerência da Divida Pública do Banco Central do Bra· 
sil, fornece os seguintes dados para a situação da divida con
solidada do Município. 

a) Posição em 31·12· 76 .............. , ...... . 
b) Posição em 31·3· 76 ..................... .. 
c) Redução no perlodo , ... , ................ . 
d) Operação a ser realizada independentemente 

de autorização do Senado Federal CrS .. , 
404,1 mil = 20% da receita realizada em 
1975 + CrS 17,6 mil (redução ocorrido no 
perlodo até 31·3·76) .. , , , ................ . 

CrS 
IS 1.500,00; 
133.900,00; 

17,600,00; 

421.700,00. 

6. Nu forma do disposto no urtigo 29 da Resolução n9 62, 
de 1975, u dividu consolidada inlernu da Prcfeituru Municipal 
de Mineiros do Tietê, no presente exerclcio - 11 luz dos du· 
dos nprcsentudos pelo Bnlunço Geral relutivo uo excrcicio de 
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1975 - ~onformc purecer do Banco Ccntrul do Hrusil, devcrú 
co111cr·sc nos seguintes limites múximos: 

a) nH>nHtnte globul .................. , .... , . 

Vulor: Cr$ 
1.000,00 
1.414,4; 

404,1; 
282,3. 

b) crescimento rcul unu:li ................... . 
c) dispêndio unuul ......................... . 

7. Puru que poss:1 cfctivur-sc u operuçf~t) sob exume, huvcri1 
nc::ccssidudc de autoriz:~çüo específica desta Casa, uma vez que, 
após ;1 contratação, o endividamento interno consolidado (CrS ... 
421.7 mil. independente de autorização cspecificu + CrS 1.600 
mil), totulizarú CrS 2.021,7 mil, ultrapassando os limites fixa· 
dos pdos itens I, 11 c III do art. 29 da Resolução n9 62, 
de:: 1975. 

8. Após u operação, o endivid;1mento interno do Municipio 
terá a seguinte posiçf1o fin:il. comparada com os parâmetros do 
art. 2Y (Resolução n9 62, de 1975). 

Valor: CrS mil 

Parâmetros estabe- Situação posterior 

Dívida Consolidada Interna 

I - Montante Global ..... . 
11 -Crescimento rc::al anual . 

III - Dispêndio anual ...... . 

lecidos pelo arti· à efetivação da 
go 29 da Reso- contratação 

lução n9 62/75( *) sugerida 

1.414,4 
404,1 
282,3 

2.155,6 (D) 
2.004,1 (E) 

834,4 (rl 

(*)-Receita total realizada cm 1975, reajustada em 30%, con· 
forme decisão deste Conselho em sessão realizada em 
16·2·76. 

(D)-CrS 133.9 mil (posiçf1o em 31·3·76) + CrS 421,7 mil 
(operação a ser realizada independentemente de autoriza· 
ção) + CrS 1.600.0 mil (contruwção sugerid:~). 

(E)- CrS 421.7 mil (opcraçito a ser realizada independente· 
mente de autorização) + CrS 1.600,0 mil (contratação 
sugerida)· CrS 17,6 mil (redução ocorrida até 31·3·76). 

(F)- CrS 51,6 mil (dispêndio relativo à divida já existente -
exercício de:: 1977) + CrS 782,8 mil (dispêndio relativo à 
operação a ser rculizudu independentemente de autorização) 
+ dispêndio relativo à contração sugerida - exercício' de 

1977." 
9. Como se vê, se faz necessária a elevação dos parâmetros es· 

tabelccidos pelos itens I, 11 e III do artigo 29 da Resolução n9 62, de 
1975, c tendo cm vista que foram cumpridas as exigências cstabc· 
lecidas no Regimento I ntcrno c nas normas vigentes, concluímos por 
accitur o pleito contido na Mensagem n9 83, de 1975, do Senhor Pre· 
sidcnte da República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N967, DE 1976 

Autoriza a l'rcfcitura Municipal de Mineiros do Tictê 
(SI') a clc1·ar cm CrS 1.600.000,00 (um milhão c seiscentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. )9 ~a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, Estado 
de Sào Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens I, 11 e III do artigo 29 da Resolução n~ 62, de 
1975, do Senado Federal, a fim de que possa elevar cm 
CrS 1.600.000,00 (um milhão c seiscentos mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, mediante a contratação de uma operação 
de crédito junto 11 Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
dcstinudn no financiamento dos serviços de pavimcntaçilo asfálticu c 
obrus complcmcnturcs u serem executados cm vias públicus daquela 

Municipulidude. 

Art. 2'' Estu Resolução ~ntru cm l'igor nu d~tta de SIHI pu

hlk:u;it•>. 
Saiu d~s Comissões, ~m li de :~gosto de IIJ76.- ~~~nu to Frunco, 

Presidente, cm cxcn.:icio - Franco :\1onturu, Relutur - A~:~·nur 
1\luriu - \'uscuncdu• Turn•s - l~uy Sunws - Jurhus l'ussarinho -
Arnun d~·l\ll'llu- l'uulu (;uL·rru. 

I'AIH:CEI~ :-o-i•.o 6116,1lE IIJ71• 

lla Cmniso;àu de Cnnstituic:io ~·.Justiça, snhrc o l'rujL•Iu de 
lh•suluc:iu n•.o 67, de 11>76, da Cnmiss:in dL· Ecnnomiu, que "uu
writ.:l a l'n.fcitura 1\lunicipal d~· :'llim·irus du Ti~·ll' (SI') a cl~·
l:lr l'lll ('rS I.I•IIII.IIIIU,IIII (um milh:iu c scbcL•nros mil cruzei
ros) o m11nt:ull~ de sua dhida cllnsulid:ul:t". 

H~lalor: Senador llcnrii)UC de La Rocque 

Pelo presente Projeto de Resolução apresentado pcht Comissfto 
de Economia. lica u Prcfcitur~ Municip~l de Mineiros do Ticti:, Esta· 
do de Silo Paulo. autorizada ~ elevar, tcmporariumente. os 
par~imetms fixados pelos itens I, 11 c III do urti;\•1 :!•• du Rcsolucào 
n• 62, de 1975, a fim de que possa realizar opcraçllll de crédito no 
valor de CrS 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil crut.ciros) 
com u C.1ixa Econõmica do Estado de São Paulo S.A .. destinada a li
mmciar os serviços de:: r~vimentaçflo asfáltica c obr:ts complcmen· 
tares u serem executadas cm vias públicas daquela cidade. 

2. A Mensagem do Senhor Presidente d:t República i: 
acompanhada da rc::spcctiva Exposição de Motivos c parecer do 
Conselho Monetário N~cional, fuvoráveis à medida plcite<~d:t pcl:t 

Municipalidade. 
3. A Resolução n9 62, de 28-10· 75, fixou pura a divida consoli· 

dudu dos Eswdos c Municípios, novos par:'1mctros tendo cm vista os 
seguintes limites máximos: a) montante globul: h) crescimento real 
anual: c) dispí:ndio anual com a liquidação. 

4. Para que o Município possa cfctivar a opcraçflo sob exame. 
huvcrá necessidade de autorização específica do Scn:tdo Federal. n:t 
forma do disrosto no parágrafo único do artigo 3~ da Resolução 
n9 62. de 1975, uma vez que, com a contratação. a divid<~ conso
lidada extrapolaria os parâmetros fixados pelos itens I, 11 c III do ar· 
tigo 29da Rc~olução n~ 62. de 28·10-75. 

5. A Comissão de Economia examinou ampla c pormcnoriz:t· 
damcnte o caso, tendo concluído por projeto de resolução. atenden
do a Mensagem n~ 83, de 1976, do Senhor Presidente da Rcp(tblic:t. 

6. No ãmbito desta Comissão, há a rcssalt:tr que o projeto 
obedeceu ao disposto no art. 42, item VI. d:t Constituição. ü norma 
lcg:tl (Rcsoluçfm n~ 62. de 1975) c·o displlsto no Regimento Interno 
(mt. 106. item 11 c :~rt. 100, item III). 

7. Ante o exposto, opinamos no sentido da normul tr:tmitaçlto 
do projeto. uma vez que constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, cm 2 de setembro de 1976.- Accioly Filho, 
Presidente - llcnriquc de l.a Hocqul', Relator- Gusram Capancm9 
_ J.dll' ('hai'Cs- ~clson Carneiro, com restrições- llcitor Dias -

.José l.indoso. 

PARECER N'' 607, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Sohrc a Mcnsa~em n~ 1114, de 1976 (n9 216, de 1976, na 
ori~em ), do Senhor Presidente da Repúhliea, suhmctendo ao 
exame do Senado Federal, proposta do Senhor ;'\-linistro de 
Estado da Fazcndn, para que seja autorizndn a Prefeitura 
Municipal de Garça (SI') a clc1ar cm CrS 6.000.000,00 (seis 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dilida consolidada. 

Relator: Senador Jarhas Passarinho. 

Com a presente Mensagem (n9 104, de 1976),o Senhor Presiden
te da República encaminha no exame do Senado Fcdcrul. prnrosta 
no sentido de que "seja autorizada :t Prefeitura Municipal de Garça, 
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Eswdu de Situ Paulo a ~l~vm em CrS 6.000,000,00 (seis milhões de 
cruzeiro>) u nwnwnte de sua divida consolidada, a fim de que possu 
contrawr empréstimo junto uo Banco do Brasil S.A .. por conw do 
Fundo de Desenvolvimento Urb;mo - FDU, destinado ao finan· 
ciumento dns serviços de pavimentação asfãhica e obra> compJe. 
menwres, a serem t>xecutadas cm vias públicas daquda cidudc". 

2. O empréstimo u >er contraído tem as seguintes condições 
gcr;ti>: 

"A- \'alor: CrS 6.000.000,00; 
B- l'ru1.os: 
I -de curi:ncia: 14 meses; 
2 - de amortizações: 8 anos e 10 meses, devendo a 

rcposiçiio ser efetuada em 36 prestações trimestrais, pdo 
Sistenw de Amortizuciics Constantes (SAC); 

C- Encargos: 
I -Juros: I 0% a.a.; 
2- Correçiio monetária idêntica à das ORTNs; 
3 - Taxa de administração de I% sobre o valor de 

desembolso e deles deduzida: 
D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercado· 

rias- (I CM): 
E - Destinação dos recursos: financiamento dos servi

ços d~ pavimentaçiio a serem executados em vias públicas da· 
que la cidade:." 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos (EM 
n~ 256, de 1976) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorá· 
vd ao pleito da Prefeitura Municipal de Garça, no sentido de elevar, 
temporariamente, os parâmetros lixados pelo artigo 29 da Resolução 
n~ 62, de 28-10-75, do Senudo Federal, a fim de realizar a operação 
de crédito rcferidu. 

4. A situação da divida consolidada interna do Município de 
Garça apresenta, segundo dados da Gerência da Divida Pública do 
Banco Central do Brasil, os seguintes valores: 

Esp~cic: Contratos 

a)Posiçàocm31-12-75 ......................... . 
h) Posição em 30-4-76 .......................... . 
c) Redução no período ......................... . 
d) Operação sob exame ......................... . 
c) Posiçfto :tpús a C<llllrat;tçfto .................... . 

Valor 
CrS mil 
9.686,0 
9.097,9 

588,1 
6.000,0 
15.097,9 

5. A Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, estabeleceu 
para a dívida consolidada dos Estados e dos Municípios, novos limi
tes máximos levando-se cm conta os seguintes critérios (art. 29, itens 
I, li, III c IV): 

"I -O montante global n~o poderá exceder a 70% (se· 
tenta por cento) da receita realizada no exercício financeiro; 

11 - O crescimento real anual da dívida não poderá 
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita realizada: 

III - O dispêndio anual com a respectiva liquidação 
compreendendo o principal c acessórios, não poderá ser 
superior a 30% (trinta por cento) da diferença entre a receita 
total c a despesa corrente, realizadas no exercício anterior; 

IV- A responsabilidade dos Estados c Municípios pela 
emissão de títulos da dfvida pública não podcrã ser superior a 
50% (cinqUenta por cento) do tcto fixado no item I deste arti
go." 

6. Na forma do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, a dívida 
consolidada interna deveria situar-se nos seguintes limites máximos 
(receita total de 1975 reajustada cm 30% conforme decisão do Conse
lho Monctúrio Nacional): 

CrS 
"I) Montante global .................... 10.488,8 mil 
li) Crescimento real anual ......... , ...... 2.996,8 mil 
III) Dispêndio anual ......... , ........... 2.374,2 mil 

7. Entr~tuntn, a a tu ai divida consolidada do r~ferido M unicipio 
jCt ultr;lpassu o limit~ m~ncionado no it~m III do paritgrufo unt~rior 
(C:rS 2.5S7,3 mill. atrav~s de um;~ operação ~sp~cifica, autorizada 
pdu Senado Fcdwtl. 

S. Para que pll~>a ser efetivad;~ a op~raçào cm pauta, haverá 
nccessid;~de <.k nov;~ ;~utorizaçào, uma v~z que licarrto extrapolados 
os limites lix:tdos pelos itens I, 11 ~III do art. 29 da Resolução n~ 62, 

·de 1975, conforme se verific;~ a s~guir: 

Valor 
CrS mil 

"I- Montante global ...................... 15.097,9 
11- Crcscim~nto real anual .................. 5.411,9 
III- Dispi:ndio ;uw;~l ..................... 3.345,3" 

'J. Esclar~cc o parcc~r do Conselho Monetário Nacional (Ban· 
co c~ntral do Brasil) que o "orçamento do Município de Garça (SP), 
p;~ra o presente exercício, prev~ a r~alizaçào de receita na ordem de 
CrS 14.500,00 mil (deduzid;ts ~ts operações de crédito) da qual cerca 
de 10,65% se dcstinat.n a :llcndcr a investimentos, ~ consid~rando 
que o fin;~nci;~mcnto pretendido s~ reveste de caráter reprodutivo, 
devendo ensejar o retorno aos cofres públicos de grande parte do 
capit;~l investido mediante a cobrança de tais serviços". Conclui 
aquele documento afirmando que a "assunção de compromissos no 
valor pleiteado não deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões 
na cxccuçrto orçamentária dos próximos ~xercicios." 

1 O. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes 
c no Regimento, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação con
tid;~ n;~ Mensagem n9 104, de 1976, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 68, DE 1976 

Auturi1.a :1 l'rcfdtura :\1unicipal de Garça (SP) a rcali1.ar 
operação de crédito no valor de CrS 6.000.000,00 (seis milhões 
de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Garça, Estado de São 
Paulo. autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, 11 c III do artigo 2~ da Resolução n9 62, de 1975, do Se· 
n;~do federal. a fim de que possa realizar uma operação de crédito 
no v;tlor de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) junto ao 
Banco do Brasil S.A .. por conta do Fundo de Desenvolvimento 
Urhano - FDU, dcstinad;~ a financiar a execução dos serviços de 
p:tvimcntaçiio cm vias públicas daquela cidade. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Sala das Comissões, cm I' de setembro de 1976.- Ruy Santos 
Presidente. cm exercício - Jarbas Passarinho, Relator - Orestes 
Quércia - Fmnc<J 1\lontoro - Agenor Maria - Augusto Franco -
Hcncdit<J Ferreira - Catlctc Pinheiro. 

J>A l~ECER ;'119 601!, DE 1976 

J>a C<Jmiss:io de Constituiçà~ c Justiça, sohrc o Projeto de 
Resolução n? 61!, de 1976, da Comissão de Economia, que 
"autori;r.a a Prefeitura Municipal de Garça (SP) a elevar cm 
CrS 6.flflfi.IIIIO,UO (seis milhões de cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada". 

Relator: Senador Henrique de J.a Rocquc 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 68, da Comissão de Eco· 
nomia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Garça (SP) a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelo itens I, 11 c III do arti
go 2'' d:t Rcsnluç~o n~ 62. de 1975. do Senado Federal. a fim de 
que possa rcalitar 11111:1 npcraçun de crédito no valor de 
CrS 6.000.000.00, (seis milhões de cruzeiros) junto ao Banco do 
Brasil S.A .. por contu do Fundo de Desenvolvimento Urbano -
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li >li, tbttttada a finattdar '' exe~:uçào dos serviços de pavimentação 
cm vias púhli,·as daquchil:id;tde. 

i\ Cumis,fto de Econttmi:t, ;tcompnnhando o parecer do Conse· 
lho ~·l<~nct:tri,, Naci,lllal, cunsiderou o pleito compativd com o 
l'lath> 1'\aci•IIJ;tl de Dcscnvnlvimento, no que tange ao rcaparc· 
lhamcnt" das médias c pcqttcn;ts ciu:tdes, entendendo que a assunção 
de t;tl •·outpt'<llllisso nün dcverú a..:arretar àquela municipalidade 
mai•11·cs prcs"',es na cxc..:uçàonrç:unentúria dos próximos exercícios. 

A matéria ubcdcccu its exigl:ncias Regimentais e goza de juridici
dadc c ""'"titu.:innaliuade. 

l'.tn f<~.:c ao cxpostn, opinamos pda aprovaçrto da mati:ria. 
Sala da' Cllmiss."tcs, cm 2 de sctcmhro de 1976. - Accioly Fi

lhu, l'rcsidctll.: -- IIL·nril1nc lll' La l{oCtiUC Relator- Leite Chaves
:'\d,un C:trm·iru, c••m r.:striçiics - llcitor Dias - Jos«i lindoso -
cu,taw C:tp:tn•·m:t. 

1'.\RECERES :"··S 6U'J E 6111, UE 1976 

PARECER Nv609, DE 1976 
Da Comlssio de Economia 

Sobre a Mensagem nv 105, de 1976 (nv 217, de 1976, 
na origem), do Senhor Presidente da República, que submete 
à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro 
de Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Cotia (SP) a elevar em CrS 12.100.600,00 (doze milhões, 
cem mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator; Senador J arbas Passarinho 

O Senhor Presidente da República, através da Mensagem nv ... 
217/76. suhmde it deliberação do Senado Federal pedido de autori
zação, feito pela Prefeitura Municipal de Cotia (SP), no sentido 

de elevar cm CrS 12.100.600,00 (doze milhões, cem mil c sciscen· 
tos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a fim de rca· 
lizar operuçlio de crédito junto ao Banco do Brasil S.A ., destinada 
ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica c obras 
complementares, a serem c"ccutadas cm vias públicas daquela loca
lidade. 

O empréstimo terá as seguintes características, conforme assina
la documento do Banco Central do Brasil: 

"A- Valor: CrS 12.100,6 mil (cm complementação 
ao financiamento a ser obtido junto à referida Instituição, 
no valor de CrS 5.899,4 mil, independentemente de autoriza
ção especifica do Senado Federal); 

B-Prazos: 
I -de carência: 15 (quinze) meses: 
2- de amortização: 108 (cento c oito) meses, devendo 

a reposição ser efetuada em 36 (trinta e seis) prestações 
trimestrais; 

C- Encargos: 
I -juros: 10% a.a.; 
2- correção monetária idêntica à das ORTN; 
3 - ta"a de administração de I% sobre o valor total de 

cada desembolso c dele deduzida; 

D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de: Mercado
rias(ICM); 

E- Destinação dos Recursos: financiamento dos serviços 
de pavimentação asfáltica e obras complementares, a serem 
executados em vias públicas daquela localidade. 

2. Segundo registros da Gerência da Divida Pública do Banco 
Central do Brasil, a situação da divida consolidada interna do M u
nicipio de Cotia (SP) apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

CrS mil 

Operação a ser Situação posterior 
Posiçioem Poslçioem Redução ocorrida realizada indepen- Operação ora sob às contratações 

Espécie 

I -r/títulos 
2- P/~ontratos 
J -·Total (I t2) 

31-12-75 

(A) 

2.130,0 
2.130,0 

311-4-76 até30-4-76 

(B) (C)= A·B 

1.802,5 327,5 
1.802,5 327,5 

dentemente de exame pretendidas 
autorização ( •) 

(D) (E) (f)= 8+ D +E 

5.899,4 12.100,6 19.802,5 
5.899,4 12.100,6 19.802,5 

(*)Operação de crédito a ser realizada, junto ao Banco do Brasil S.A. (Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU), dentro da disponi
bilidade apresentada pela Prefeitura para contratações independentes de autorização do Senado Federal= CrS 5.571,9 mil (2tl'.i. da receita 
reajustada realitada cm 1975) + CrS 327.5 mil (redução ocorrida até 30-4-76). 

3. De acordo com o artigo 29 da Resolução n9 62, de 
2R-I 0-75, do Senado Federal, a divida consolidada interna da Pre
feitura Municipal de Cotia (SP). no presente exercício - à luz 
dos dados apresentados pelo Balanço Geral relativo ao Exercício de 
1975- dcverú conter-se nos seguintes limites má"imos: 

a) montante glob;tl: CrS 19.501.6 mil: 
b) crescimento real anual: CrS 5.571,9 mil: 
c) dispêndio anual: CrS 4.181,3 mil. 

4. Dessa forma, para que possa cfctivar-sc a operação sob 
exame, havcr{t necessidade de autorização especifica da mencionada 
Casa do Congresso, uma vez que, após a sua contratação, o cndi· 
vidnmento interno consolidado da referida Municipalidade ultrapas· 
sarú o; limites que lhe foram fixados pelos itens I c li do artigo 
2" lia aludid;t Resolução n~ 62/75." . 

O pkito lúi c'tudadn pelo Conselho Mnnctúrio Nacion~l que o 
C•>n,idnnu perfeitamente .:ompativcl com as finanças da rcfwdn mu· 

nicipalidadc, c com a execução orçamentária dos próximos exer
cícios. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do pedido nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 69, DE 1976 

Autoriza n Prefeitura Municipal de Cotia (SI') n elevar o 
montante de sua dívida consolidada cm CrS 12.100.6110,110 
(doze milhões, cem mil c seiscentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Cotia (SP) autorizada a 
elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens 1 c 11 do 
artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal. a fim de 
que possn realizar uma operação de crédito no valor de CrS 
12.100.600,00 (doze milhões, cem mil c seiscentos cruzeiros), dcsti· 
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nada u !inundar os serviços d~ pavimentação asfáltica c obras com· 
pl~mcJllur~s a serem executadas ~m vias públicas daquela localidade. 

Art. 2Y Esta Rcsolucào entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sóilói das Comissões, cm JY de setembro de 1976.- Huy Santos, 
Presidente, cm exercício - J arbus J>ussurinho, Relator - Augusto 
Franco - Orestes Quérciu - Agcnor Muriu - Benedito Ferreira -
Cnll<•tc l'inhciro. 

I'AIU::CEI! :-JY 6JU, DE 1976 

Da Comissüo de Constituição e Justiçu, sobre o Projeto de 
l!esoluçiio n'' 69, de 1976, da Comissiio de Economia que "au
turizu u Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a elel'Ur em CrS 
12.1Ull.600,00 (doze milhões, cem mil c seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dhida consolidada". 

l{elutur: Senador Jlenrique de La Rocque 

Sob exame o Projeto de Resolução nY 69, da Comissão de 
Economia. que autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a con· 
tratar cmpré:stimo no valor de CrS 12.100.600,00 (doze milhões, cem 
mil e seiscentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., destinado 
ao financiamento de' serviços de pavimentação asfáltica naquela loca· 
I idade. 

A Comissão de Economia, acompanhando o parecer do Con· 
sclho Monetário Nacional, considerou o pleito compatível com o 
Plano Nacional de Desenvolvimento, no que tange ao reaparelha· 
mento das médias e pequenas cidades, entendendo que a assunção de 
t:il compromisso não deverá acarretar àquela municipalidade 
maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu as exigéncias Regimentais e goza de juridici· 
dade e constitucionalidade. 

Em face: ao exposto, opinamos pela aprovação da matéria. 
S:ila das Comissões, em 2 de setembro de 1976.- Accioly Filho, 

Presidente- Henrique de la Rocque, Relator- Gustavo Capanema 
- ~elson Carneiro, com restrições- Heitor Dias- leite Chaves. 

PARECERES ~YS 611 E 612, DE 1976 

PARECER N9 611, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n9 108, de 1976 (n9 :ZlO, de 1976, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo ao 
exame do Senado Fedenl, proposta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Andradlna (SP) a elevar em CrS 7.365.100,00 (sete 
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante da sua dfvlda consolidada. 

Relator: Senador Franco Montoro 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal, proposta no sentido de que "seja autorizada a Pre· 
feitura Municipal de Andradina, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 7 .365. I 00,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil c cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinado ao financia· 
menta dos serviços de pavimentação asfáltica a serem executados em 
vias daquela localidade". 

2. As condições gerais do empréstimo são as seguintes: 

"A- Valor: CrS 7.365,1 mil (cm complementação ao 
financiamento a ser obtido junto à referida Instituição, no 
v:1lor de CrS 1.634,9 mil. independentemente de autorit:1çào 
espccílic;l do Senado Federal); 

B-Prazos: 
1 -de carência: 9 meses, a partir de cada desembolso: 
2- de amortizações: III meses, cm 37 prestuçõcs !ri· 

mcstrnis pelo Sistema de Amortizações Constantes (SAC): 

C- Encargos: 
I -taxa de juros. 10% a.a.; 
2- correçi\o monetâriu idêntica à das ORTN; 
3- taxa de administração de 1%; 
D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Merca· 

dorias- I CM; 
E- Destlnaçilo dos recursos: financiamento dos ser· 

viços de pavimentação asfáltica a serem executados em .vias 
públicas daquela localidade." 

3. A Gerência da Divida Pública do Banco Central do Brasil 
(GEDIP), apresenta os seguintes valores dos encargos do Município 
de Andradina (SP): 

Espécie: Contra tos 

a) Posiçãoem31-12-75 ....................... . 
b) Posição em 30-4-76 ....................... .. 
c) Acréscimo ocorrido até 30-4· 76 .............. . 
d) Operação a ser realizada independentemente de 
autorização do Senado Federal (0

) 

e) Operação sob exame ...................... .. 
f) Situação posterior às contratações .........•... 

Valor 
CrS mil 

579,1 
2.776,4 
2.197,3 

1.634,9 
7.365,1 

I 1.776,4 

4. Na forma do art. 2Y (itens I, 11 e III) da Resolução n9 62, de 
1975, a divida consolidada interna da Prefeitura Municipal·de Andra· 
din:1, no presente exercício, deveria conter-se nos seguintes limites 
máximos: 

"Item 

I- a) montante global 
li - b) crescimento real anual 
III- c) dispêndio anual 

CrS mil 

13.412,8 
3.832,2 
2.227,3 

5 - Após a contratação em exame, o endividamento interno 
consolidado da referida Municipalidade ultrapassará o limite fixado 
pelo item li do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, conforme se 
verifica a seguir: 

"I- Montante global- CrS 11.776,4 mil (A); 
li- Crescimento real anual- Cr$ 11.197,3 mil (8); 
III- Dispêndio anual- CrS 2.051,0 mil (C)." 

"A ~ CrS 2.776,4 mil (posição cm 30-4-76) + 
CrS 1.634,9 mil (operação a ser contratadajunto ao Banco 
do Brasil S.A. - FDU - independentemente de autorização 
especifica do Senado Federal) + CrS 7.365,4 mil (operação 
sob exame): 

B = CrS 1.634,9 mil (operação a ser efetivada junto ao 
Banco do Brasil S.A.- FDU- independentemente de auto· 
rizaçào) + CrS 7.365,1 mil (operação sob exame) + 
CrS 2.197,3 mil (acréscimo ocorrido até 30-4· 76); 

c= CrS 313,00 mil (dispêndio, previsto para 1978, rela· 
tivo à divida já contraída)+ CrS 1.738,0 mil (dispêndio, pre· 
visto para o mesmo ano, relativo às operações de crédito a 
serem realizadas nos valores de CrS 1.634,9 mil e 
CrS 7.365,1 mil)". 

6- Informa o parecer do Conselho Monetário Nacional (folha 
n9 6) que "o orçamento do Municlpio de Andradina (SP), para o pre· 
sente exercício, prevê a realização de receitas da ordem de 
CrS 20.000,0 mil (deduzidas as operações de crédito), da qual cerca 
de CrS 2.883,0 mil se destinam a atender a investimentos com 
t•J- Operaçilo de <r~dilo a ••• renliudR junlo RO Banco do Bmll S.A. - (FDU) -, 
denlro da di•ponihifidade apmentAdA pela Prereilura para <Oni!AIAÇÔOI fndependenlel de 
nulorilAçho do Senado Fede!AI• CrS J.RJ2,2 mil (20'!, do re<eiiR liquida reallr.adn em t975) 
- CrS 2.197,3 mil (oumenlo o<orrldo AI~ J().4·7~). 
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r~çursos próprios ~ consid~rando" - pross~glt~ o m~smo do· 
cumento - "qu~ o empr~~ndim~nto a •1u~ s~ propõ~ uqu~lu Prc· 
fcitunt se reveste de carát~r r~produtivo, d~v~ndo cns~jur o r~torno 
aos C111'r~s públicos de grand~ part~ do capital inv~stido, m~diunte a 
cobranc~t de taxas de pavim~ntaçào aos b~ndiciários de wis s~rvi· 
cus". E aduz "que a assunc~o do compromisso ora cm cxam~ _ 
CrS 7.365,1 mil - n~o dev~rá acarretar à Municipalidad~ maior~s 
pr~ssõ~s na cx~cucão orçam~ntária dos próximos ~xcrcicios". 

7 - Esta Comissão, tendo ~m vista que foram cumpridas as 
~xig~ncias ~stabd~cidas no Regimento ~ nas normas vigentes, 
conclui por ac~itar a solicitação contida na Mensagem n9 108, de 
1976, do s~nhor Pr~sidente da República, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N970, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura 1\lunicipul de Andradina (SP) a 
realizar operação de crédito no valor de CrS 7.365.100,00 (se
te milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

:\rt. IY 1?. a Prefeitura Municipal de Andradina, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pe· 
lo item 11 do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fe· 
d~ral, a tim d~ qu~ possa realizar uma operação de crédito no valor 
de CrS 7.365.100,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e 
cem cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S.A .• por cont.a do Fundo de 
Desenvolvim~nto Urbano- FDU, destinado a financiar a execução 
dos serviços de pavimentação em vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, em 19 de setembro de 1976.- Ruy Santos, 
Presidente, em exercício - Franco Montoro, Relator - Orestes 
Quércia- Agenor Maria- Augusto Franco- Jarbas Passarinho
Benedito Ferreira- Cattcle Pinheiro. 

PARECER NY 612, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução nY 70, de 1976, da Comissão de Economia que "au
toriza a J>rcfcitura Municipal de Andradina (SP) a elevar cm 
CrS 7.365.100,00 (sele milhões, trezentos c sessenta c. cinco 
mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Heitor Dias 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 70, da Comissão de 
Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Andradina (SP) a 
contratar empréstimo no valor de CrS 7.365.100,00 (sete milhões, 
trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros), junto ao Banco do 
Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FDU -, destinado ao financiamento de serviços de pavimentação 
asfáltica naquela localidade. 

A Comissão de Economia, acompanhando o parecer do Con· 
sclho Monetário Nacional, considerou o pleito compatível com o 
Plano Nacional de Desenvolvimento, no que tange ao rcaparclha· 
mcnto das médias c pequenas cidades, entendendo que a assunçào de 
tal compromisso não deverá acarretar àquela municipalidade 
maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu às exigências regimentais e goza de juridici· 
dadc c constitucionalidade. 

Em face ao exposto, opinamos pela aprovação da matéria. 
Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976.- Acciolv Filho, 

Presidente - lleitor Dias, Relator - Gustavo Capancma ..:_ Leite 
Chaves - Nelson Carneiro, com restrições - ,José Undoso -
JlrnrÍIJne de Ln Ro;:que. 

J',\UEC'EitES :-\ 1'S 61.' E 614, DE 1976 
t>AJU~C'El~ :-\1' 61.', DE 1976 
lla Cumissiiu d•• Econumiu 

Sobre a Mensagem nY 109, de 1976 (n~ 221, de 1976, na 
origem), do Senhor Presidente da Repúblieu, submetendo a de
liberação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Bariri (SP) a elevar em CrS 1.000.000,00 (um milhão de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador J arbas Passarinho 

Sob c:xamc: a Mensag~m nY 109 (nY 221, de 1976, na orig.:m), do 
Senhor Pr~sidente da República, submetendo à ddibcraçào do 
Senado Federai. proposta do Senhor Ministro da Fat.enda, para que 
seja autorizada a Pr~feitura Municipal de Bariri (SP) a dcvllr cm CrS 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), destinado liO linllnciam~nto 
dos serviços de pavimentação asfáltica ~colocação de guias c sarj.:tas 
a s~rcm executados em vias públicas daquda municipalidade, o mon· 
tante da sua divida consolidada. 

A solicitação original da Prefeitura de Bariri (SP) atingia o valor 
de CrS 2.061.500,00 (dois milhões, s.:ss.:nt~1 .: um mil c quinhentos 
cruzeiros). a ser contratada junto a Caixa Económic;t do Estlldo d.: 
São Paulo S.A .. nas seguint.:s condições: 

"A- Valor: CrS 2.061,5 mil (cm complcm~ntacão liO 

tinanci~tmento a ser obtido junto a referida Instituição. r.o 
valor de CrS 1.438,5 mil, indcpend~ntementc de llutorização 
específica do Senado Federal): 

B- Prazo de amortização: 48 meses. cm prestações 
mensais: 

C -Encargos: 
1- taxa de juros: 10% a.a .. pda aplicação da Tllhcla 

Price: 
2- correçào monetária aos mesmos índice' lixados 

para o salário mínimo habitacionlll: 

D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mer· 
cadorias: 

E- Destinação dos recursos: finunchtmcnto dos 
serviços de pavimentação asfúltic;~ c colocaçào de guias c Sl!r· 

jctas. "serem executadas em vias públicas daquela cid~1de." 

O Conselho Monetário Nacional opinou favor;~vclmcntc ao cm· 
préstimo de apenas CrS 1.000.000,00, por entender que a assunção 
do compromisso no valor pleiteado, ou seja, de CrS 3.500,00 mil, 
com prazo de resgate de apenas 4 anos, acarretaria, certamente, di fi· 
cu Idades para a administração municipal nos próximos c.xcrcícios. 

Asstnl sendo, opinamos pela aprovação da matéria, nos tcrmco< 
do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N97J, DE 197t\ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bariri (SP) a elevar 
cm CrS 1.000.000,00 o montante de sua dh·ida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Bariri. Estado de São 
Paulo. ;~utorizada a elevar. temporariamente, os panimctros fixados 
pelos itens 11 e III, do art. 29 da Resolução n9 62/75. do Senado Fc· 
dera!, a fim de que poss<~ contratar empréstimo junto à C<~ixa Econó· 
mica do Estado de São Paulo S. A., no valor de CrS 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros), destinado <~o financiamento dos serviços de pa· 
vimcnt;~çào asfáltica c colocação de guias c sarjetas a serem cxc· 
cu lados cm vias públicas daquela localidade. 

Arl. 29 Esta Resolução entra cn. vigor n;~ d;~ta de sua publi· 
caçào. 

Sala d;~s Comissões, em JY de setembro de 1976.- Ruy Santos, 
Presidente, cm exercício - Jarbas Passarinho, Relator - Au~:usto 
Franco- Orestes Quércla - Agenor Marln - Benedito Ferreira -
Cattetc Pinheiro. 
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I'AIU:n:n N''lll·t DE 1976 

llu Cumissiio d~· Constitui~uo e Justiçu, sobn• o Projeto d~ 
lh•sulu~iiu n'' 71, dt• 1976. du Comissilo de Economia que "au
torit:t u Pn·f~·ituru Municipal d~ Buriri (SP) a elevar cm CrS 
I.HUO.U(HI,UO (um milh:iu d~· cruzeiros) o montante de sua 
dhid~ cun,oliduda ", 

UL'Iutur: St•n:tdur Henrique de Lu Rocquc 

s,./l ~\.1111~ " l't'<>i~tll "'' RcM>iw.;~o 11'' 71. Ja C'omissitll de 
l·.:"ll•llllio~. que :rutorit:t a i'refeitnr:t Municip:li de Bariri (SI') a..:on
tratar cmpri:stinh> nu vai,>r de CrS 1.000.000,00 (um miihiu.> de cru-.. 
l.:ir.>s)junt.> it Cai\:t l'c'<>ntimk:t Jo E,.t:td<> de São P:tuio S.A .. dcs
tin;rd" :to finand:uncntu de scrvkns de pavimcnt:u.;ito :tsfáitit:a 
naqu~!;, l<>c·alidadc. 

A Comi,_;,,, de h.:onomia. :twmpanhando o parecer do Cnn
""1111> ~1unct:rrio :\at:iorwl. t:onsiderou n pleito l.'omp:ttívd com o 
l'l:tth> \aci,>n:tl de Desenvol\·imcnto. nn que tange a<> rcaparclha
ment" da, mi:di:h c pc<Jllcnas cidades. cntcndcndo 4ue a assunçito de 
tal comprumi"''' nit<> dC\er:r at:arrcwr àquela munidpaiidade 
maiores prc""ies na cxet:uçàoorçamcntúria dos próximos c.xcrcícios. 

:\ ma:i:ri:t<>hedet:cu as exigências Regimentais c got.a de juridici
dadc c .:•>nstitucion:tlidadc. 

Fm f:tcc :t•> C\P<>sto. •>pinanws pela aprovucào da nwti:ria. 
Sala d:ts C<>llli,.,.lics. cm 1 de setemhrn de 1976.- Accioly Filho, 

!'residente- Hcnri11ue d~ Lu RoCIIUC. Rcl:ttor - Gustavo Capanemu 
- Leite Charcs - Nelson Carneiro. com restrições - Heitor Dias -
José Lindoso. 

1'.\RECERES :'\••S 615 E 616, DE 1976 

1'..\HEC'EI~ :'\I' 615, DE 1976 
l>:t Comissão dl• Economi:t 

Sohrc a :\lens:tgl'lll n'' IIU, de 1976 (n~ 222, de 1976, na 
nri:.:t•m ). dn Senhor Presidente da República. submetendo à 
ddiht·r:t~·:in du Senado Federal, proposta do Senhor :\linistro 
d:t Fazend:t. p:trn IJUl' scj:t :tutorizada a Pr~feitura Municipal 
rk Bl'i>l·dnuru (SI') a ele• ar cm C'rS 3.927.200,1111 (três mi
lhi>t''• nnlcet•nlt.- c •·inh.• ~ sete mil e duzentos cruzeiros) o 
nwntarllc de sua dil ida consolidada. 
Rdarnr: Scrt:tdor A:.:t•nor :\1aria 

Com a Mensagem n~ 110, de 1976 (n~ 222, de 1976, na orig~m) 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
Federal. pmpo,t:t do Senhor Ministro da Fazenda. para que seja 
:urtnritada a Prefeitura Municipal de Bebedouro (SP) a elevar cm 
CrS J.lJ27.200.00 (três milhões. novecentos e vinte c sete mil c 
dutcntos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contrat:or empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A .. por 
conta do Fundo de Desenvolvimento !Jrliano (FDU), destinado ao 
linanciamcnto de obras do anel viário e pavimentação asfáitica de 
trcc.:hos d.: ruas daquela municipalidade. 

f..."as: 
:\ ••rcraçào d..: crédito supracitada tem as seguintes caracteristi-

t\ - Valor: CrS 3.927,2 mil (em complementação ao 
tinanciamcnto a ser obtido junto à referida Instituição, nova
lor de CrS 4.072,8 mil, independentemente de autorização 
cspccílica do Senado Federai): 

B- l'raw~: 

I -de carência: 12 meses: 
1- de amorti;wçfto: 108 meses, cm 37 parcelas trimes-

trais. pdo Sistema de Amortizações Constantes (S.A.C.): 
C- Enc:trJ:os: 
I -Juros: 10% a.a: 
2- Corrcçào monetúri:t idêntica à das ORTN: 
3 -Taxa de administração de 1% sobre o total de cada 

dcscmhobo c dele deduzida: 
D- (;arantia: imposto sobre a Circulação de Mercado

ri:rs (!CM): 
F- llt•srinac:io dr" rcrnrsns: financiamento de obras do 

anel' iúrio c pavimcntaçfto de trechos de ruas daquela cid<tdc. 

O C<lnsclho Mnn~tário Nacional pronunciou-s~ favoravelmente 
it presente soiiciHII;rttl pM entender que o empn:~ndimento se revesle 
de c:~r:tter reprodutivo c seus encargos nào dcvcrii.> acarretar à muni
cip:tlidadc rn:tior~s pressões nu exccuçàn orçamentária dos próximos 
c~ercíci<>s. 

:\s.im send<>, optnamns pei:t aprovaçiio da rnméria nos termos 
do seguinte: 

I'IWJI:To DE RESOLUÇ?\0 N~ 72.DE 1976 

Aurorila a l'n•feitura J\lunicipul de Beb~douro (SI') a ele
'ar ~·m ('rS 3.927.200,110 o montante de sua dívida consolidada. 

O Scnadn Fcder:tl resolw: 

t\rt. i,. É a Prefeitura Municipal de Bebedouro (SP) autorizada 
a dcvar. temporariamente, os parâmetros fixados pc:los itens I e 11 do 
arti!!u 2'' da Resoiuç~ll nY 62/75, do Senado Federal, a lim dc que 
p<>ssa contratar ~mpréstimo junto ao Banco do Brasil S.A., por 
t:onta do Fundo dc D~s~nvoivimento Urbano (FDU) no valor de 
CrS 3.927.200.00 (três milhões, novecentos c vinte e sete mil e 
dutcntos cruzeiros). destinados ao financiamento de obras do anel 
viúri<> c de p:tvirncntaciio dc trechos de ruas daquela municipalidade. 

:\rt. 2'' Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
S•tia das C omissões, cm i Y dc setembro de 1976. - Ruy Santos, 

Prcsidentc, cm exercício - t\J:cnor Maria, Relator - Franco 
J\lunloru- Or~stcs Quércia- Augusto Franco- Jnrbns Passarinho 
- Benedito Ferreira - Cuttctc Pinheiro. 

PARECER :-J~616,l>F.1976 
l>a Comissào de Constituição c .Justiça, sobre o Projeto de 

l~esuluç:io n•.o 72, de 1976, da Comissiio de Economia que 
"au!llriza u Prefeitura :\lunicipal de Bebedouro (SP) a elevar 
cm CrS 3.927.2110,110 o montante de sua divida consolidada"·. 

Hd:ttur: Senador llcnriquc de La Rocquc 

Sob exame o Projeto de Resolução nY 72. da Comissão de 
J:::conumi:t, que: autoriza a Prefeitura Municipal de Bebedouro (SP) a 
contratar empréstimo no valor de CrS 3.927.200,00 (trê:s milhões, 
lhl\'Ct:entos c vinil! c sete mil e duzentos cruzeiros). junto ao Banco 
d,> Br:tsil S.A.. dc:stinado ao financiamento de serviços de 
pavim~lllaçi'to asfáitica naquela localidade. 

A Comissão de Economia, acompanhando o parecer do Conse
lho M,mctário Nacional, considerou o pleito compatível com o Pia
no N:tdonai de Desenvolvimento, no que tange ao reaparelhamento 
das médias c pcqucnas cidades, entendendo que a assunçiio de tal 
compromisso não deverá acarretar àquela municipalidade maiores 
pfl:ssôcs na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu as exigências Regimentais c goza de juridi
cidadc c constitucionalidade. 

Em face ao exposto, opinamos pela aprovação da matéria. 
Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976. - Accioly 

Filhu, Presidcntc - llcnriquc de La Rocquc, Relator - Gustavo 
Capancmu - Leite Chaves - Nl'lson Carneiro, com restrições -
llcilrrr Dias- Jrrsé Lindrrso. 

I'AI~ECERES :'ol~s 617 c 61!1, DE 1976 

PARECER N.0 617, DE 1976 

Da Comissão de .Economia, sobre a Mensa
gem n.0 111, de 1976 (n.o 223176, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo 
ao exame do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cam· 
pinas (SP) a elevar em Cr$ 87.752.991,00 (oiten
ta c sete milhões, setecentos e cincoenta e dois 
mil, novecentos e noventa e um cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Augusto Franco 
Nos termos do nrt. 42, item VI, dn Constituição, o 

senhor Presidente da Rep1ibllca encaminha ao exame 
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do Senado Federal a Expo::.1ção de Motivos n.o 239, de 
1976, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, rela
clonada com o pleito da Prefeitura Municipal de Cam
pinas, Estado de São Paulo, no sentido de obter a 
necessária autorização para que o Município possa 
elevar, temporariamente, em Cr$ 87.752.991,00 <oiten
ta e sete milhões, setecentos e cincoenta e dois mil, 
novecentos e noventa e um cruzeiros) os parâmetros 
fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 28 de outu
bro de 1975, do Senado Federal, a fim de realizar 
operações de crédito junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A. <na qualidade de agente financeiro do 
BNH) à Financiadora de Estudos e Projetas CFINEP) 
e ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano - FDU, destinados ao fi
nanciamento de projetos e atividades nas áreas de 
saneamento, transporte, habitações e educação. 

2. As condições básicas das três operações são as 
seguintes: 

I - Junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
na quaUdaae de Agente Financeiro do Banco Nacional 
da Habitação <BNH> : 

A- Valor: Cr$ 29.170.691,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 36 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros de 8% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das ORTN; 

3 - comissão de 1%; 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias <ICM) e Fundo de Participação dos 
Municípios (F.P.M.), já tendo, inclusive, a Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República 
(SEPLAN - PR> se manifestacio favoravelmente 
quanto à vinculação das cotas do FPM; 

E -Destinação dos recursos: drenagem dos 
canais Proença, Piçarrão e Saneamento; 

II- Junto à Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP): 

A - Valor: Cr$ 15.000.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos após a integralização; 
2 - de amortização: 3 anos; 
C- Encargos: 
1 -taxa de juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetária de 10% a.a.; 
3 - taxa de serviços: 2% a.a.; 
D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias <ICM) ; 
E - Destinação dos recursos: financiamento do 

estudo da viabilldade da implantação de transportes 
de massa naquela localidade; 

III- Junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
na qualidade de Agente Financeiro do Banco Nacional 
da Habit~:ção (BNH): 

A- Valor: Cr$ 15.000.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 6 meses após a lntegralização; 
2 - de amortização: 20 anos; 
C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a.; 

2 - correção monetária Idêntica à das ORTN; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias <ICM); 

E - Destinação dos recursos: aquisição de terre
no objetlvando a construção de unidades habitacio
nais, assim como implantação, naqueles núcleos, de 
equipamentos básicos e realização de obras de infra
estrutura, serviços de pavimentação, construção de 
escolas e de habitações transitórias; 

IV - Junto ao Banco do Brasil S.A. <Fundo de 
Desenvolvimento Urbano - FDU>: ' 

A- Valor: Cr$ 28.582.300,00 (em complementa
ção ao financiamento a ser obtido junto à referida 
Instituição, no valor de Cr$ 5.371,7 mil, independente
mente de autorização específica do Senado Federal>; 

B- Prazos: 

1 - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: 7 anos; 
C- Encargos: 
1 - juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das ORTN; 
3 - taxa de administração de 1% sobre o valor 

de cada desembolso e dele deduzida; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias <ICM) ; 

E - Destinação dos recursos: complementação 
das obras relativas à Via Expressa São Paulo e suas 
conexões. 

3. Dispõe a Prefeitura Municipal de Cam
pinas de uma disponibilidade para contratações inde
pendentemente de autorização do Senado Federal no 
valor de Cr$ 5.371.700,00 (cinco milhões, trezentos e 
setenta e um mil e setecentos cruzeiros), resultado 
da diferença entre Cr$ 238.978.000,00 (limite máximo 
de endividamento permitido) Cr$ 233.505.300,00 (po
sição em 31-3-76, dos compromissos já assumidos), 
conforme informa a Gerência da Dívida Pública do 
Banco Central do Brasil nos dados seguintes: 

Espécie: Contratos Valor:Cr$ mil 

a) Posição em 31-12-75 
b) Posição em 31-3-76 
c) Aumento ocorrido no período (*) 

d) Operação a ser realizada inde
pendentemente de autorização 
do Senado Federal ( * •) 

e) Operações sob exame 
f) Situação posterior às contrata

ções pretendidas 

217.098,7 
233.606,3 

16.507,6 

5.371,7 
87.753,0 

326.731,0 

( •) Aumento ocorrido cm virtude de novns contratações rea· 
llzadns, no presente excrclclo, ate 31·03·76. 

C ••) Operação de crédito o. ser realizada junto ao Banco do 
Brasil S.A. (Fundo de Desenvolvimento Urbano). dcntto 
da dlsponlbllldade apresentado. pela Prcfciturn p.un con· 
t1·a.t~ções Independente de autorizaçr.o do Senado Fcdcrlll 
+ Cr$ 238.978,0 mil (limite mnxlmo de endividamento per· 
mltldo) - Crs 233.606, mil cposlçüo, cm 31·03·76, dos com· 
promlsso já assumidos). 
4. Na forma dos parâmetros estabelecidos pelo 

art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a divido. consolidada interna do Município de 
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Campinas (SP) deverá conter-se nos seguintes limites 
máximos: 

"(•) I) montante global: Cr$ 238.978,0 Jn11; 
n> crescimento real anual: Cr$ 68.279,4 mil; 
m> dispêndio anual: Cr$ 52.887,5 mil;" 

5. Com a operação em pauta, aqueles limites 
utens I, II e III> do art. 2.0 da Resolução n.o 62/75, 
seriam os seguintes: 

(A) n montante global: Cr$ 326.731,0 mil <+ 
Cr$ 87.753,0 mil); 

(B) II) crescimento real anual: Cr$ 109.632,3 
mil <+ Cr$ 41.352,9 mill; 

(C) m> dispêndio anual: Cr$ 45.882,3 mil <+ 
Cr$ 7.005,2 núl). 

(.o\) = Crs 235.606,3 mil (poslçlio, cm 31·03·76, doa compromissos 
jâ a.ssumldos) + crs 5.371,7 mU (opern.çào de crédito a ser rea· 
llznda. Independentemente de autorlzaçdo) + CrS 87.753, o mn 
(opcrn~Oes ora sob exnme). 

IB) = Crs 16.507,6 mll (aumento, OCOlTido em virtude de novas 
operaçOes realizadas, no weseute exerc1clo, até 31.03·76) + 
crs 5.371,7 mll (tlna.nc!a.mcnto n ser r.eallzado independente
mente de autorlza.ç~o) + crs 87.753,0 mU (opera.ç6ee ora sob 
exame). 

(C) = crs 28.298,9 mU (cUBpêndio, preVisto pal'll. 1980, relntivo 
n divida jâ contra.lda) + crs 17.583,4 mU (dispêndio, previsto 
pnra o mesmo exerclclo, relativo às operações a serem contra.
taclas nos valo:-cs de crs 5.371.7 mu, crs 29.170.7 mll crs · 
15.ooo,o mn, crs l5.00o,o m11 e crs 28.582,3 m!ll. """ 

6. O orçam_e1:1to do Mun1cipio de Campinas para 
o presente exercJCIO apresenta uma previsão. de recei
t~ da orde:r;n de Cr$ 304.470,0 m1l (deduzida as opera
çoes de credito), dos quais cerca de Cr$ 82.385,7 m11 
(27,05%) se des~inaram a atender a investimentos 
com recursos proprios. 

7. Informa o Banco Central do Brasil que 0 
"dispênd!q máximo, previsto para 1980, relativamente 
às operaçoes a serem contratadas (Cr$ 87. 752.991,00) 
é de Cr$ 17 .583,! mil", -:- e que "a assunção de tais 
compromissos nao deverao s.carretar àquela Prefei
tura maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercícios. 

8. O Conselho Monetário Nacional, em sessão 
de 21-7-76, manifestando-se sobre o assunto reco
mendou a adoção das providências necessárias' à ele
vação pretendida. 

9. Como se vê, para que possam ser efetivadas as 
operações sob exame, haverá necessidade de autori
zação específica do Senado Federal, uma vez que após 
as suas contratações, o endividamento consolldado 
interno do Município de Campinas ultrapassará os 
limites que lhe foram fixados pelos itens I e n do 
art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975. 

10. Cumpridas as exigências estabelecidas no 
Regimento Interno e nas normas vigentes, concluímos 
por aceitar o pleito contido na Mensagem n.o 111 de 
1976, do Senhor Presidente da República, na formá do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 73, DE 1976 
Autoriza a Prefeitura. Municipal de Campi

nas <SP) a elevar em Cr$ 87.752.991,00 (oitenta. 
e sete milhões, setecentos e cincoenta e dois mil 
novecentos e noventa e um cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 li: a Prefeitura Municipal de Campinas 

Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temperaria~ 
mente, os parâmetros fixados peJos itens, I e II do 
art. 2.o da Resolução n.0 62, de 1975 do Senado Fe
deral, a fim de que possa elevar em Cr$ 87.752.991,00 

(oitenta e sete milhões, setecentos e cincoenta e dois 
mil, novecentos e noventa e um cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, mediante contratos de 
empréstimos junto às seguintes instituições: Banco do 
Estado de São Paulo S.A. como agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, no valor de ......... . 
Cr$ 29 .170. 691,00 (vinte e nove milhões, cento e se
tenta mil, seiscentos e noventa e um cruzeiros); Fi
nanciadora de Estudos e Projetes CFINEP) no valor 
de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros); 
Banco do Estado de São Paulo S.A. no valor de 
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), como 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
e do Banco eLo BrasU S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano - FDU, na importância 
de Cr$ 28.582.300,00 (vinte e oito milhões, quinhentos 
e oitenta e dois mil e trezentos cruzeiros), destinados 
aos projetas e atividades nas áreas de saneamento, 
transporte, habitação e educação a serem executados 
naquele município. 

Art. 2.o Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, em 1.0 de setembro de 1976. -
Senadores Ruy Santos, Presidente em exercício- Au
gusto Franco, Relator - Cattete Pinheiro - Benedito 
Ferreira - Orestes Quércia - Agenor Maria - Franco 
Montoro - Jarbas Passarinho. 

PARECER N.0 618, DE 1976 
Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre 

o Projeto de Resolução n.0 73, de 1976, da. ()o
missão de Economia, ~ue "autoriza a Prefeitura. 
Municipal de Campinas (SP) a elevar, em 
Cr$ 87.752. 991,00, o montante de sua. dívida. 
consolidada.". 

Relator: Senador Henrique de La. Rocque 
Sob exame o Projeto de Resolução n.0 73, da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de campinas CSP) a elevar, temporariamente, 
os parâmetros fixados pelos itens I e II do art. 2.0 da 
Resolução n.o 62, de 1975, do Senado Federal, a fim 
de que possa elevar em Cr$ 87.752.991,00 (oitenta e 
sete milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, nove
centos e noventa e um cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, mediante contrs.tos de emprésti
mos junto às seguintes instituições: Banco do Estado 
de São Paulo S.A. como agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, no valor de Cr$ 29.170.691,00 
(vinte e nove milhões, cento e setenta mil, seiscentos 
e noventa e um cruzeiros); Financiadora de Estudos e 
Projetes <FINEP) no valor de Cr$15.000.000,00 (quin
ze milhões de cruzeiros) ; Banco do Estado de São 
Paulo S.A. no valor de Cr$ 15.000.000,00 (quinze mi
lhões de cruzeiros), como agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação e do Banco do Brasil S.A., por 
conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU, 
na importância de Cr$ 28.582.300,00 (vinte e oito 
milhões, quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos 
cruzeiros), destinados aos projetos e atividades nas 
áreas de saneamento, transporte, habitação e educa
ção o. serem executados naquele municfpio. 

A Comissão de Economia, acompanhando o pare
cer do Conselho Monotário Nacional, considerou o 
pleito compatfvel com o Plano Nacional de Desenvol
vimento, no que tange ao reaparelhamento das médias 
e pequenas cidades, entendendo que a assunção de tal 
compromisso não deverá acarretar àquela municipa
lidade maiores pressões na execução orçamentária 
dos próximos cxercfcios. 

c•) Receita. total nrrccndndn cm 1075, rcnjustadn cm 30% con
forme dcclsfio dcsto conselho cm roun!Ao rcnllzndn. cmt 
16•02-70. 
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A matéria obedeceu as exigências Regimentais e 
goza de jurldicidade e constitucionalldade. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da 
matéria. 

Sala ~as Comissões, cm 2 de setembro de 1976. _ 
Accloly F1lho, Presidente - Henrique de La Rocque 
Relator - Gustavo Capanema -Leite Chaves - Nel~ 
son Carneiro, com restrições - José Lindoso - Reitor 
Dias. 

PARECERES N9s 619 E 620, DE 1976 

PARECER N9619, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Sobre a l\lcnsugem n9 113, de 1976 (n9 231·76 na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo ao 
exame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, para que seja autorizada 11 Prefeitura M u· 
nicipal de Nova Odessa (SP), 11 elevar cm CrS 4.000.000,00 
(quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoll· 
dada. 

Relator: Senador J arbas Passarir.ho 

O presente pleito da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, cnc:~minhado ao exame do Senado Federal 
pelo Senhor Presidente da República (art. 42, item VI, da Constitui
ção),•i: no sentido de que seja autorizada aquela municipalidade a 
elevar cm CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A. na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, des
tinado no financiamento dos serviços de pavimentação asf:íltic:1 e 
colocação de guias e sarjetas a serem executadas em vias públicas 
daq ucla cidade. 

2. Em complemento ao financiamento sob exame, pretende 
aquela municipalidade obter junto à referida instituição, um outro 
empréstimo no valor de CrS 877.700.00 (oitocentos e setenta e sete 
mil c setecentos cruzeiros), este, independentemente de autorização 
específica do Senado Federal, ou seja, dentro da disponibilidade 
apresentada pela .Prefeitura, conforme os dados da Gerência da Dívi-
da Pública do Banco Central do Brasil: · 

Espécie: Contrato 

a) Posiçãoem31-12-75 
b) Posição em 29-2-76 
c) Rcduçfto do período 
d) Operação a ser realizada independentemente 

de autorização (•) 
c) Operação ora sob exame 
f) Situação posterior às contratações (e+ f) 

Valor 
CrS mil 

85,1 
77,1 

8,0 

877,7 
4.000,00 
4.877,7 

"( 0 ) Operaçlo de crMito a m realizada junto no Banco do E.<tndo de São Paulo S/ 1\, ••te 
nn qualidade de Agente Finonceiro do Banco Nocional da Hnbitaçào {ONHI. dentro lia di•· 
punibilidade uprc~cntad:t f'ICht Prerc:itum para contratações indcrcndcntc5 de uutnrin.11;j"' 
do Senado Fedornl • CrS M69.7 mil (20% da receita liquida renliiUda cm 197~) • CrS M,O 
mil (reduçiill ocorrida ati: 29·2· 76)," 

J. Nn forma do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, a dívida 
consolidada interna da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, deve
ria conter-se nos seguintes limites máximos: 

I -o) montante global 
11- h) crescimento real nnual 
III- c) dispêndio anual 

J.044,0 mil 
R69,7 mil 
:,:3,8 mil 

Após a efctivaçi'io do contrato, o endividamento interno teria a 
seguinte situaçilo: ('rS mll 

1- Montante global 4.954,8 (D) 
11- Crescimento real anuul 4,869,7 (E) 
111- Dispêndio unual 624,2 (F) 

"("l Receita total realizado cm 197S, reajustado cm 30%, conforme dccit.ào deste Conselho 
cm se>são realizado cm 16-2·76. 
(0) Cr$ 77,1 mil (posição cm 29·2·7bj +Cr$ 877,7 mil (opcnsção a .. r rculiudu indcpcndcn· 
temente de autorização do Senado Federal)+ CrS 4.000,00 mil (contrutaçAo •aseridu). 
(E) CrS 877,7 mil (opcroç:l.o a .. r realiZIIda independentemente de autoriuçilo) + 
CrS 4.000,00 mil (eontratnção suseridn) • CrS 8,0 mil (rcduç4o ocorrida at~ 29·2·76). 
(Fl CrS 20.S mil (dispendio n:lulivo l dlvidnjA existente- c excrclcio de 1977) +Cr$ 603.7 
mil (dlspendio relativo l operação a .. r rcaliudn independentemente de •utoriução) + di,. 
pcndio relativo à controlaç~o suscrid•." 

4. A lei orçamentária do Municlpio de Nova Odessa - pára o 
presente exerclcio- apresenta a seguinte composição: 

a) receita total 
b) operações de crí:dito 
c) receita líquida (a· b) 
d) despesas de custeio 
e) despesas relativas às transferências correntes 

menos previsão de juros 
f) parte da receita relativa às transferências 

de capital, que deverá ser aplicada em 
investimentos obrigatórios 

g) despesas certas e inadiáveis (d +e+ n 
h) margem de poupança (c· g) 

CrS mil 

4.728,1 
NIHIL 
4.728,1 
3.380,0 

516,8 

341,9 
4.238,7 

489,4 

5. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário 
Nacional, em sessão de 23-6-76, recomendou a adoção das 
providências necessárias à elevação dos mencionados parâmetros. 

6. Assim, se faz necessária a elevação dos parâmetros estabele
cidos pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975. 

7. Tendo em vista tratar-se de financiamento de serviços repro
dutivos, com retorno de grande parte do capital investido, mediante 
a cobrança dos respectivos tributos aos beneficiários de tais serviços 
- o Município terá condições de iniciar as obras programadas c, na 
medida em que for ressarcido, poderâ utilizar esses recursos para a 
realização de outras etapas- conclui o parecer do Banco Central do 
Brasil. 

8. Ante o exposto, esta Comissão acolhe a solicitação contida 
na Mensagem n' 113, de 1976, do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 74, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Odessa (SP) a 
elevar cm CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 t n Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixa
dos pelos itens I, 11 e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Se
nado Federal, a lim de que possa contratar empréstimo no valor de 
CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) junto ao Banco do 
Estudo de São Paulo S/ A, na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado ao financiamento dos serviços 
de pavimentação usmltica e colocação de guias e sarjetas a serem exe· 
cutudas em vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cncl\o. 

Sala das Comisslics, em 2 de setembro de 1976.- Ruy Santos, 
Prc~idcntc. em exercício - Jnrhns Pnssarinho, Relator - Augusto 
Franco- ,\num de :\lc\io- r\l!cnor ;\:nrln- Frnnco Montoro. 
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1'.\HECEH '-''' C•!U, DE llJ76 
lla Cumi-o;iau d<• Cuno;titui~:inl' Justiçn 

Suhr<' u l'ruj~ru d<• lh•soluçilo n'' 74, de llJ76, da 
Cumi,o;:io de Economia, QUl' "autoriza a Prefeitura :\lunicipal 
~,. \u1:1 Odl'":' (SI'J n cll•1·ur ~m CrS 4.UOII.OOU,UO (quatro 
milhi><'' dl' l'rtlll'iruo; J onumtalltl' de sua di1·ida consolidada", 

l~darur: S<'llõldor I leitor Dias 

Sob ~.x;am~ u Projeto de Resolução n~ 74, da Comissão de 
Ecunomi.a, que .autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Odessa (SP) 
a dcv;ar, t~mrurariamente, os parâmetros fixados pdos itens I, 11 c 
III du ~artit:u 2• da Resolução n~ 62. de 1975, do Senado Federal, a 
lim de yuc possa cuntrat:~r empréstimo no valor de CrS 4.000.000,00 
(yuatrumilhões de cruzeiros) junto ao Banco do Estado de São Pau
lu S.A .. n;a qualidade-de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
hit~u.;;,,,, dcstin;adu ao linanciamento dos serviços de pavimentação 
asr:'llti..:a c coloc;u;~n d~ t:uias c sarjetas a serem executadas em via~ 
púhlic;a,; dayucla dd;adc. 

:\ Comiss~o de Economia, acompanhando o parecer do Conse
lho Mun~titrio N~acion:ll, considerou o pleito compativel com o Pla
no Na.:ional dc Dcsenvolvimento, no que range ao reaparelhamento 
d:~s médi;as c p~yucnas cidades, entendendo que a assunçào de tal 
compromis>o nfao devcr:í acarretar àquela municipalidade maiores 
!)rcss<ics na execução orçamentária dos próximos exercicios. 

:\ matéria oh~dcccu as cxig~ncias regimentais e goza de juridici
dadc c constitucion:alid:adc. 

Em f:acc a,• exposto, opinamos pela aprovação da matéria. 
Sala das Comissões, cm 2 de setembro de 1976.- Accioly Filho, 

Presidente - llcitor Dias, Relator - Gustam Capanema - Leite 
Cha•c~- llcnrique de La l~ocque- José Lindoso- Nelson Carnei
ro, com rcstriçlics. 

PARECERES \'~S 621 E 622, DE 1976 

PARECER N• 621, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Sohn· :a ;\lens:a::cm n•.• 114, de 1976, (n'' 232, de 1976- na 
nri~cm ), do Senhor Presidente d:1 Rcpúhlica, suhmctendo ao 
l'\:tmc ~~~ Scn:adn Federal, proposta do Senhor :\finistro de 
J·:sr:ado d:a F:azcnda, para que seja autori7.ada a Prefeitura 
:\lunicipal de Draccna (SP) a elevar em CrS 2.514.800,00 (dois 
millui~s quinhentos c quatorzcmil e oitocentos cruzeiros) o 
nwnt:Hllc de sua di1·ida consolidada. 

Relator: Senador Arnon de Mello 

O Senhor Presidente da Rcpúhlica encaminha ao exame do 
Senado Federal, na forma do disposto no art. 42. item VI. d:a Cons
tituiç~o. a :'vlcnsagcrn n•• 11·1. de 1976 acompanhada de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. rel:ativa à 
pn1posra rara que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Draccna. Estado de S~o Paulo a elevar cm CrS 2.514.800,00 (dob 
milhtics. quinhêntos c qu:atorzc mil c oitocentos cruzeiros) o rnontan· 
te de sua dívida consolidada. c por conseguinte. os par:imctros 
fixados relo artigo 2• da Resolução n~ 62, de 1975. do Senado 
Federal. 

2. :\s condicôcs da orcraçfao são as seguintes: 
",\ - Valor: CrS 2.514,8 mil (cm cornplcrncntaçi10 ao finan· 

ciamenlo :1 ser obtido junto ia referida lnstituiçfao. no valor de 
CrS .1.4X5.2 mil. indcpc.ndcntcmcntc de autorização cspccilica do 
Senado l·edcr:al): 

B- l'raws: 
I -de c:1rénci:a: I X meses: 

2 - de umortiz:u;õcs: lOS meses, cm 36 purccl:as trimcsrr:ais, 
pdo Sistema de Amortituções Constuntes (S.A.C.): 

C- Encatrgos: 
I -Juros: 10c;, u.:a.: 
2- Corrcçào moncl~ria id~nticu à das ORTN: 
.1 - T:a.x:a de administração de I 'ii. sobre o v;alor tutu I de cad:a 

dcscmholso c deles deduzida: 
D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mcrcaduri:as 

(ICM): 
E - Destinação dos recursos: financiamento dos serviços de 

p:aviment:açào usfáltica a serem executados em vias públic:as duquclli 
loc:alidudc." 

J. P:ar:a que possa cfctivar-se a operação sob exame, haverá 
necessid:ade de autorização especiJjca do Senado Federal, uma vez 
que, após u sua contratação, o endividamento interno consolidado 
d:a Município de Dracena ultrapassará o limite estabelecido pelo 
item II do :artigo 2~ d:a Resolução n~ 62/75, conforrn~ o quadro a se
guir. const:ante do parecer do Conselho Monetário Nacional: 

Divida Consolid:ada 
Interna 

1- Montunte global 
II- Crescimento real anual 

III- Dispêndio anual 

Situação posterior 
ias contra rações 

pretendidas 

Parâmetros esta· 
bclccidos pelo 

artigo 29 da Re
solução n9 62/7 5 (") 

11.455,4 
3.273,0 
1.432.2 

6.538.1 (A) 
5.787,8 (B) 
1.226.0 (C) 

(') Receita lotai arrecadada cm 1975 reajllltlda em 30% conforme dccislio dcslc Conselho 
cm rcunino rc011izad.a cm 16--.2-76. 
(A) CrS S38,t mil (posição cm 30-4-76) .. CrS 3.485,2 mil (operação a ser contratada junto 
ao Banco do Brasil S.A . ..:.. FDU- indcpcndcntcmcnlc de autorização especifica do Sena· 
do Federal)+ CrS 2.514,8 mil (operação sob exame), 
(R) CrS 3.485.2 mil (operação a ser cfctuada junto ao Banco do Brasil S.A. - FDU -
indcpcndcnlcmcnlc de aulorizoçào) + CrS 2.51.4,8 mil (operação sob exame) - CrS 212,2 
mil (redução ocorrida alé 30-4·76), 
(C) CrS I .226,0 mil (dispêndio prcviSio para o cxcrcfcio de t978, relativo às operações de 
cri:dilo a serem rcalizodas no<valorcs de CrS 3,.cs5,2mll c CrS 2.514,8 mtl). 

4. O orçamento do Município de Dracena (SP) deverá realizar 
urna receita de CrS 20.000,0 mil (paru 1976. deduzidas as opcruções 
de crédito), do qual cerca de CrS 1.060.4 mil se destinam a atender a 
investimentos. Tendo cm vista o dispêndio anual máximo com os 
fin:anciamcntos a serem contratados é de CrS 1.226,0 mil (cm 1978). 
tendo cm vista que o "empreendimento a que se propõe aquela Pre· 
feitura se reveste de carálcr reprodutivo, devendo ensejar o retorno 
aos cofres públicos de grande parte do C'Jpital investido"- conclui o 
parecer do Conselho M onerário Nacional - "que a assunçào de 
compromisso ora sob exame - CrS 2.514,8 mil - não deverá 
acarretar ia Municipalidade maiores pressões nu execução 
orçumcntári:a dos próximos cxcrcicios", 

5. Haverá necessidade de autorização especifica do Senado 
Federal, pois. que :após a contratação, ficará extrapolado o limite 
fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1875. 

6. Cumpridas as exigências normais para casos da espécie cons
tante nas normas vigentes c no Regimento Interno, opinamos 
favoravelmente ao pedido da Prefeitura Municipal de Dracena, na 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 75, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar 
em CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil 
e oitocentos cruzeiros) o montante de sua ':lívida consolidada. 

O Senado Fcdcrn I resolve: 

Arr. 1~ f: a Prefeitura Municipal de Dr:accna, Estado de São 
Paulo. autorizada n elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
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p~lo it~m 11 do anig,, 11' ll:1 R~snlw;:i•' n•' 1.~. de 1'17~. d" s~nado 
F~d~ntl, :tlim d~ <lUc poss;1 contn1l:1r um:1<1pera~·:111 de cr~Ji111 nn v a. 
lorde CrS 251-I.XOO,UU (dois milhôcs, <tuinhcnt.h c quat .. rtc 1uil ,. 
<lituccntos crutcirns) ju11tn an B•1ne•' dn Brasil SA .. por ,·om:1 do 
Funuo u~ Dcs~nvolvimcnto Urh:1nn - I·DU. de"in:uln a,, 
linand:lln~nln uns serviçns ue pavimcnt;u;flll :1sl'itltil':t a -~r~lll 
cx~eulados cm vias ptihlicas !.laqueia cidade. 

i\rt. 2'-' Esta resoluçi"1o entra cm vjg,,r 11:1 d;~LI<k sua puhlica.;:'ll'. 
Saht das Cnmissl\~s. 2 de sct~mhro Je 1976. - RU\' Santos, 

Prcsid~nt~. cm cxcrdcio - Arnon de Mello, Rd:llor ..:_ J arhus 
Passarinho- Augusto Franco- Agenor M1uiu- Franco Monturo. 

I'ARECER N1• 622, DE 1976 
Da Comissão de Constituição c J usliça 

Sobrl• o l'rojl'lo dl' Rl'sulucào n~ 7:0, de 1976, da Comissão 
d<• Economin, que "autoriza a l'rcfl'itura :\<lunicipal dl' 
l>raccna (SI') a clc•ar cm CrS 2.514.!UIII,UII (dois milhiics, qui
nhentos c quatorll' mil c oitocentos cruzeiros) u muntanw dl• 
sua di\·ida consolidada. 

Relator: Senador Heitor Dias 

Sob cxam~ o Projeto d~ Resolução n~ 75, da Comissiio de Eco
nomia. que autoriza a Prefeitura Municipal de Dmcena (SP) a el..:
v:1r, tc:mporariamentc:. o parâmetro lixado pelo item 11 do artigo ~·' 
da Resolução n'' 62, de 1975, do Sc:nado Fcdc:rul. :1 fim de qU<.: possa 
contratar uma operação de cri:uito no v:1lor uc CrS 2.51-I.SOO,OO 
(dois milhões, quinhentos c quatorze mil c: oitocentos crutciros) jun
to <10 ll;mco do Brasil S.A .. por conta do Funuu de Dcscnvolvimcnt,, 
Urbano- FDU, d~-stinado ao financiamento d<lS serviços de pa\ i
mcntuçf1o asfúltica :1 serem executados cm vias públicas daquela ci
dade. 

A Comissão de Economia, acompanhando o parecer do 
Conselho Monetário Nacional, considerou o pleito compatível com 
o Plano Nacional de Desenvolvimento, no que tange ao reapare
lhamento das médias e pequenas cidades, entendendo que a assunçào 
de tal compromisso não deverá acarretar àquela municipalidade 
maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu as exigências regimentais c goza de juriúi
cidad.: c constitucionalidade. 

Em face ao exposto, opinamos pela aprovaçf1o da matéria. 
Sala das Comissões, cm 2 de setembro de 1976.- Accinly Filho, 

Presidente - I leitor Dias, Relator - Gustavo (apanema ...,. Leite 
Chal·cs - Ncbon Carneiro, com restrições - Franco ;\lontnro -
Henrique de La Rocquc. 

PARECERES NvS 62J E 624. DE 1976 

PARECER NV623, DE 1976 
J)a Comissão de Economia 

Sobre ul\lensa~:em nv 115, de 1976, do Senhor Presidente 
da Rcptihlica, suhmetendo à npro,·aç:io do Senado Federal, 
proposta do Sr. i\linistro da Fu1.enda, paru •tue seja autorizada 
a l'refeitum i\lunicip:tl de Cnicir:1s (SI') a elevar, cm 
CrS 7.6M9.400,00 (sete milh•ies, ;;eiscentos c oitenta e nove mil 
e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua divida consolida
da. 

Relator: Senador .larhas Passarinho 

Com a Mensagem nv 115, de 1976, o Senhor l'rcsidc~tc da 
República submete à dclibcrução do Senado Federal. propost:1 do 
Sr. Ministro da Fazenda. para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Caieiras (SP) a elevar, cm CrS 7.689.400,00 (sete 
milhões, seiscentos c oitenta c nove mil c quatrocentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de q• · · possa contratar 
empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A .• por '"'''a do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano (FDU), destinado ao financiamento de 
obr:1s de pavimcntaç:lo c serviços cnrrclatos a .~crem cxc~utauos cm 
vias públicas daquela cidade. 

O ~mpri:•nimu tcrú as s~guint•·~ ~ara.:tcri,IH:a,, ,,,nlorm~ 
assinala o uocumcnto du Ban~o Central do Umsil: 

1\- \':llor: CrS 7.6SlJ,-I mil (cm Cllmplcmentaçllo :1o 
linanciamc:ntll a s~r llbtiuo junto i: rclúid:1 Instituição, n,, 
\•alor u~ CrS 2JI0,6 mil, inu~r~ndcntcmcntc de <tUl<>rilaÇ~() 
e.,pcdlkt do Senado Fcucral); 

U-l'raws: 
I -de utilização e ~ari:ncia: 15 mcs~s: 
2- de amortilaçào: lO anos - inclusive, utililaçào c 

~urcncia - devendo a reposição ser cfctuada cm 36 
prcstacõ.:s trimestrais pelo Sistema de Amortilaçõcs 
Constantes (SAC): 

C - Encargos: 
I -taxa de juros: 10% a.a.; 
2- corrccào monc:tária idi:ntica à das ORTN: 
3- taxa de <~dministraçiío do: I ':'C sobre o v:.lior de c:1da 

d~semholso c deles deduzido: 
D- Garantia: Imposto sobre a Circulaçüo de Mcrca

dorias-ICM. 

E- Destinação dos recursos: financiamento de obras 
d~ pavimentação e serviços corrdatos a serem executados cm 
vi:1s públicas daquela cidade .. 

Segundo os registros da Gerência da Divida Públic:t do Banco 
Central d1> Brasil, o Município de Caiciras não :1prescntn dil·ida m1s 
dat:1s d~ 31-12-75 e 31-5-76 e, por outro lado, de :1cordo com o 
artigo 2• da Resolução n'' 62, de 28-10-75, do Senado Federal. são 
os s~guintes os limit.:s lixados, no presente: exercício. par:1 sua divid:1 
.:onstlliú:~ua interna (•): 

:1 l montante global: CrS X.087.2 mil: 
h l crcscimc:nto real anual: CrS 2.310,6 mil: 
c l dispêndio anual: CrS 1.983,5 mil. 

O Conselho Monetário considerou o plc:ito compatível com os 
progr:1mas do Plano Nacional de Desenvolvimento c sem acarretar à 
l'rcfcitur:1 maiores pressões na execução orçamentúria dos próximos 
cxcrdcios. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do pedido nos termos 
do seguinte: 

I'ROJETO DE RESOLUÇÃO Nv 76, DE 1976 

Autoriz:1 a l'refcitura i\lunicipal de Caicir:1s (SP) a clenr 
<'m CrS 7.6!!9,.1{)0,{)11 (sete milhi>cs, •csccntos c oitcnt:l e no•c 
mil c quatrocentos cruzcirns ). o mont:mte de sua divida conso
lidada. 

O Senado Fedem! resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Caieiras (SP) autoriz<Jda a 
elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I. 11 c III 
do artigo 2v da Resolução nv 62/75. do Senado Federal. a fim de 
que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Brasil S.i\ .. por 
conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano- FDU. destinado ao 
linanci:1mcnto de obras de pavimcnt:tcào c serviços correlatos a 
serem executados cn1 vias públicas daquela cidade, no valor de 
CrS 7.6H9.400.00 (sete milhões, seiscentos c oitenta c nove mil c 
quatrocentos crulciros). 

• Arl. 1~ Esta Resolução entra cm vigor na d~1l:t de sua puhli· 
caça o. 

.sala das Comissões, cm tv de setembro de 1976.- Ruy Santos, 
~reSidente, cm exercício - .lnrhas Pnssnrinhn, Relator - Augusto 
J.rnncn- Ore.stc.s Qmircin - ,\gl•nor :\lnrin - 8cnl•dilo Ferreira -
C'nltl•lc Pinheiro. 

(•l Reccitn nrrecadaJ:1 cm 1Q75 rcnju!\lndn cm JO~. conforme dcci"~" dfl Con~rlhn cm 
rcumii,, rcalinul:t cn1 lll-1· 76, 
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J',\HEC'El~ ~~· 6:!-1, I> E 1976 
Du Comissa\u d~· Cunstiruiçüu e J ustlcu 

Sohn• o l'ruj~·tu dl' l~csoluçiio nY 76, de 1976, du 
( 'umiss;\u dt• Eeunumiu qu~· "uutorizu u Prcfeituru Municlpul 
dt• C:1il'irns (SI') u l'l~·1·ur em CrS 7.61!9.-100,00 (sete milhões, 
,,.j,~·~·ntus <' uitentu e noH• mil quatrocentos cruzeiros) o mon
talltl' d1• suu di,·idu eunsulidudu. 

l~dutur: s ... nador llenriqul' de Lu Rocque 

Sob ~xam~ o Proj~:to dt: Rt:soluçào n9 76, da Comissão.de 
Economia, qut: autoriza a Prt:fdtura Municipal de Caieiras (SP) a 
contrutar ~mpri:stimo no valor dt: Cr$ 7.689.400,00 (sete milhões, 
sdscentos c oih:nta I! nove mil e quatrocentos cruzeiros) junto ao 
Banco do Brasil S.A .. d~:stinado ao financiamento de serviços de 
pavimt:ntac~n asfálticll naquela localidade. 

A Comissão de Economia, acompanhando o parecer do Con
selho Monetário Nacional, considerou o pleito compatível com 0 

Plano N:1cional de Desenvolvimento, no qut: tange ao reapar~:
lhamcnto das médias e pt:quenas cidades, entendendo que a assunçào 
de t;d compromisso não deverá acarretar àquela municipalidade 
Imiiorcs pressões n:~ execução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu às exigências regimentais e goza de juridici
dade e constitucionalidade. 

Em face ao exposto, opinamos pela aprovação da matéria. 
Sala d11s Comissões, ~:m 2 de setembro de 1976. - Accioly Filho, 

Presidt:nte- Henrique de La Rocque, Relator- Gustavo Capanema 
- Ldtc Clmi'Cs- Nelson Carneiro. com restrições- Heitor Dias
José Lindusu. 

I'AIU~CERES N~S 6:!5 E 626, DE 1976 

PARECER N.0 625, DE 1976 
Da Comissão de Economia, sobre a Men

sagem n.o 76, de 1976 (n.0 154176, na origem.), 
do Senhci1 Presidente da Rejpública, subme
tendo ao exame do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul 
(SC), autorizada a elevar em Cr$ 6.847.867,26 
(seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte 
e seis centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 

Relator: Senador Amon de MeDo 
O Senhor Presidente da República. encaminha 

ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da 
Constituição), a Exposição de Motivos (EM n.0 174, 
de 1976) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
relacionada com o pleito da Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, no sen
tido de obter a necessária autorização para. que o 
Município possa elevar, temporariamente, os parâ
metros fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 
28-10-75, do Senado Federal, a fim de realizar ope
ração de crédito junto ao Banco do Estado de Santa 
Catarina S.A. - BESC, este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, com as 
seguintes condições básicas: 

A- Valor: Cr$ 6.847.867,26; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 14 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

c - Encargos: 
1 - taxa nominal de juros de 4% a.a.. e etetiva 

de 4,075% a.a., de acordo com o Sistema de Amorti
zações Constantes (SAC) do BNH; 

2 - correção monetária idêntica à das ORTN; 
3 - taxa de administração de 1% sobre o valor 

desembolsado e dele deduzida; 
D- Garantia: Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (!CM); 
E- Destinação dos recursos: execução das obras 

e dos serviços de integração, urbanização e expansão 
dos núcleos habitacionais da COHAB eXistentes na
quela localidade. 

2. A operação acima virá completar duas ope
rações a serem obtidas junto à referida instituição 
financeira estadull..l nos valores de Cr$ 1.062.100,00 
rum milhão, sessenta e dois mil e cem cruzeiros) e 
Cr$ 1.164. 400 C um milhão, cento e sessenta e qua
tro mil e quatrocentos cruzeiros), dentro da dis
ponibilidade apresentada pelo Município para con
tratações, independentes da autorização do Senado 
Federal. 

A Resolução n.0 62, de 28-10-75, desta Casa, que 
revogou a Resolução n.o 58, de 1968, estabeleceu para 
a dívida consolidada dos Estados e dos Municípios, 
novos limites máxl.mos, levando-se em conta os se
gtúntes critérios: 

"I - o montante global não poderá exceder 
a 70% (setenta por cento) da receita realiza
da no exercício financeiro anterior; 

II - o crescimento re11.1 anual da divida não 
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da 
receita realiZada; 

m - o dispêndio anual com a respectiva li
quidação compreendendo o principal e aces
sórios, não poderá. ser superior a 30% (trinta 
por cento> da diferença entre a receita total 
e a despesa corrente, realizadas no exercício 
anterior: 

IV - A responsabllldade dos Estados e Muni
cípios pela emissão de títulos da dívida públi
ca não poderá ser superior a 50% Ccinqüenta 
por cento) do t.Pt.n fixado no item I deste ar
tigo." 

4. De acordo com o art. 2.0 da referida Reso
lução (n.o 62, de 1975), foram fixados para a divida 
consolidada interna da Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sul esc>, no presente exercício, com base 
no Balanço Geral relativo ao exercício de 1975, os 
seguintes limites máximos (Fonte: parecer do Banco 
Central do Brasil - folha n.O 5l : 

"a Montante Global = Cr$ 7. 546,8 mU - Citem 
I); 
b) Crescimento real anual = Cr$ 2.156,2 mll 
- Citem II); 

c) Dispêndio anual = Cr$ 1.112,4 mil - (item 

III)." 

5. Para que se possa efetivar a operação sob exa
me, haverá necessidade de autorização especifica do 
Senado Federal, uma vez que, após a contratação, a 
divida consolidada no referido município ultrapassa
rá os limites fixados pelos itens I e. II do art. 2.o da 
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Resolução n.0 62, de 1975, conforme o quadro a se
guir. (Fonte: Banco Central do BrasU): 

Valor em: Cr$ mU 

Divida. Consolidada 

Item Interna 

I - Montante global 
II - Crescimento real 

anual 

III - Dispêndio anual 

l'a.rllmetros es
tabelecidos pelo 

IU'tiCO 2. 0 da 
Relioluç!lo 
n.o 62/75 * 

7.546,8 
2.156,2 

1.112,4 

SituaçAo poste
rior lu contn
taç6es preten-

dida~ 

9.951,2 (A) 

9.004,0 (B) 

922,9 (C) 

• Receita. total ~UTecade.da em 1975 reajusta.da..em 30% con!ormo 
declsAo deste Conselho em reun111o reallza.da em 16·2·76. 

(A):CrS 887,8 mU (poolçl!.o em 29·03·76) + Cl1 2.226,5 mU (ope
raçOes do crédito, nos valores de era 1. 062,1 m11 o Cl1 1.164,4 
mil, a. serem e!otlva.da.s Independentemente de autorlza.çl!.o) + Cl1 6.847,9 m!l (operaçAo sob exame). 
(B) :011 2.226,5 m!l (operaçOes a. serem reallza.da.s Independen
temente do autorlzaçllo) + Cl1 6.847,9 mu (opera.çl!.o sob exa
me) - Cl1 70,3 mU (reduçl!.o ocorrida. até 29·03·76). 
(C) :divida. contra.lda. + operaçOee, a. serem contrata.da.s Inde
pendentemente de a.utorlza.çl!.o + operaçllo sob exa.me. 

6. O Conselho Monetário Nacional, em sessão 
de 27-5-76, aprovou o parecer do Senhor Relator; no 
sentido da assunção do compromisso ora pleiteado 
(Cr$ 6.847.867,26) pelo Munlcipio de São Bento do 
Sul (SC), tendo em vista que grande parte do finan
ciamento "se reveste de caráter reprodutivo, deven
do ensejar o retomo de parte do capital investido aos 
cofres públicos, mediante a cobrança das taxas de 
pavimentação aos beneficiários de tais serviços", ... 

7. Cumpridas todas as exigências estabelecidas 
no Regimento Interno e nas normas vigentes, con
cluimos por aceitar o pleito contido na Mensagem 
n.0 76, de 1976, do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 77, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sul (SC) a elevar em Cr$ 6.847.867,26 
(seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte e 
seis centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ~ a Prefeitura Municipal de São Bento 

do Sul, Estado de Santa Catarina, autorizada a ele
var temporariamente, os parâmetros fixados pelos 
itexis I e II do art. 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, 
do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 6.847.867,26 <seis 
mUhões, oitocentos e quarenta e sete mll, oitocentos 
e sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis centavos) 
junto ao Banco do Estado de Santa Catarina S.A. -
BESC, na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinado a execução 
das obras e dos serviços de integração, urbanização 
e expansão dos núcleos habitacionais da COHAB exis
tentes naquele municipio. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1976. -
Senador Renato Franco, Presidente em exerciclo -
Senador Arnon de Meno, Relator - Senador Augusto 
Franco - Senador Cattete Pinheiro - Senador Jar
bas Passarinho - Senador Lulz Cavalcante. 

PARECER N.0 626, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n,0 77, de 1976, da 
Comissão de Economia que "autoriza. a Prefei
tura. Municipal de São Bento do Sul (SC) a 
elevar em Cr$ 6.847.867,26 o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Senador Helvidio Nunes 

Com o presente projeto de resolução, apresentado 
pela Comissão de Economia, fica a "Prefeitura Mu
nicipal de São Bento do Sul, Estado de Santa Cata
rina, autorizada a elevar, temporariamente, os pa
râmetros fixados pelos itens I e n do art. 2.o da 
Resolução n.0 62, de 1975, do Senado Federal, a !1m 
de que possa realizar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 6.847.867,26 junto ao Banco do Estado 
de Santa Catarina S.A. - BESC, na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinado à execução das obras e dos serviços 
de integração, urbanização e expansão dos núcleos 
habitacionais da COHAB existentes naquele Munlci
pio. 

2. A Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica é acompanhada da respectiva Exposição de Mo
tivos e do parecer do Conselho Monetário Nacional, 
favoráveis à medida pleiteada pela. Municipalidade. 

3. A Resolução n.O 62, de 28-10-75 fixou, para 
a divida consolidada dos Estados e dos Munlcipios, 
novos parâmetros, tendo em vista os llm1tes máximos 
a serem fixados de acordo com: a) Montante Global; 
b) crescimento real anual; c) dispêndio anual com 
a liquidação. 

4. Para que o Munlcipio possa eretivar a ope
ração sob exame, haverá necessidade de autorização 
especifica do Senado Federal, na forma do disposto 
no parágrafo único do art. 3.0 da Resolução n. o 62, 
de 1975, pois, com a nova operação crediticla, a divi
da consolidada extrapolaria os parâmetros fixados pe
los itens I e II do art. 2.0 da Resolução n.O 67, de 1975. 

5. Acontece que esta Comissão, face à impreci
são redaclonal da allnea a, art. 403, do Regimento In
terno, deliberou, com o propósito de melhormente ins
truir os pedidos, sempre pedir informações acessó
rias aos Estados, Distrito Federal e Municiplos, re
lativas a 

a) .condições de pra:zo, juros e garantias; 

b) valor dM dividas externas e ainda não res-
gatadas; 

c) situação financeira do solicitante; 

d) valor da divida interna e da consolidada; 

e) previsão orçamentária da receita e da des
pesa, inclusive com a projeção para os exercic1os nos 
quais vencerão os empréstimos; 

f) necessidade, conveniência. e plano de aplica
ção. 

6. Por outro lado, é certo que a Comissão de 
Economia examinou, ampla e pormenorizadamente, 
a espécie e apresentou, em conclusão, projeto de re
solução o.utorizatlvo do empréstimo. E no exame a. 
que procedeu já se encontram esclarecidos, inclusive 
alguns pontos constantes do elenco de indagação des
ta Comissão de Constituição e Justiça. 
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7. No processo examinado inexistem intonnações, 
apenas em relação à letra o (valor das dividas exter
nall e ainda não resgatadas), rato que induz à convic
ção de que aquela Edilidade não tem compromissos 
com Instituições de crédito externas. Além do mais, 
o pedido visa a atender serviços de integração, ur
banização e expansão de núcleos habitacionais exis
tentes naquela cidade, vale dizer, de relevante in
teresse comunitário, e que tem ainda a. apoiá-lo a 
palavra do Govern3.dor de Santa Catarina, em oficio 
anexo dirigido ao Presidente do Senado Federal .. 

8. Quanto ao mais, entendo que a solicitação da 
Prefeitura de São Bento do Sul, no âmbito da com
petência desta Comissão, merece pleno acolhimento. 

. Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976. -
Accioly Filho, Presidente - Belvidio Nunes, Relator 
- Gustavo Capanema - Leite Chaves - Henrique 
de La Rocque- Heitor Dias- José Ltndoso- Nelson 
Carnciro, com restrições. 

O SI~. I'UESIDE:'IITE (Magalhães Pinto)- No Expediente lido 
consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1976, que autoriza 
u Presidente da República a ausentar-se do País. 

Nus termos do :trt. 388- II - "a", do Regimento Interno. o 
projeto dcvcr[t ser apreciado em regime de urgência, logo após a 
Ordem dll Dia, dependendo de pareceres das Comissões de Constitui
~;iht c Justi~;:t c de Relações Exteriores. 

O SI~. I'I~ESIDE:"\TE (Magalhães Pinto)- Através da Mensa· 
gem n•.• 112, de 1976, o Senhor Presidente da República submete ao 
Sen:tdll :t C'Colh:t do Sr. Joaquim de Almeida Serra, Ministro de 
Segund:t Classe. da Carreira de Diplomata, para exercer a funçilo de 
Emoaixador do Brasil junto à República do Zaire. 

Cllm vist:rs ii apreciacuo da matéria, a Presidência convoca ses
s:to cxtr:toruin[tri:t a realizar-se amanhã, às li horas e 30 minutos. 

O SR. I'I~ESIDE:"\TE (Mugalhiles Pinto) - Conforme reque
rinwll<> :tpml':tdo pelo Plenário, a Presidência convoca sessilo es
pecial do Senado a realizar-se no próximo dia 14, às 15 horas, des
tirwda :1 revcn:nciar a memória do ex-Presidente Juscelino 
Kuhitsd1cck. 

O SI~. I'HESIDE:'IITE {Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projctos de lei que serão lidos pelo Sr. J9-Secretário. 

São lidos os seJ;uintcs 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 215, DE 1976 

l>isptie sobre a inclusão dos scr1·iços cspcciali1.ados de 
medicin:t. hi~:icnc c segurança do trabalho, como serviço 
con,rantc do elenco de hcnclicios c serviços do sistema geral da 
ltr<'' idC:•ncia social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. I<' Siio incluídos os serviços especializados de medicina, 
higiene c segurança do trabalho entre as prestações constantes do 
inciso I, do artigo :!2, da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a 
rcdaçiio que lhe deu a Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Ar!. 2~ Considera-se serviços especializados de medicina, higie
ne c scgur;mca do trabalho, para os efeitos desta lei, o conjunto de 
atividadc:: técnicas, médica c científica exercidas por pessoas habilita
das para esse mister, consoante dispõe o capítulo V, do Título 11, du 
Consolid:tçfto das Leis do Trabalho. 

Arl. Jt• As empresas enquadradas cm condições estabelecidas 
n:ts norm:ts expedidas pelo Departamento Nacional de Segurança c 
Higiene do Tr:tbalho, efetuurào os pagamentos devidos com encar· 
gos decorrentes da manutenção dos serviços de que trata esta lei, 
cujos valores líquidos serão deduzidos do montante que elas mensal
mente rccnlhern, a título de contribuições prcvidcnciúrias. 

Art. 41' O custeio dos servi~·os de que trul:t ~sw ki, s,•rú atendido 
por unw contribuição das cmprc~as, igLHtl a 0,1':: {ulll dé•·inw por 
cento) du folha de pag:uncntu, acrescido du mont:utte d<·stin:tdo it 
segurunça e higiene do truoalho, de que trata o im·iso III. U<> artit•n 
4Y, du Lei n• 6. I MI, de li de de1.embr,1 de I<J74. 

Arl. S" Fica rcdutid<t par:t J,IJ•·;. (três inteiros ,. no~<· dé,·intm 
por cento) a taxa de custeio do s:tlúrio·f:tmíli:t, fixad:t tHl ~~~·.do arti· 
go 35 du Lei n• 4.t!SJ, de ~l) de nuvcmbrn de 1%5. 

Art. 6• O Poder Executivo baixar[t as normas rcgulamcnl:trcs 
necessárias ao cumprimento desta lei, nos 90 {novent:t) dias postcrj,,. 
res, contados de su<t publicação. 

Art. 7~ Esta Lei·entrarú cm vigor na data de suu publk<tçiio, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Justificação 

A necessidade de racionalização e de um efctivo controle dos 
serviços especi:rlizudos de medicina. higiene c scgur:tnça do tntoulho 
por parte do Estado, vale dizer, por parte do Poder Est;tlal. avulta de 
importância e urgi:ncia, na medida cm que o Brasil é, saoid<trncnte, 
um dos campeões de acidentes do trabalho no mundo inteiro. 

Aliás, este fato nào í: negado pelas autoridades enc<trrcgadas. 
por isto que tem havido um certo esforço no sentido de o prublenw 
ser equacionado, a fim de: nilo apenas os acidentes rrorriamenlc 
ditos poss:un ser diminuídos. mas t:unoém os servi,:ns de mcdiei1Í:t, 
higiene e segurança do trabalho sejam dinamizados, mcdiunte me
lhor aproveitamento de todos os recursos. scj:tm de ordem material, 
sejam de ordem financeira. 

Neste sentido. cumpre salientar pequeno trecho do pronun
ciamento do Presidente da República, feito ror ocasiiill da inst:tl:tçiio 
do XIII Congresso Nacional de Prevençilo de Acidentes do Traoa· 
lho, n:aliz:tdo na cidade de São Paulo, cm 1974: 

"As cstatístic:ts referentes a acidentes d,, traoallto. entre 
nós, silo sabidamcnte muito mais que ins<~tisfal(trüts, se niio 
mesmo vexatórias. Em custos diretos, as perdas da economia 
brasileira, devidas a acidentes, elevaram-se cm 197 3 a mais de 
um bilhilo de cruzeiros. Se acrescentarmos os custos indi· 
retos, teremos, no mesmo reríodo, mais de cinco bilhões c 
duzentos milhões. Isso signific:t que o País, num esforço 
tremendo, despendeu, apenas nu atendimento de acidcnt:tdos 
do trabalho, soma equivalente a 70% {setenta por cento) do 
total gasto pelo INPS, cm assistênda médica a toda :t roru
laçilo beneficiária. Perdemos mais de duzentos c quarenta mi· 
lhões de horas de trabalho c, muitíssimo mais grave d<l que is
so, sofremos cm 1973 a perda de mais de 3.000 {três mil) vidas 
preciosas cm acidentes de trabalho,- uma média alarmante 
de oito mortes por dia." 

Eis ai a palavra oticial proferida pelo mandalftrio mitximo da 
Nação, reconhecendo nossa gnrve situaçlto, que, por isso mesmo, 
deve merecer imaginaçilo criadora. par:t usar cxprcssfto hcm cm 
mod<t. 

É justamente tendo cm vista esses relevantes aspectos do proolc· 
ma, que estamos pro rondo a incluslto no elenco de benefícios c servi· 
ços do Instituto Nacional de Previdência Social. como f'orma de 
raci<lll:tlit.:tçfto dos serviços c, sobretudo visando melhor ;tpr<llci· 
lamento da miio-de-nhr:t csrcciali.-óida disponível. 

Com efeito, a escassez de médicos c engenheiros cspcciali1ados 
cm medicina, higiene c segurança do trabalho c o conseqüente eleva
do custo de sua contratação pelas empresas de pequeno c médio 
portes, torna impratidtvcl, quando não inóqua, a exigéncia de mantt· 
lençilo de tais serviços por essas empresas. 

Outro aspecto a salientar é de que essas 'empresas de pequeno c 
médio portes à vista de sua reduzida capacidade téenic:t, tém na mru,. 
de-obra o principal componente do custo tina! de sua porduçito, 
decorrendo deste fato certa negligência ou n1csm" negai i1 a cm 
manter serviços especializados corno os que ora cstamm rropond''· 
para serem prestados díretamcnle pelo sistema geral da prcvidénci:' 
social. 
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Doutra parte, ~ d~ levar-se cm consideruçilo o fato d~ que u 
presente proposição encontra perfeito embusumento cm iniciutivus 
du mesma nature1.u jú udotadus cm lei, como ~ o caso, por exemplo, 
do Seguro de Acidentes do Trabalho, que, pclu Lei nY 5.316, de 14 de 
setembro de 1967, passou u integrar o sistema geral du previdência 
SllCi:d de unde prov~m suhstanciitl soma de recursos carreados pura o 
I N PS, cm radw d;ts dcvadas taxas que vêm sendo cobradas. Inegá
vel que há uma estreita rclução entre os serviços de medicina, higiene 
c segurança do trabalho, os acidentes do trabalho propriamente 
ditos c as doenças profissionais, fato que vem realçar os funda
mentos desta nossa proposição. 

Demais disto, a integração dos serviços de medicina, higiene c 
segur01nça do trabalho no sistema geral da previdência encontra, 
>tindu, al~m dos seguros de acidentes do trabalho, outros prece
dentes, tais como a inclusão do salário-família e o salário maternida· 
de, ambos os bcnelicios, at~ bem pouco tempo, não integravam o 
dencu de hcnt:lkios prcvidenciários. 

Assim, esses três exemplos citados, acreditamos, devem servir de 
fundamento m;tior para que os serviços de medicina, higiene e segu
rança do trabalho sejam incorporados ao sistema prcvidenciário, a 
fim de que possam os trabalhadores desfrutar de uma assistência 
efetiva, desvinculada de interesses diretos dos empresários. 

Quanto ao custeio conseqUente da proposição sob exame, deve
mos esclarecer que o buscamos nas fontes mais lógicas c viáveis pos
síveis, pois, como~ subido, o antigo Fundo de Compensação do Salá
rio-Família, regido pela Lei n94.266, de 3 de outubro de 1963, sem
pre apresentou grandes supcravits, de tal sorte que o prórpio lN PS 
veio a incorporá-lo a suas rendas próprias, consoante os termos da 
Lei nY 5.H90, de 8 de junho de 1973. Em sendo assim, destacamos na 
proposição uma reserva de O, I% (um décimo por cento) da a tua! 
receita do salário-família, passando este a ser custeado com a taxa de 
3,9% (três inteiros e nove décimos por cento). 

Outra fonte de custeio buscada foi a já existente, a teor do que 
dispõe o artigo 4Y, da Lei nv 6.181, de li de dezembro de 1974, in ver
bis. 

"Art. 4Y O Fundo de Assistência ao Desemprego além 
de atender ao custeio do plano assitencial a que alude o arti· 
go 5Y, da Lei nv 4.923, de 23 de dezembro de 1965, poderá ser 
utilizado nas seguintes atividadcs: 

111 -segurança c higiene do trabalho." 

A conclusão, pois, é no sentido de que, a nosso juízo, as _fontes 
de custeio são razoáveis e possíveis, dai por que não temos dúvidas 
de que com a integração ora proposta passarão os serviços de medi
cina, higiene c segurança do trabalho a contar, efctivamcntc, com 
condições de funcionamento, cm beneficio dos trabalhadores, 
indcpendcndcntcmcntc da vontade ou condições objctivas dos 
cmpresúrios. 

Sala das Sessões, cm 2 de setembro de 1976. - Evelásio Vicirn. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NY 5.890- DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Allcr:t a lc~:islaçào de previdência social, c dá outras pro· 
vidência,, 

••••••••••••••••••••••• o. o ••••••••••••••••••••••• o •••• o •••• 

"Art. 22. As prestações asseguradas pela previdência social 
consistem cm benefícios c serviços, a saber: 

I- quanto aos segurados: 
a) auxílio-doença: 
h) aposentadoria por invalidez: 
c) aposentadoria por velhice: 
d) aposentadoria especial: 
c) aposentadoria por tempo de serviço: 
f) auxílio-natalidade; 
J!) pecúlio: c 

h 1 ••tlitrio-t'umilia. 
11- quunto aos dependentes: 
a) pensão: 
h I auxilio-reclusão: 
c) auxilio-funeral: c 
di pecúlio. 
III- quanto aos beneficiários em geral: 
a) >tssistência médica, farmacêutica c odontológica; 
h I assistência complementar: c 
c l assist~ncia recducativa e de readaptação profissional. 
§ IY O salário-família será pago na forma das Leis n•s 4.266, 

dddeoutubrode 1968,e 5.559,de li de dezembro de 1968. 
§ 2Y Para os servidores estatutários do Instituto Nacional de 

Previdência Social, a aposentadoria e a pensão dos dependentes se
rão concedidas com as mesmas vantagens e nas mesmas bases c con
diçõc,; que vigorarem para os servidores civis estatutários da União." 
•••••••••••• o ••••••••• o •••••• o •• ' ••••••••••••• o ••• o •••••••• 

DECRETO-LEI Nv 5.452, DE tv DE MAIO DE 1943 
Apro1a .a C'onsolidaç:io das Leis do Trabalho 

CAPITULO V 
Segurança c Higiene do Trabalho 

SECÃOI 
Normas Gerais e Atribuições 

Art. 154. Em todos os locais de trabalho deverá ser respeitado 
o que neste Capítulo se dispõe em relação à segurança e higiene do 
trabalho. 

Arl. 155. A observância do disposto neste Capítulo não de
sobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com 
relação à segurança ou a higiene e levando em conta as circunstãn
cias regionais, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos 
sanitários dos Estados ou Municípios em que se localizem as 
empresas c os respectivos estabelecimentos. 

Art. 156. Nas atividades perigosas, agressivas ou insalubres 
poderão ser exigidas pela autoridade competente em segurança e 
higiene do trabalho, ali:m das medidas incluídas neste Capítulo, ou
tras que levem cm conta o caráter próprio da atividade. 

Art. 157. A fiscalização do cumprimento das disposições deste 
Capitulo compete ao Departamento Nacional de Segurança c 
Higiene do Trabalho (DNSHT), às Delegacias Regionais do Tra
balho e, supletivamente, mediante autorização do Ministro do Tra· 
balho c Previdéncia Social, a outros órgãos federais, estaduais ou mu
nicipais. 

Arl. 15H. Cabe especialmente ao Departamento Nacional de 
Segurança c Higiene do Trabalho: 

I - Estabelecer normas referentes aos princípios constantes des
te Capitulo: 

li - orientar a fiscalização da legislação concernente à segu
rança c higiene do trabalho: 

III - conhecer, em segunda e última instância, dos recursos 
voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Rc· 
gionais do Trabalho cm matéria de segurança e higiene do trabalho. 

Art. I 59. Cabe especialmente às Delegacias Regionais do Tra
balho, nos limites de suas respectivas jurisdições: 

I - adotar as medidas que se tornem exigíveis, cm virtude das 
disposições deste Capitulo, determinando as obras c reparações que, 
cm qualquer local de trabalho, se façam necessárias: 

li - fornecer certificados referentes ao cumprimento das obri
gações deste Capítulo. 

Art. 160. Cabe às empresas, para o bom cumprimento do 
disposto neste Capítulo: 

I -instruir seus empregados sobre as precauções a tomar, a fim 
de cvitur acidentes do trabalho, doenças c intoxicações ocupacionais: 
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11 - ~··lab~~r;~r ~·'11' ;1s autoriuad~s na udocno de: m~didus que: 
vi,~m ii pr<ll~ç;,,, <hls cmprcg:Jdos, facilitando a r~spc:ctiva 
J'is~;~lila~·c,,,, 

,\n. l(ol. Cumpre aos empregados: 
1 - cllhcrvar as regras de segurança que forem estubelecidus pa· 

r;~ ~aJ;~ ''~up;~<;C1o: 
11 - us;~r ,ohrip:tlllri:uncntc os cquipam~ntos de: proteçào indi

' 1dual c d~m:tis 1:1..:1•" destinados :a su:1 scguran~,;a. 

.\n. 1 6~. :\cnhum cSI:tbclccimcnto industrial pod~rá iniciur u 
sua atl\·idaJc sem lwvcrcm sido prcviuma:nte insp~cionauas ~aprova
J:~> '" rcspectivus inst::laçõc:s pda autoridade competente em matí:· 
ri:~ uc s.:~ur:mc:~ c higkne do trabalho. 

l':~r[a~r:~J'o único. Nova inspc:çào deverá ser feita quando houver 
nllHlilk:~~:'to substanci:~l nas instalações. 

Art. l(lJ, Poderá s~r embargada pela autoridade competente: c:m 
mat~ri:~ de scguran.;a c higic:nc do trabalho a construção d~ estabel~
..:imcnt<l industri:al n,wo ou de: acréscimo ao já existente, quando 
contr:ari:~r o disposto no prcsent~ Capítulo. 

l':~riagr:~fo único. É f:~cultado às empresas fazer aprovar previa
mente os projctos de construção pela autoridade competente, nos ter
mos do artigo 161. 

SEÇÃO II 
Prevenção de acidentes 

:\rt. 164. As empresas que, a critério da autoridade competente 
.:m mat~ria se scgur:lllca e higiene do trabalho, estiverem enquadra
J;~s cm cnndiçiies estabelecidas nas normas expedidas pelo Departa
mento de Scl!urarwa c Hil!icnc do Trabalho, dcverào manter, obriga
tori:uncntc. ~cn·iço especializado em segurança e em higiene do tru
ballw c .:tmstituir (\1missõcs Internas de Prcvcnçiio dc Acidcntcs 
(C I !'As). (V. Pnrl. 32. de: ~9·li-6S. na pág. 305). 

~ 1•• O Dcpartamcnto Nacional de Segurança e Higicne do Tra
balho dclinirá as características do pessoal especializado em seguran
''' c hi~icnc do trab:lillll. quanto às atribuições. à qualificação c à 
rrornr~:w relacion:ada :lll número de empregados das cmpresas 
compreendidas no presente artigo. (V. Port. 3.237, de 27-7-72, na 
rilg. 31~). 

~ 2'' 1\s Comissões Internas de Prevençiio de Acidentes (CIPAs) 
scri'w compostas de rcrrcsc:ntantcs de empregadores c empregados e 
fun..:ionar~o scl!uindo normas fixadas pelo Departamento Nacional 
Jc Segurança c .H igicnc do Trabalho. 

SEÇÃO 111 

Equipamentos de proteçào individual 
Mt. 165. Quando as medidas de ordem geral nào oferecerem 

.:omplc:a protcçiio contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 
cmrrcgados, caberia ia empresa fornecer gratuitamente equipamentos 

Contribuições 

dc protecilo individual tais como: óculos, luvus, mâscuras, capacetes, 
dntos d.: scgurunça, calçados e roupas cspeciais e outros, que serão 
de: uso obrigatório por parte: dos cm pregados. 

Art. 166. Nenhum equipamento de proteção individual poderâ 
ser posto à venda ou utili:tado sem que possua certilicudo de uprovu· 
çi'1o do n:spcctivo modclo, cxpedido pcla autoridade competente: em 
scgun1n<;a c hig.icnc: do trabalho. 

TITULO II 
l>us :'olormus Gerais de Tutela do Trabalho 

••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• o ••• o. o ••• o •••• 

•••••••• o. o o o. o ••• o •• o ••••••••• o ••••• o ••••••••••• o •• o ••••• o 

o •••• o o •••••••••••• o •••• o •••••••••••• '. o •••••••••• o ••••••• o 

LEI NY6,ISI- DE II DE DEZEMBRO DE 1974 

Altera o artÍJ:O 600, da Consolidação das Leis do Traba
lho, amplia a destinação do Fundo de Assistência ao Dcsempre
~:ado, c dá outras providências. 

o o ••• o •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 49 O Fundo de Assistência ao Desempregado, além de 
atender ao custeio do plano assistencial a que alude o art. 59, da Lei 
n9 4.923, de 23 de: dezembro de 1965, poderá ser utilizado nas se
guintes atividades: 

I -Treinamento e aperfeiçoamento de mão-de-obra; 
11 - Colocação de trabalhadores; 
III-Segurança e higiene do trabalho; 
IV- Valorizaçiio da açào sindical; 
V- Cadastramcnto c orientação profissional de imigrantes; 
VI- Programas referentes à execução da política de salários; 
V 11 - Programas c:speciais visando ao bem-estar do trab~ 

Ihador. 

........................................................... 

LEI N~4.S63. DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965 

Reajusta os vencimentos dos servidores civis c militares, ai· 
tcra as aliquolas dos Impostos de Renda, Importação, Consu
mo c Selo c da quota de previdência social, unifica contribuí· 
ções basc:1das nas folhas de salários. c dú outras providências. 

. .................. ······ ..... ······ ..................... . 

§ 29 As contribuições a que se refere este artigo integrarão, com 
as contribuições de previdência, uma taxa única de 28% (vinte c oito 
por cento) incidente, mensalmente sobre o salário de contribuição 
dclinido na legislação social e assim distribuída: 

Dos 
sc~:urados 

Das 
empresas 

I -geral de prcvidi:ncia .... , .......... , ...... , , ................. . 8,0% s.o .... , 
1,2'1. 
4,39. 
1,4% 
0,5'l! 

II - 13~ salário ...................... , ........ , . , ....... , ...... , . 
III -salário-família .............. , .......... , .. , .. , , ......... , , . 
IV- salário-educação ................ , ......................... . 
V- Legião Brasileira de Assistência ......... , ......... , ........... . 
VI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENA I) ou Comercial (SENAC) ....................... , .... , . , ... . 
VII -Serviço Social da Indústria (SES!) ou do 
Comércio (SESC) ............................................... . 
VIII-Instituto Nacional de Desenvolvimento 
,\grário(INDA) ............. , .......... , . , .. , ..... , , ......... , . 
IX- Banco Nacional da Habitação .. , ......... , ..... , , ........... . 

Total .................................................. .. 

(Is Comi.urie.< de Constituição e Jrl.lliça, de Legislação Social, 
,;,. Srnirk ,. dt• Fina/1('0.<.) 

1,0% 

2,0% 

0,4% 
1,2% 

8,0% 20,0% 
28,0% 
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I'IWJETO I.) E LEI 1.)0 SENADO NY216, DE 1976 

"Alteruu redu(ão do urt. 729 d11 Consollda(alo d11s Leis do 
Trubulho ( J.)ecreto·Lel nY 5.452, de IY de maio de 1943)." 

O Congr~sso Nacional d~creta: 

Art. IY O urt. 729 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(D~cr~to-Lc:i nY 5.452, de: IY de maio de 1943) passa a vigorar com a 
s~guint~ r~dação: 

"Art. 729. O ~mpregador que deixar de: cumprir 
d~cisào passada em julgado sobre readmissão ou rcintc· 
graçào de: empregado, além do pagamento dos salários deste, 
incorrerá na multa d~ valor equivalente a um salário mlnimo 
regional por dia, até: que seja cumprida a decisão. 

§ I 9 O' empregador que impedir ou tentar impedir que 
empregado seu sirva como vogal cm Tribunal do Trabalho, 
ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa de 
um salário mínimo a dez salários mínimos regionais. 

§ 2Y Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o 
c:mpr~gador que: dispensar seu empregado pelo Talo de haver 
servido como vogal ou prestado depoimento como teste· 
munha, sem prejuízo da indenização que a lei estabcleca." 

Art. 2Y Esta lei entra cm vigor na data da sua publicação. 
Art. JY Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustilicaçào 

O art. 729 da Consolidação das Leis do Trabalho agasalha pre· 
ceito de natureza eminentemente cominatória, cujo objetivo é assegu· 
raro cumprimento da decisão reintegratória do empregado nos servi· 
ços da empresa. 

De fato o comando básico que nele se contém é este: se o empre· 
gado r não cumprir decisão passada em julgado sobre readmissão ou 
reintegração do empregado, pagará multa de ... A referência à obri· 
gação de também pagar salários vale como simples lembrete da exis
tência de outra obrigação que é simples conseqUência jurídica da 
própria reintegração. 

Não foi sem razão que o consolidador concebeu a norma em 
apreço. 

A execução das obrigações de fazer, ou de não fazer,já por si só, 
não garante a certeza da prestação específica por ela objetivada. Se o 
executado não se dispuser ao implemento da obrigação, ou se não se 
tratar de prestação fungível, que possa ser cfetivada por terceiro, às 
custas do devedor, restará frustrada a plenitude executória, que só a 
entrega do fato seria capaz de consumar. Quando muito, em tal caso, 
dar-se-á ao credor a compensação económica resolvendo-se a obri· 
gação em perdas e danos. 

Tal é o panorama desse tipo de execução no processo civil. 
Pois bem, mais grave se revela o problema no processo trabalhis

ta, quando está em jogo um dos principies basilares do Direito do 
Trabalho, qual a garantia do emprego ao trabalhador. 

Ao editar aquele dispositivo, sabia o legislador quão inútil seria 
ele se não contivesse a ameaça de sanção ao eventual infrator. Por 
isso concebeu a multa administrativa como meio coativo, inspirando· 
se naturalmente no instituto da "astreinte" do direito francés, como 
ressalta Russomano em seu precioso volume "A Execução das Obri· 
gações de Fazer no Processo Trabalhista." (pág. 20) 

Melhor teria sido, ainda, se tivesse adotado o preceito comina
tório do processo civil, que hoje é representado pelo art. 287, do 
Código cm vigor, verbis: 

"Se o autor pedir a condenação do réu a abster-se da prá· 
tica de algum ato, a tolerar alguma atividade, ou a prestar fa· 
to que nào possa ser realizado por terceiro, constará da peti· 
çào inicial a cominaçào de pena pecuniária para o caso de 
descumprimento da sentença (arts. 644 c 645)." 

Ou. c:ntào, a fórmula do art. 644, a saber: 

"Se: a obriguçuo consistir em fa1.er ou não fater, o credor 
poderá pedir que o devedor seja condenado a pagar uma pe
na pecuniária por dia de atraso no cumprimento, contado o 
prato da da tu c:stubekcidu pelo juit," 

De: quulquer forma. a disposição do art. 72lJ revela um esforço 
do legislador em busca da chamada "~xc:cuçào especilica". Penu que 
a sanção nele inscrita s~ tivesse desatualizado :1 pouco e pouco, ao 
sabor do surto innacionário, como assinala RUSSOMt\NO (ob. cit., 
pg. 27): 

"A multa prevista no art. 729, da Consolidação por si 
só, é: insuficiente. Estabelecida at~ o máximo de cinqílenta 
cruzeiros diários, desde 1943, o dispositivo sofreu os efeitos 
da innaçào. Tem, como dissemos, a mesma finalidade das 
astreintes e das multas previstas nu jurisprud~ncia dos tri
bunais franceses e na legislação alemã. Isto ~. queria o le
gislador agravar a situação do executado, tornando despro
porcional o valor a ser pago (salários acrescidos de juros c: de 
multa) e o prejuízo sofrido pelo trabalhador. A importância 
máxima da multa, por~m. agora é: inferior a uma diária do 
salário mínimo. De modo que o empregador, mais fa
cilmente, poderá preferir enfrentar essa pena, furtando-se à 
reintegração do obreiro." 

Referia-se, evidentemente, o notável comentarista e tratadista 
brasileiro, à redução antiga d.o texto, quando a multa era estipulada 
em cruzeiros: de CrS 10.00 (dez cruzeiros) a CrS 50,00 (cinqüenta 
cruzeiros). 

No entanto, assim mesmo, a observação feita ainda tem cabida 
na atualidade, à vista da benignidade da cominação cm vigor: " ... 
de 1/50 (um e cinqUenta avos) a I /lO do salário minimo regional ... " 

Atravé:s do presente Projeto de Lei desejamos aperfeiçoar o me
canismo coativo do art. 729 da CL T, prevendo multa mais rigorosa 
e, por isso mesmo, capaz de dotar de mais efetividade a execução das 
obrigações de fazer no processo trabalhista. 

Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N~ 5.452, DE IY DE MAIO DE 1976 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

SEÇÃO III 
De Outras Penalidades 

Art. 729 - O empregador que deixar de cumprir decisão pas
sada cm julgado sobre readmissão ou reintegração de empregado. 
além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de I /50 
(um cinqUenta avos) a I /lO (um décimo) do salário mínimo regional 
por dia, até que seja cumprida a decisão. 

~ IY- O empregador que impedir ou tentar impedir que empre
gado seu sirva como vogal em Tribunal de Trabalho, ou que perante 
este preste depoimento, incorrerá na multa de I (um) salúrio mínimo 
a I O (dez) salários mínimos regionais. 

~ 2Y- Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empre
gador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como 
vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da 
indenizaçào que a lei estabeleça. 
•••••••••••• o. o ••••••••••••••• o •• o •••••• o •••••••••••••••••• 

(Às Comi.mit!s dt! Cml.<lillliçào r Justiça, dr Lr~i.•1açào 
Social I! dr Finanças.) 
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I'I!O.IF 10 llE LEI DO SE~:\1)0 N•! 217,1H: 1976 

lli'f''"' suhn· a tran~r.•ri•ndn du u~roviúrio, l' dú uutrus 
pru1 itl~ucias. 

O C,>ll>!r.:;;o Nacional dc~rcta: 
.\fi. I•~ 1: i':tculi:IUO it empresa designar O aeroviário p:mt prcS· 

tar scn·i,·o fc>r:t de sua base, cm car{ncr permanente ou a titulo tr:tll· 
sitori,, ;~t0 12ll (L'Cill•>.: vinte) di:ts, 

~ I'' l':tr:1 d'citt> de transferência, considera-se base do 
:tcruvi:tri,, a lm;:tlid:tde onde tenha sido admitido.' 

~ 2•! Na tr:uhferi:ncia. por período superior a 120 (cc:nto c vinte) 
dias. Cllnsidcrada cm c:trátcr permanente, será assegurada ao 
acwvi{trill a gratuidade de vhtgcm, dos que vivem sob sua dcpcndên· 
ciu cc•>nômica, rcctHlhecida pela instituição de previdência social. c 
rcspc.·tivos pertences. 

~ Jv O pralll fi\ado neste artigo, para efdto de transferência a 
títuJ,, t r:lllsit,·>rio, podcrú ser dilatado, quando para serviços de ins· 
PC\\i<l !'t•f.l Ja i>ase c meui:tntc: acordo. 

~ -1" [; assegurado :to aeroviário cm serviço fora da base, 
tamhi:m a t:ratuid:,dc da viagcm c do transporte da bagagem. 

§ 5'' Enquanto perdurar a tmnsferi:ncia, ficará o cmpreg:tdor 
obrigad'' a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% da 
remuncr:1<;~ll p.:rccbida na base. 

* (,,. :\o acroviitrio transferido em carátcr permanente é 
asscgurad,,, aind:t, o pagamento d~ uma ajuda de custo de 2 (dois) 
lllC'<:S d~ s~u •::dúritl lixo. 

Mt. 2" h ta Lei entrarú cm vigor na data de sua publicação, 
rcv,>gados: ''' :lfli!!os 25 c 26 do Decreto n9 1.232, de 22 de junho de 
I %2. c demais di>posiçiks cm contrário. 

. Justificação 

Scgund,, lldi:lio Martins: 

"A remoção d~ empregados oferece perspectivas deli· 
.:aJas. s~ja pelas repercussões económicas, seja pelos rcncxos 
sociais, particularmente os que incidem sobre a estabilidade 
famili:1r. f: tcndência natural do homem fixar-se em dcter
minad,, meio social. .. " (0 Dever de Subordinação e a Remo· 
'''"do Empregado, S. Paulo, 1964, pág. 109). 

11:1 casos. porém, em que o deslocamento do assalariado se 
torna indisp~nsúvcl. Por isso. a Consolidação das Leis do Trabalho 
:ISS~):!ura :a1 ~mpreg:tdor o poder de transferência, condicionando-o. 
IH>•cntanto, :1 lhJrmas de proteçào aos interesses do empregado. 

:\ aviaç~o. pela própria mobilidade de seus instrumentos de tra· 
halho, impõe, com rclativa freqUência, a remoção de aeronautas c 
:t\!rt)viúri\'"· 

o, <:ondutor" d:1s aeronaves tém a assisti-los, não só preceitos 
legais explícitos quanto :tos direitos dos transferidos (art. 27 do De· 
.:r~to-Lci n'' I X/66), como jurisprudência esclarecedora de que é 
~\~mplo o 'eguintc acórdão do Egrêgio Tribun:tl Superior do 
Tr:th:dllw. 

\1 Rll~,\ l iT.\- ,\ DICION,\ L DE TRANSFI~Rf:NCIA 

-O adicinnal devido ao aeronauta transferido de base 
i: devido por todo o tempo de duração desta c sobre os saiÍI· 
rios :l!ualitados. Desinteressante, no caso de aeronauta, a 
distinç:·lll entre transfcrí:ncia provisória ou dclinitiva. 
:\plicaç:'1o do Decreto-Lei n~ 18," 

(1ST- 1.- RR - 1610f73 .- t\c. TP 1.591/74, 
IX-11·7·1 Rei ~lin. Paulo Flcury. in LTr., marco·l975, 
pú~.2X')). 

T,>Javia, qtwnto ao pessoal de terra. permanece cm vigor a 
.. ric:nlao;ilu lraçada pelo Dc~rcto n• I .232, de '' de junho de 1962, 
allam~nle prcjuuicial aos interesses pccuni:.íri'" •IC seus integrantes, 
l'•'fljll:<l1t•• •>hrip a cmpr~'a a pagar. apenas ao transferido cm 
car/1i<;r lr;~n•.itc>rio. "u1ilrias compatíveis com o respectivo nível 

s:tl:triul" (§ 4Y do urt. 26), Ora. conforme decidir u mais ultu Corte de 
Justi~;u trub:tlhistu, não há porqu~ cstabclec~r distinção entre truns· 
feridos provisôriu c definitivamente, pura efeito de ucrí:scimo 
s:tlmiul. 

A rigor, a mudança permunc:nte- com u obrigatória transferên· 
da de: domicilio - ucurrc:tu problemas muito muis sérios do 4ue :t 
simplcs prestuç::to de serviços, fora de sede, por tempo dctcrminudo. 
Removido da loc<tlidad~ ond~ ao longo dos anos se lixara, tem o 
uc:roviúrio de enfrentar despesas de instalação, colé:gio pura os filhos, 
etc., normalmente superiores às exigidas na cid~de de origem. 

Desse modo, injusta é: a distinção entre transfcri:ncia provisória 
c dclinitiv:t, par:t efeito de pagamento do acréscimo sularial. 

Por outro lado, parece descabida a atual diferença de tra
tamento salarial entre aeronautas e ac:roviários, no tocante a de v:tn· 
tagcns pela transfcri:ncia de local de trabalho. As duas categorias. 
:tgindo cm compl~ta intc:rdcpendi:ncia, são indispensáveis ao fun· 
cion:tmcnto da avi:u;ào comercial c, por conseguinte. devem merecer 
idênticos cuidados por parte das empresas. 

Respeitadas, dcstartc, as vantagens atribuídas aos ucronautus 
cm r:tzuo do trabalho executado, que os obriga a constantes deslo· 
c:.unentos e impõe um grande desgaste físico e mental. cumpre 
uniformizar o tratam~nto dado a estes e aos aeroviários. 

O presente projeto destina-se, exatamente, a assegurur ao 
pessoal de terra as mesmas vantagens conferidas aos tripulantes das 
:terunavc:s, no caso de transferência. Para tanto, realiza a fusuo das 
normas hoje encontradas nos artigos 25 c 26 do Decreto nY I .232/62 
com :t do parágrafo único do artigo 27, do Decreto-Lei n9 lk/66, rc· 
vogando, por fim. os dispositivos do primeiro diploma, ora aprovei· 
lados ou substituídos. 

A medida proposta se afigura inteiramente justa e oportuna . 
Esperamos, portanto, a aprovação do projeto que a submete uo 
exame do Senado Federal, por solicitação do SINDICATO DOS 
AEROVIÃRIOS no Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões, cm 2 de setembro de 1976.- Franco Montoro • 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N9 1.232, DE 22 DE JUNHO DE 1962 

Rc~:ulumcnla a profissão de Acroviário. 
•••••••• o ••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO V 
Das transferências 

Art. 25. Pura efeito de transferéncia, considera-se base de 
acroviário, a localidade onde tenha sido admitido. 

Art. 26. É facultado à empresa designar o acroviário pura 
prestar serviço fora de sua base, cm carátcr permanente ou a titulo 
trunsitório até 120 (cento c vinte) dias. 

§ )9 Nu transferência, por período superior a 120 (cento c vinte) 
dius. considerada cm carátcr permanente, será assegurada ao 
:tcruviário a gratuidadc de sua viagem, dos que vivem sob sua 
dcpendénciu económica, reconhecida pela instituição de prcvidénci:t 
social c respectivos pertences. 

§ 29 O prazo fixado neste artigo, para efeito de transferência a tí· 
tu lo transitório, poderá ser dilatado, quando para serviços de inspe· 
çào fora da base c mediante acordo. 

§ 3~ É asscgur<~do ao acroviário cm serviço, fora da busc, tam· 
bém a gratuidadc de suu viagem c do transporte de suu bagugcm. 

§ 4~ Enqu:tnto perdurar a transferência trunsitóri:t, o emprega· 
dor ê uinda ohrigado a pugar diárius compatíveis com os respectivos 
níveis saluriuis c de valor sulicicntc u cobrir us dcspcsus de estadias c 
alimcntução, nunca inferiores, entretanto, a I (um) dia do menor 
sahirio da categoria profissional da busc de origem. 

§ s~ Quundo o empregador fornecer estadia ou alimentação, é· 
lhe faculwdo reduzir até 50% (cinqUenta por cento) o valor da di:ma 
li\ada rw parúgrafo antcior, arhitradu cm 25% (vinte c cinco por cen· 
ln) ~ada utilidade, 
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~ 6Y t\0 a~roviário lransf~rido ~m cur{ll~r permunenl~ ~ 
usscgurmlo o pug:uncnto de umu ujudu d~ custo d~ 2 (dois) m~scs de 
seu sulário lixo. 

O O I O o o 0 0 o o o o o O o o o o o o o O o o o o O O O o I O li 0 0 O 00 0 0 0 0 00 O I O 00 O 0 0 O O O o 0 

( ;,,~ Comis.l'ti~~ c/~ Co11stituiçuo e J11~tiçu, c/~ Legislação Social 
~de Ecmwmiu. J 

O SR. I'IU~Sil>E:'IITE (Mugalhàcs Pinto) - Os projetas serão 
publbtdos c r~mctidos its comissões comp~l~nt~s. 

rio. 
Sobre :t mesa. requerimentos que serão lidos pdo Sr. IY Secretá· 

São lidos os scguint~s 

REQUERIMENTO NY4112, DE 1976 

Requerc:mos urg~nci:t, nos t~rmos do arl. 371, alín~a b, do Re
gimento, para o Projeto de Lei do Senado nY 198, de 1976, do Sr. 
Sen:tdor José Lindoso, que dá nova r~daçào aos artigos 99 c 106, du 
Lei n9 5.6M1. de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polí
ticos). :tltcrada pd:t Lei n~ 6.0-13, de 13 maio de 1974. c dá outras 
provid~ncias. 

Sala das Scssõ~s. ~m 2 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERli\IE~TO NY-1113, DE 1976 

Requeremos urgéncia, nos termos do art. 371, alínea b, do Regi
mento, para o Projeto de Lei. da Câmara nY 64, de 1976, que regula :t 
indicação d~ candidatos a Prefeito, Vicc-Prefeito c Vereadores onde 
não se tenham rc:alizado convenções partidárias. 

Sala das Scssõ~s. cm 2 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os requerimentos 
lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do arl. 375, 11. 
do R~gimento Interno. 

Concedo a paluvra ao nobre Líder Petrônio Portella. 

O SR. I'ETRÜNIO PORTELLA (ARENA- PI. Como Líder. 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores· 

Sobejamente foi por nós demonstrado da tribuna do Senadv 
que o Governo do Presidente Geisd preocupou-se sempre com tudo 
que digu respeito à austeridade da Administração, como condição in
dispensável até mesmo aos rendimentos das obras governamentais c 
à respeitabilidade que o Governo d~o-vc merecer da opinião públic:t. 
Assim é que, como na oportunidade frisei, pelo Decreto nY 75:321. de 
29 de janeiro de 1975,já regulava a ocupação de residências aliciais c 
dava outras providências. E diante de denúncias de supostas irregula
ridades baixou us Circulares nY 683, de 1975, e nY I, de 24 de maio de 
1976, recomendando aos Srs. Ministros que observassem rigorosa
mente as prescrições do decreto mencionado, sob o fundamento de 
que o problema da mordomia, cm todos os setores, estaria abrangido 
por aquele diploma lcgal. 

Posteriormente, examinado o problema à luz da lei, vcrilicou-sc 
que se impunha uma regulamentação mais abrangente, de tal sorte 
4uc quantos, direta ou indirctamcntc, estivessem sob o pálio da 
Administrução pública, fossem obrigados ao cumprimento de certas 
normas disciplinadoras da matéria. Então, foi baixado o Decreto n9 
7lL070, de 15 de julho de 1976. 

Nesse meio tempo, Sr. Presidente, inúmeras publicações cm 
jornais condenando irregularidades se fizeram c hipérboles se verifi
caram. Mas, muitas denúncias cairam no reino da fantasia nas 
quais, não raro, se atribuíam vencimentos c vantagens mirabolantes 
a gestores da Administração. 

O Governo, voltudo para as preocupações de bem servir à causa 
pública, cuidou, tcmpestivamcntc. de enviar a matéria pelo caminho 
exalo c m:tis seguro. qual fosse, o da norma legal, que submete a 
lodos os cidadãos, notadamcntc, os administrudorcs. 

Sr. l'rcsidcnlc. lamcntavclmcntc, entre as argumentações ha
vidas. gritaram-se histórias infamantcs contra Ministros de Estado, 

rwt;td<tmente o Ministru du Trabalho. ligur:t pnr l<H.los n' títuln' res
pcitúvd; ex-purhuncntur, cid:tdtw exemplar. homem de partid<>, c 
político de rant sensibilidade, o nome d~ S. Ex• f<li :tlvo de :tt:tqucs 
os mais socles, us mais lamentâvr.:is, cumprindo :t-sin:tl:tr, ncs-e 
pr:tw, umu sóbriu :ttu:tç~o do Movimento [)cmucrútko Brasilciw, 
:ttrav~s dns seus vultos mais responsáveis, 411e. sem conderwr :tquiln 
411e se aprescnt:tva como verdadeiro, cmbor:t n:in<l f<"'c, lnnwv:t '" 
c:tutclus devidas. julgandomclindmso o p:tlmilhar tcrrcnot:tn dil'kil. 

Ag<>r:t, Sr. Presidente, :tpós a apuruçào dus fatos, foi f[t.:il \críli
car-sc que, felizm~ntc, o 4ue se anunciou como aut~ntico não p:t"nu 
do dominio da fantasia. 

Poder-se-ia dil~r- c este i: um argumento do ilustre Líder d:t 
Minoria - que, ils vr.:zes, se nos apresentam contrastes ou disp:tri
dades de lodo lam~ntávds entre situações salari:tis. Eu rcspondcri:t :1 

S. Ex• que esse não é problema de um Governo; é problema de uma 
estrutur:t. 4uc há de ser melhorada. apcrfcic;oad:t, com o nosso 
lr:tbalho diuturno, de tal sorte que, através. sobretudo. da edtu::u;ihl, 
possamos dar :1 todos os cidadãos a oportunid:tde de um lugar :tu 
sol, na socicdad<: democrática que construi mos. Não seria. por con,c
guintc. algo por qu.: pudess~ ser responsável um governo. mas v[trias 
gcr:tc;õcs. que nos legaram esse estado de coisas. l'rccis:tmos, de fato. 
construir uma democracia social. lmpik-sc elevar o nível de vida do 
povo de todas as regiões~ de tod:ts as classes. E esse~ o trabalho in
dormido do Governo do Presidente Gdsd c vem sendo também o in
f:ttigávd trabalho dos Governos Revolucionários. 

Eis a nota do Governo: 
A lnsp~toria Geral de Finanças do Minist~rio do 

Trabalho está divulgando os resultados da Auditoria 
Especial levada :t efeito n:t Dirctoria de Administração do 
mesmo Ministério. com o objctivo de apurar gastos efetua
dos com a manutenção da residência oficial do titular da P:ts
t:t. 

Em síntese, a Comissão é de parecer que ncnhunw 
dúvida possa persistir quanto à regularidade c à licitude das 
despesas realiz:tdas. 

Na oportunidade cm que é feita essa divulgação. tornam
se públicas as verificações resultantes de levantamento 
rc:tlizado, cm face de reportagens e comentários feitos há 
várias semanas, com rd:tçào a: 

a) dcspcs:ts de mordomia na administração fcd~ral: 
b) níveis de remuneração dos presidentes c ditetores de 

empresas governamentais; 
c) uso de cartão de crédito. na administração dircta, 

autarquias c empresas govcrnament:tis, p:tra pagumcnto de 
despesas pessoais. 

O levantamento referiu-se aos exercícios de 1976 c 1975 
(após a lcgislaç:io baixada cm 29-1-75) analisando notada
mente a situação de Brasília. e. quanto às empresas. cobriu. 
principalmente. as 80 maiores sociedades de economia mista 
c empresas públicas (inclusive aquelas de car:'ttcr rcgion;tl 
mas de grande porte). 

São as seguintes as princip:tis verificações: 

Mordomia 

Não se constatou que qualquer servidor. ali:m dos 
Ministros de Est:tdo, na forma legal, c mesmo a nível de 
Secretário-Geral, houvesse re:tlizado despesas de mordomia 
(entendidas as despesas de mordomia, na forma do disposto 
no arl. 14 do Decreto nY 78.070 f76. corno compreendendo o 
:tss:tlariamcnto de serviçais. compra de alimentos c serviços 
de lavunderia). 

Cumpre assinalar, neste ensejo. que o ponto de vist:t. pelo 
menos de figuras eminentes do Movimento Dcmocrittico Brasileiro. 
seria no sentido de que a mordomia se restringisse it l'rcsidéncia da 
República. É um ponto de vista rcspcitúvcl, mas não v~jo cm que ,c 
considere dcscritcrioso o imaginar poder-se estender ans Ministros 
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d~ Estado, mz~o rcl:t quul, nós, com o devido respeito, discordumos 
d~ss:t tese, considemndo nilo haver quulqu~r motivo pnru que, 
dcntro de limites dt: dot:tç3es orçnment!lrius estritas e especificas, 
poss:tnlt:unb~m fuzer uso dest:t regalia os Srs. Ministros de Estado. 

Remunernçiio dus Dlretorlas d11s empres11s govern11mentuls 

F:tlou-s~: ~:m que Presidentes de empresas governamen
t:tis esturium recebendo remunerações ati: da ordem de CrS 
300 u CrS 400.mil mensais. 

Com b:tse nos estudos que deram origem à decisão do· 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no CDE, em 
4-H-76- esHtbelecendo os t~tos paro remuneração de direto
ri:ts de empresas- e tendo em vista os elementos de atualiza
ção considerados, cumrre assinalar o seguinte: 

I) No total das 80 maiores empresas governamentais, a 
verificação mostra que somente 5 presidentes de empresas 
r~:ccbem remunemçào total (incluindo salário, representução 
c, mesmo, participação nos lucros) ncima do teto agora 
lixado, de CrS 80.000,00 mensnis, parn o Grupo de nível 
mais ulto (Grupo 1). O presidente de uma outra cmpr~sa 
estuv:t, praticamente. no nível do mesmo teto. 

Note-se que tais empresas estão entre as grandes empre
sas mundiais. 

A propósito, a remuneração total do Presidente do 
Banco do Brasil- hoje o 129 banco, em todo o mundo -
insistentemente citado. à é:pocn, no noticii'trio, é de 
CrS 89.631,94 mensnis - cercn de 10%, apenus, acima do 
teto do grupo mais elevado. 

Tal constatação explica por que se incluiu, na Resolução 
:tprovada no CDE, o item IX, pelo qual as "remunerações 
que. cm 19 de agosto do corrente ano eventualmente excedam 
os montantes fixados no inciso I poderão ser mantidos, em 
carátcr pessoal, até: absorção pelos futuros reajustamentos". 
É que se sabia que tal absorção ocorreria já no primeiro 
reajustamento, o ano que vem, e preferiu-se, por isso, não 
quebmr uma tradição da legislnção sobre situações como 
essa. que sempre respeitaram casos existentes. 

Sr. Presidente, examinando superficialmente o problema, 
podcr-se·á alegar disparidade entre salários mínimos vigentes no 
País c o salário de 80 mil cruzeiros. Não podemos, todavia, desconhe
cer a situação das empresas privadas e temos de reconhecer que essa 
desigualdade é decorrente de uma situação social existente em que 
avulta a disparidade de instrução, de nível técnico, de nível de qualifi
cação de miio-de-obra. Isto é fundamental e não se pode mudar 
atmvés de um Governo, não se pode resolver através de uma 
administraçiio: é problema de algumas gerações. Estamos trabalhan
do. estamos realizando e temos certeza de que, cada dia, mais e mais 
haveremos de humaniznr nossa sociedade. 

2) Cerca de 30% dos presidentes de empresas go
vernamentais percebem remuneração total entre CrS 
25.000,00 c CrS 50.000,00 mensais, enquanto que igual per
centagem de diretorcs percebem entre CrS 20.000,00 c 
CrS 45.000.00,; 

Como é sabido. a Resolução baixnda cm 4-8-76, no 
CDE. estabeleceu 6 grupos de empresas governamentais, fi. 
xando o teto de remuneração de presidentes, para o Grupo I 
cm CrS SO.OOO,OO mensais e para o Grupo VI cm Cr$ 30.000 
mensais, a partir de 1·8· 76. 

Os dirctores tiveram seus tctos fixados cm até 80% do 
Presidente, rara os Grupos I, 11 c III, c cm até 90% para os 
demais Grupos. 

Tais níveis são bastante inferiores nos que prevalecem no 
sctor privado. mesmo para empresas de menor porte. 

Este é um dado fundamental que cumpre seja examinado c fora 
do qual .~c r:, irrcalístico abordar o rrohlcma. 

!':: importante notar que não tem proced~ncia comparar 
esses níveis com os vencimentos de cargos pllblicos, mesmo 
com rdaçi\o a Ministros de Estado. 

Devo di~c:r que sobre este assunto já houve vúrias medidas lc:guis 
ror parte do Gov~:rno Revolucionário, principalmente quando vi
gorav:t uma situ:t~ào difícil nesses órgãos de economia mista, mer
gulh:tdos muitos na anarquia administrativa, em que o Governo, 
numa primeira conc~:pçiio, imaginou poder dar uma sentido burocrá
tico igual ao que é: próprio da administração direta. Mas, em ver· 
dade, a c:xperi~ncia demonstrou que essa visualização era falha, por· 
qu~: haveríamos de contemplar inevitavelmente o mercado de tra
balho sensível a d~:, sem que estaríamos a deixar ao desamparo 
essas entidades, s~:m meios tC:cnicos de poder gerir, com eficii:ncia e 
sabedoria, os seus próprios destinos. 

As empresas governamentais são, em geral, empresas 
industriais, muitas delas d~: categoria internacional. Têm que 
s~:r competiuvas, muitas vezes ati: no exterior. Têm que ser 
dicicntcs, para produzir a baixos custos e, por isso, devem 
ter dirctoria e corpo técnico remun~:rados adequadamente. 

Foi graças a essa orientação que a Revolução 
demonstrou ser possível à empresa governamental ter eficiên
cia ~:apresentar lucro, ao invC:s de depender do Tesouro para 
cobertura de dclicits. Das empresas federais consideradas, 
:tpenas duas ainda não estão :~presentando lucro. 

Por outro lado, é relevante esclarecer que muito exagero 
e mito se tem construído com relação aos padrões salariais 
dos executivos brasileiros, nos setores privndo e público. 

Apenas para mencionar um dado: o conhecido 
levantamento da revista "Fortunc" sobre as 500 grandes 
empresas americanas mostra que a remunernção dos exe
cutivos (c: não dos presidentes) se situa, na faixa inferior, ao 
nível de CrS 160 mil mensais, e na mais alta, de CrS 320 mil 
(J'ora os chamudos "frin~:c bcnclits", Que são substanciais). 

Ci\RTOES DE CRÉDITO 

Nos órgãos da administração direta, nos diferentes 
Ministérios. não se constatou qualquer caso de utiliz:tção de 
cartões de crédito, para pagamento de despesas pessoais. 

Também nas autarquias, vinculadas aos diversos 
M inistí:rios. não se verificou nenhuma ocorrência de uso de 
cartão de crédito. 

Igualmente, não foi constatada a utiliz:tçào de cartões de 
crédito, em geral, nas empresas governamentais considera
das, principalmente ns 80 de maior parte, salvo as 
ocorréncias a seguir mencionadas. 

Uma empresa mista, juntamente com suas subsidiárias, 
no ano de 1975, estabeleceu uma gratificação de representa
ção, fixnda em CrS 3.000,00 para o presidente (que recebia 
CrS 28.000,00 de remuneração mensal), incluindo, naquele 
valor, despesas que fossem realizadas com cartão de crédito. 
Tal sistema foi abolido para o exercício de 1976. 

Outra empresa, na fase de organização, autorizou que 
seus dirctores, quando cm viagem, pudessem utilizar cartão 
de crédito para despesas de representação e hospedagem, 
dentro de certos limites, uma vez que não percebiam diárias. 
A despesa total realizada nesse sistema, também já extinto, 
foi de CrS 4.080,80, no ano de 1975. Também outrn empresa 
permitiu que, durante certo perfodo, a gratificação de repre· 
sentnção dos di retores fosse coberta pela utiliz:tçào de cartão 
de crédito, cm média mensal que, no corrente exercfcio, foi de 
CrS 1.407,00 por Diretor (o nível de remuneraçiio dos dire· 
tores era de CrS 37.600,00 mensais.) 

Ainda outra empresa havia permitido aos dirctores que, 
para refeições de interesse da representação da empresa, 
fosse usado o cartão de crédito, dentro de limites es
tahclccidos. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) 

Como é subido, o uso de cartões de cr~dito, inclusive nas 
empresas, jli cstli agora inteiramente eliminado. 

Em conclusão, cube: recordar que foram os Governos dn 
Revolução <.jUe, progressivamente, à medida <.jUe se iam nor· 
malizando as condições de funcionamento de Brasllia. c pro· 
porcionando aos servidores níveis de remuneração mais 
:tdcquudos, elimin~rum ou limitaram, em regulamento, as 
vantagens especiais criadas quando da trunsferéncia da 
capital, inclusive por força de realidades novas. 

Assim é que, nos últimos Governos da Revolução, foi 
criado o sistema da rcsid~ncia funcional, que o servidor é 
obrigado a devolver quando se afasta do cargo; que havia 
sido centralizada no GEMUD a coordenação das medidas c 
verbas concernentes à transfer~ncia de servidores para Brasí· 
lia: e que foram abolidas as gratificações especiais 
("dobrudinhu") e muitos outros dispositivos de exccção. 

O Governo agiu no problema através de uma seqUência 
de atos que disciplinaram mais rigorosamente, a partir de ja· 
neiro de 1975, em particular, os assuntos de mordomia e de 
construção e uso de residências para servidores da 
administração federal em Brasflia: Decreto-Lei n9 1.390, de 
29·1·75, Decreto n9 75.321, da mesma data, Avisos-Cir· 
cu lares diversos entre janeiro e junho de 1975, e, mais recente· 
mente, o Decreto n9 78.070, de 15-7-76, além do ato, no 
COE, sobre remuneração de Dirctorias de empresas. 

O Governo. invariavelmente, dentro de sua preocupação 
constante: de austeridade, nunca hesitou em corrigir excessos 
e dotar os órgãos de fiscalização das normas e meios para 
plenamente exercerem suas atribuições, inclusive com rela;ào 
à administração indireta. 

Sem embargo, se, de um lado, é pela correção de 
excessos, não í: idéia do Governo, por outro lado, permitir a 
criação de um clima de desprestígio para as empresas, ou 
para os servidores mais graduados da administração, nem de 
desestimulo ao seu trabalho, relevante para o interesse 
nacional. 

O Governo jamais foi omisso, e sempre se dispôs a agir 
prontamente no caso de qualquer excesso. Baixou normas 
quando era necessário, deu instrumentos novos à fiscalização 
e não teve, nem terá, contemplação com quaisquer abusos. 

Eis, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a nota de esclarecimento da 
I nspetoria Geral de Finanças: 

I. Através da Portaria 429, de 13·8-76, o Sr. Ministro do 
Trabalho determinou que fosse realizada uma Auditoria 
Especial no Departamento de Administração do seu Ministé· 
rio, objetivando apurar gastos efetuados com a manutenção 
de residências oficiais, notadamente no que se refere às despe· 
sas de alimentação e de material de limpeza na sua residência 
oficial, bem como a licitude dos atos administrativos pratica· 
dos. 

Tal Auditoria Especial foi efetuada por Comissão cons· 
titu!da de dois auditores da lnspetoria-Gcral de Finanças do 
Ministério da Fazenda (sendo um deles o Coordenador) e de 
três auditores desta lnspctoria-Gcral de Finanças. 

2. Os Auditores citados executaram os seus trabalhos 
adotando como procedimento técnico, devidamente rc· 
comcndado por esta IGF, o cxamê tola! da documentação 
referente às despesas objcto da apuração (Notas Fiscais, Reei· 
bos, Faturas, etc.) cm contraste com os registres contnbcis, 
do per!odo de )9 de janeiro a 31 de dezembro de 1975 e de ·1 9 

de janeiro a 31 de maio de 1976. 
3. Do relatório de Auditoria Especial firmado pelos 

referidos Auditores, apresentado a esta lnspctoria·Gcral de 
Finanças, extralmos os seguintes elementos sobre o 
comportamento dos gastos durante o perlodo examinado c 

os procedimentos udotudos pelo Dcpartam~nto de Admini•· 
tração: 

I - <.jUe a m~diu mensal dos citad11s ~:taStllS, no ~xerd· 
cio de 1975, .:quivulcu u CrS 20.773,72 (vint~ mil, sct.:wntm c 
setenta c tri:s cruzeiros c setenta c dllis centavos), cuh.:ndu· 
nos, aqui, aduzir que se incluem, nesses f!astos, dcspc~us com 
recepções u :tutoridadcs nacionais c: cstr:tn)!ciras, hcm :tssim 
com familiares do Ministro e seus serviçais, motoristas c 
agentes de segurança; 

11 - que os gêneros alimentícios c o material de limpe· 
za cm tela foram destinados, exclusivamente, à residi:ncia o li· 
cial do Ministro: 

III - que, quanto ao cxerc!cio de: 1976. foi ulocudo no 
Orç:tmento Geral da União, o crédito de CrS 300.000.00 (trc· 
zcntos mil cruzeiros), para atender as dcspes:ts de :tlimentu
ção e de material de limpeza (elemc:ntu de despesa ~.1.~.0 -
Muterial de Consumo), conforme Quadro de: Delalhumcnto 
de Despesas publicado no Suplc:mento a0 Di(trio Olicial J:1 
União, de 14·1·76: 

IV - que, ati: 31 de maio de 1976, o gasto total, por 
conta do citado demento de despesa, atingiu a CrS R7. 967.38 
(oitenta e sete mil, novecentos e sessenta c sete cruzeiros e 
trinta e oito centavos). 

4. No que respeita ao Edital de Tomad:1 de PrcÇ(lS nYs 
8/75, dedicaram os Auditores especial cuidado à sua análise, 
permitindo-nos as seguintes conclusões: 

a) que, à vista do levantamento cfctuado. ficou pat.:nte 
que a aquisição c: o consumo mensal reais de gi:neros ali menti· 
cios e de material de limpeza, na residência oficial do Titular 
da Pasta, .nantiveram-se muito aquém das quantidades cons
tantes do Edital: 

b) que, de qualquer sorte, o Edital não produziu efeito 
prático, já que nenhum fornecedor apresentou pwpost:l de 
preços. visando a participar na licitação efctuada: 

c) que, pelo exposto, fácil í: concluir-se haver sido o Edi
tal elaborado sem a devida pesquisa d0 consumo médio nn 
residência do Titular da Pasta, o que invalida aqudc Edital 
como instrumento de avaliação de d~-spes:as de a4uisiciio c dl! 
consumo. 

5. Diante do rigoroso exame realizado. constat:~nd,, que 
a documentação comprobatória compulsada guarda pcrfcit:1 
conformidade com os registres contáveis, do :1cesso qu.: teve 
a todos os elementos necessários ao bom dcscmpcnh,, do seu 
desiderato c, finalmente, das conclusões acima, firmou a 
Comissão de Auditores parecer de que nenhuma dúvida J"<l>· 
s:t. ainda, persistir quanto à regularidade c [t licitude d,,s a tos 
pmticados. objeto da auditoria. 

Isto posto, esclarece, ainda, esta lnspctoria·Gcral de 
Finanças que foi encaminhado ao Egrégio Trihunal de Con· 
tas da União o relatório de Auditoria Especial a que se repor
ta a presente nota, para sua superior apreciação. na forma da 
lei. 

IGF, cm 2 de setembro de 1976 - l.ni1. :\lilhino de 
Vasconcelos, lnspetor-Gcml de Finança<. 

Sr. Presidente, são esses os esclar~'Cimcntos lJUC. cm nome d,, 
Governo. tenho a honra de prestar 11 Nação, :1trav~s d;a trihuna d,, 
Senado Federal, deixando claro, mais uma vct.. <.jUC o c;,wcrno da 
Rcpúblie:1, chefiado pelo General Ernesto Gcisd. tclll o Jcsidcr:lt<' 
de promover o desenvolvimento desta N:u;ào. suh ahsolut.' c cwlll· 
piar rigorismo no que concerne à lisura da Admini,tr:h;iin. por que o 
Chefe do Governo é o primeiro a zelar c n velar. 

Diante do cxpost<l, estou certo de <.jllC as l'antasius caclll. como 
c;aem todas as alegações :ttcntatúrias à dignidade da Administr:tçiio. 
hom nome dos :tdministrudorcs. 

Estou certo de lJUC muitos daqueles que wkularam a' notkias. 
o li1.eram com o intuito de servir a Nação. bu,cando :1 verdade. I '·' 
aqui csti1 c cu a cntrC!!O ao juim do1ncu P;~ís. (\I uit•' hcm ~ 1 



~40:Z Sexta-felru 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1976 

O Sr. Frunco Montoro (M DB- SI') - Como Lide r de 13an~a· 
d:t, Sr. Pr~sidcnte, pe~:nu paluvnt. 

O SR. I'RESII>ENTE (Mugulh~cs Pinto)- Como Lidcr, tem :1 
palavr:t o nobre Scn:tuor Franco Monturo. 

O Sn. FRANCO MONTORO (MD13 - SI'. Como Líder, 
pronunda o s~g.Ltinte dis~urso. Sem rcvisrto do or:tdor.)- Sr. Prcsi
dent~ c Srs. Senadores, ~m nome d:t 13ancad:t do Movimento Dcmo
<:r:'tti<:o 13r:tsilciro, dc\·cmos dizer unw p:thtvr:t sobre u comunicaçrto 
qu,~ ac:tha de ser !'cita pelo nobre Líder d:t Maioria, 

Lm primeiro lugar, considcntnll>s plcn:unentc .louvável que a . 
Presidt:ncia d:t Rept'thlicu c o Executivo tcnh:tm mandado apurar os 
f:ttos c :tgor:t prestado it Nação os csclurecimentos rclutivos u esses 
mesmos fatos. 

Com u muior s:ttisfaçrto, leremos essas explicações com suas 
rcspectiv:ts fundamentações. 

As acus:tçõcs n~o purtir:tm do MDB. mas i: evidente que acusa
ç(>cs l'cit:ts por l>q:rtos rcspcit{tvcis da Imprensa brasileira mereciam o 
tr:tt:uncnto llliC :tcab:t de ser dado. Queremos, entretanto, lixar al
guns pontos que representam a linha de pensamento do MDB sobre 
u matí:ri:t. 

Em primeiro lugur. em relação às mordomias, reconhecendo 
que nrto se tr:ttu de inovução deste Governo, queremos rcalirmar que 
cm nenhuma oc:tsiào o Movimento Democrútico Brasileiro alirmou 
que irregularidades como as denunciudas, ou mesmo medidas que 
pretendam modilicar, tcnh:tm sido de iniciativa do atual Go\'erno. 
Gr:tndc parte dessas medidas represcnt:tm umu tradição, até untiga, 
cm nossa Administr:tçrto, mas que precisam ser corrigidas. 

A esse respeito. o M DB tem. cm primeiro lugar. uma posição 
delinida cm projeto de lei. uprescnt:tdo pelo nobre Senador Itamar 
Fr:tnco. limitando u mordomia apenas à Presidência c Vice-Presidén
ciu d:t República. Com isto, podcr-se-ú cortar, pela raiz. uma série de 
irrcgularid:tdcs que csc:tpam ao controle de qualquer Ministro. 

Quem dccl:tr:tr que. no passudo, não eram comuns as mordo
mias. Eu mesmo exerci o Ministério c no meu tempo não existia essa 
figura. pelo menus cm relação. :to Ministério do Trabalho. Este i: o 
nosso pens:tmento. 

Quanto ao teta de oitenta mil cruzeiros lixados por um ato 
normativo do Governo Federal. reconhecemos as diliculdadcs de o 
Governo baixar este limite. pcl:ts condições de mercado. mas não 
podemos dei.xar de salientar uma tese que representa uma constante 
nas dcn(tnci:ts que temos feito. sobre os rumos de nosso desenvolvi
mento. Estú aumentando cada vez nwis a diferença entre o pequeno 
servidor c o grande funcionário. Oitenta mil cruzeiros signilicam 
mais de 100 vezes o salúrio mínimo c sabemos que mais de 62% da 
população br:tsilcira está na faixa ou abaixo do salário mínimo. 

Quero lembrar que houve lei no Brasil. há quinze anos. estabelc· 
cendo esse limite cm 18 vezes. Na Alemanha, acordo recente, entre o 
Gll\'crn,, c o Sindic:tto dos Funcionúrios Federais. estabeleceu esse 
limite cm oito vezes. Outros países têm esse limite em dez. quinze 
vezes. Oitenta vezes é um limite excessivo: compreende-se que porra· 
,,)es de mercado o Governo não tenha outr:t solução senão lixar este 
limite. mas não podemos deixar de arontar a irregularidade grave de 
que algu~m. tr:tbalhando durante todo o ano. receba 100 vezes 
menos c precise trabalhar quase oito anos para ganhar a mesma 
ClllSa. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um a par· 
te'? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Em um ponto 
concordo com as alegações de S. Ex• o Sr. Líder da Maioria: o fato 
não pode ser debitado a este Governo ou ao Governo anterior, é 
uma velha deformação de nossa vida pública que não vem sendo cor· 
rigida. mas agravada. 

hta i: uma situação que não podemos deixar de mencionar. co
mn um alerta para que outras medidas que têm sido proposws c são 
t:tdtadas de demagógicas. tenham a sua fundamentação neste fato. 
qttc é. rc;ilmentc. búsicn. 

O Sr. l',•lrtiniu l'urtdlu (ARENA -PI)- Permite V. Ex• um 
>tp:trte'! 

O SI!. Flt\:'\CO !\10:'\TOIW (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. l'ctniniu l'ortdln (ARENA - i'l) - Estrunho us de· 
cl>~raçôcs de V. Ex• porque, inumeráveis vezes, já urlaudi V. Ex• ao 
f:t/.cr justiça :w Governo do Presidente Ernesto Geisel, preocupado 
com o distributivismo, prel!cupado exatamcnte em dar o melhor den
tro. evidentemente, das possibilidades do estágio de desenvolvimento 
do l':tis, it4ueh:s lJUC: estão cm uma faixa perifi:ricu e, portanto, mais 
necessitados. E como disse bem V. Ex•, esse é um problema que há 
de ser resolvido através de gerações, Este Governo tem dado provas 
evidentes c, ontem, eu estava a e~taltar a rubrica da Educação- que 
não se cinge simplesmente ao Ministério da Educação e Cultura
visando a instrumentalizar os brasileiros, de tal sorte que esses desní
veis e essas distâncias desapareçam. 

O Sr. ltam:1r Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite um 
:tparte. ilustre Senador Franco Montoro~ 

O SI!. FRA:'\CO I\IONTORO (MDB - SP) - Com prazer, 
ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Prezado Líder Franco 
M untoro, V. Ex• já disse do projeto que apresentamos, com o respal
do da nossa Bancada, restringindo a mordomia a Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República e a S. Ex• o Sr. Vice-Presidente da 
República. Entendemos que i: preciso acabar, neste País, de uma vez 
por todas, com o chamado salário indircto. Não somos contrários a 
que o Ministro tenh:t essa ou aquela mordomia. Achamos, sim, que 
os Ministros de Estado devem perceber diretamente um salário que 
lhes permita utilizar, eles próprios, dessa mordomia. Mas o que i: 
nwis sério e mais grave, prezado Líder Franco Montara, é a Reso
lução do Conselho de Desenvolvimento Económico datada de 4 de 
:tgosto de 1976, cm que lixa os limites máximos de remuneração 
média mensal dos dirigentes das Empresas. Essa Resolução é ociosa 
porque repete o que o já estava limitado, mas muito mais sério e 
muito mais grave porque limitou, excedendo os limites. E por qui':~ 
Porque u Lei n~ 4.863, de 29 de novembro de 1965, em seu art. 12. es
tabeleceu o seguinte: 

"A retribuição dos dirigentes de autarquias c sociedades 
de economia mista em que participe a União não poderá 
ultrapassar os vencimentos dos Ministros de Estado 
enquanto essas entidades receberem transferências do Tesou
ro e desfrutarem de favores !iscais."' 

Esta Lei sofreu algumas alterações. mas pela pesquisa que 
lizemos o art. 12 permanece intato, razão por que esse esquecimento 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico - c é muito natural 
esse esquecimento, face a essa gama imensa de leis que ai estão, neste 
l'<tís afom - conligura. com essa Resolução, uma situação ilegal a 
que o Governo precisa atentar. desde que a Lei n~ 4.863/65 ainda cs
tú cm vigor, no seu art. 12. Era o aparte que queria dar a V. Ex•, me 
permitindo lembrar essa violenta contradição entre uma Resolução 
do Conselho c uma Lei ainda cm vigor, neste Pais. 

O Sr. l'ctrõnio Portclla (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SI~. FRA~CO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o nobre 
Líder da Maioria responder, para economia de idéias. 

O Sr. l'ctninio Portcllu (ARENA- PI)- Devo dizer a S. Ex• 
que não estou rigorosamente a par desse assunto, mas tenho certeza 
de que existem dois decretos-leis posteriores que regulam tumbém a 
matéria. 

O Sr. ltnmnr Frnnco (MDB- MG)- Mas hit uma Lei, a de 
n" 4.X6.1. Um Decreto-Lei revogando u Lei~ Mas nào no urtigo 12. 
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O Sr. l'wiuriu l'urlcll:~ (/\REN:\ - 1'1) - A respeito desse 
ao;surll<> de De~rel<>·l.ei I'CI'll['.otndo Lei: hCr unw ~ontrovérsiu entre os 
dnul<>res. Nl" i:"• ~ume<;:rrianrns pnr ai. Quero dizer que existem dois 
dwrct .. s-k·is que l:tmhi:m regulam cs,;a matC:·ria, c de forma diwrsu. 
De mancir:lljllc n[lu P•>sso, de lo~o. d:1r umot rcspnsta. 

O Sr. ll:uu:or Fr:111cu U'l Dll- ~!(i)- Correio. 

O Sr.l'<·lrimiu l'ur1cll:1 (t\RLN:\ -1'1)- Agnra,liUCro :rpcnas 
ditcr que jú a este :l'sunlu indirctamcnlc me havia rcl'crido, 
<.'<>nsiJcranuu cxalamcnlc que, no e<>mcço d:r Revolução, houve essa 
tentativa de, pr:tti~:rmentc. bitolar, pda :rdministração direl:r, as ad· 
minislr:l<;t>cs indirctas, c cn1 r:ráo dos problemas de mercado, das 
pe<.:uliaridadcs das empresas mist:rs que precisam necessariamente 
~on<.:<>rrcr com as <.:ongi:ncrcs do mercado privado, das não pudcmm 
li<.:ar jungidas :r<.:alus potr:unctms d:1 administração din:la. 

O Sr. ll:un:rr Fr:mcu (:\IIJB - MG) - Nús só estamos argu· 
lll<.'llland,,, apruleilanJ,, :1 prcscnç:1 lh> nosso Líder na lribun:1, que 
""' lei, c111 seu art. I~. pda rcsquis:1 lJUc fizemos - í: rossivcl ati: 
que tcnhanH>' ''"netiun algum cng:rno- eslú cm vigor ... 

O Sr. l'l'lniniu Purtl'lla (ARENA - PI) - - Examinarei o 
assunln c derois o discutirei com V. Ex• 

O Sr. ll:unar Fraucu ((MIJB- MG)- A nosso ver ela colide 
.:um a Rcs,>luo;ih> Jo Conselho de Desenvolvimento Económico. 

O Sr. Pctrônio Porlelln (ARENA - PI) - Examinarei este 
assunto c, pnstcriormcntc, darei os esclarecimentos a V. Ex•. 

O Sr. lrarn:1r Fr:mcn(MDB- MG)- Muito obrigado. 

O SH. FIC\:"'CO :\IO:"'TOIW (M DB- SP)- Sr. Presidente, 
a nb.>crvaçiio feita relo nohrc Senador Itamar Franco deve ser 
rcspondid:r. realmente, pcl:: Maioria que vai fazer essa pcsquis:1 c dar 
a resrosla, rorquc esse artigo de lei contraria essa disposição lixada. 
É preciso que se faça essa pesquisa legislativa para confirmar-se c 
!ornar-se meuida de ordem legislativa ou administrativa, para a 
regularizaçf1o Jessc fato que tem, evidentemente. a sua gravidade 
evidente. 

O Sr. lr:1mar Fr:rnco (MDB- MG)- Aliás, Senador Franco 
Montoro. a nossa Comissão de Constituição e Justiça, presente aqui 
o seu l'rcsiuente, quem sabe, poderia trazer esclerccimcntos sobre 
esse artigo, dessa lei, face à Resolução do Conselho de Desenvolvi
mento Econ<imico. S. Ex• cstú presente ... 

O Sr. l'ctr«inin l'nrtrlln (ARENA- PI)- Não, não precisa 
discutir lJUC uma resolução não pode revogar uma lei, c isto não está 
sendo questionado. 

O Sr. Itamar Fr:rncn (MDB- MG)- Só levantei; porque se, 
rc:1lmcntc, ela não foi revogada ... 

O Sr, l'<·tri.nio l'orlclla (ARENA - PI)- Eu disse a V. Ex• 
que nfro tenho os dauos para dizer s;: essa lei í: ou não revogada, c 
prometi voltar :10 assunto. ocasião cm que esclareceria, de uma vez 
ror lnuas. essa rnalí:ri:t. O assunto que V. Ex• poderia submeter ao 
l'rcsir.Jcnle Ja Comissão seria esse de natureza jurídica que logo rcs· 
ponr.Jo a V. Ex• 

O Sr. ltnmor Franco (MDB- MG)- Apenas pedi as luzes do 
nosso Presidente. aqui, com :1 devida licença. 

O Sr .• Jarha' 1':1\\arinhu (t\RENA- PA)- J>crmitc·mc um 
a parle, nohre Scn:rdor Franco Montoro? 

o SI{. I'IU:SIDEi'iTE (Magalhães Pinto)- Peco a V. Ex• para 
interromper, para fazer uma comunicação à Casa. 

Devir.Jo o adianlad,, da hora c havendo m:1térias cm regime de 
ur~cncia a serem arrcciadas, esta Presidência, ouvido o Sr. 
Prc,id~ntL' da Cúrn:rr:r d'" Deputados, determinou o canccl:uncnlo 
d:r 'c"''" .:•>niunl:l "" C•lllJ!r""" N:lci<>n:rl, anteriormente 

convocud:1 puru us IIJ horas, c convoca um:t uutr:r a realizar-se 
unHinh~. :is I !i hor:rs c 30 minutos, no plenário Ja C ~mara dos 
l>cputauos, ucstinuda à uprccia~;ào do l'ruj~IO llc De<.:reto 
Legislativo nv 45/76. 

V. Ex•s poucm continu:1r os d~h:llcs. 

O SI(. FRANCO MONTOI{O (MDB- SI')- Ouo;o. '"111 pr:r· 
1er o aparte do nobre Scnauor J:1rb:1s Passarinlw. para rc,ponder :1 
lodos, cm conjunto. 

O Sr. Jurbus J'a,.~urinho (ARENA - l't\) - I'Dis não. i: um 
processo de economia, como V, Ex• disse, interessante. Mas, cu 
faria, menos um aparte e mais uma indagação. Do que ac:tbamos de 
ouvir, posso deprcenuer que a posição do partido que V. Ex• reprc· 
senta, aqui, com tanto brilhantismo, secund:1do rd:1s informações 
prestadas pdo nobr~ Senador Itamar Franco, resumem :1 crítica do 
M DB cm dois aspectos: Uma, que haveria um possível connito ~ntrc 
o Dccrcto·Ld ~lei anterior, c outra, que V. Ex• acha c~agcr:rdo apc· 
n:rs o lcto de remuneração dos direlorcs ou presidente' Jc <'mprcsas 
de economia mista ou de administração indircla. A:é :rqui. parece· 
me, isso seria o resumo das objeções maiores do l'~rtido de V. Ex•? t: 
a pergunta. 

O SI(. Fl{ANCO 1\IONTORO (MDB- SP)- Gostaria que 
V. Ex• fizesse o seu aparte, para não transformar o meu discurso cm 
interrogatório. São duas ponderações; não são as únicas. 

O Sr. Jurhus Passarinho (ARENA - 1':\) - Pensei que um 
aparte rudcsse implicar uma pergunta. Ni'ro sahia que V. Ex• 'c 
incomodava tanto cm ser interrogado. 

O SR. FRANCO i\10NTORO (MDB - SP) - Estou 
procurando ser breve, atendendo ao apelo do Sr. Presidente c da 
Casa. 

O Sr. Jurhus Passarinho (ARENA ~ PA)- M:rs cu tamb~m. 
Só gostaria de saber se as críticas cifram-se, agora. arenas nesses dois 
aspectos. É a pergunta que cu formulava a V. E.x~. humildemente. 
Não um interrogatório, mas uma pergunta. 

O Sn. FJ{ANCO i\10NTORO (MDB - SP) - Eu disse a 
V. Ex• que são essas as duas perguntas que acabam de ser feitas. sem 
prejuízos de outras críticas que possam existir. Não sei o que V. Ex• 
quer tirar disso. Normalmente, o aparte é para divergir dn que s~ diz. 
não para fazer novas perguntas c levar a qucstf1o par:1 um campo 
aberto. Permito-me a V. Ex• fazer um:1 pergunta: Qual a razão que 
V. Ex• cncontr:1 para fazer esta pergunta? 

O Sr •• Jurlms J>ns.~arinhu (ARENA - PA) - Não fujo ao 
interrogatório de V. Ex•. porque não tenho r~almcnlc receio Jc ,cr 
intcrrog:1do. O Líder da Maioria falou aqui claramente, no prc:'rm· 
bulo d:1 sua cxplic:rçào, que houve excessos cm uclcrminadbs tipos 
de critic:1s, que houve ali: uma coisa inteiramente diferente d:1 real ida· 
de. Bem, quando V. Ex• tomou a palavra como Li der - tanto 
qu:mlo rude ouvir c interpretar c, se há erro de inlerprct:u;fro é meu c 
nf1o de V. Ex•, c dai a pergunta,- a critica resumia-se, agora cm 
não admitir que o leto pudesse ser de 80 salúrins mínimos. V. Ex~ 
citou vúrios países. E a outra, feito pelo seu colega de Bancada, com 
assentimento de V. Ex'. í: que haveria um po~sivcl contlito d~ lei. Se 
são assim us critic:rs, acho que a cxplicaçiio dn (inverno. d:1d:r pdn 
Lidcr,jú rcduliu bastante os problemas que aqui 'c <'llnfundiam •nm 
csc;indalo. 

O SR. FJ{ANCO MONTORO (MDB- SPl- Pcrfcil:rmcntc. 

O Sr. Jnrhas Passarinho (ARENA- Pt\) --Era cs~c. arcn;;,, 
o meu nhjetivo. Agora, cu não sabia que V. Ex• era l:lo scn,ivcl a ser 
pcrgunt.uh>. 

() SH. FRANCO 1\10:-.ITORO (MDB -- .;! J -- Fic:~u c<,·l·:;•·c·i· 
do .. , 
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O Sr. l'<•rrtiniu l'orrdla (ARENA - PI)- !: muu hábito do 
Professor: upr~ndcu u ~nsinur c nilo gosta d~ r~spond~r às interpell·· 
çilcs, porque se inwginu s~ntudo à m~sa de um aluno. 

O Slt FIU:-.ICO !\ION'f'ORO (MDB- SP)- lnfelizm~nt~. 
~u nilo tenho u felicidade ... 

O Sr. l.:i1.nru Uurboza (MDU - GO)- P~rmit~ V, Ex• um 
upunc'! 

o SI!. FR.\:'\CO 1\ION'f'ORO (MDB- SP)- ... d~ contar 
..:om V. Ex• entr~ m~us alunos, porque se tivesse saberia que meu 
hábito ~ outro; í: o do diálogo permanente e a aula i: dada com a 
continua interrupção, feita pelos alunos, a respeito de problemas que 
devem ser esclarecidos. 

Mas, não ~stamos em aula: estamos num debate parlamentar e 
acho que V. Ex•s estão se sangrando em saúde, porque começo por 
dogiur a :ttitude do Governo, mandando apurar os fatos, e agora dar 
uma explic:u;ào pública, portanto, não há nada a esclarecer em 
rcl:u;rw :t esse aspecto. 

O Sr. l'crrõnin Portclla (ARENA - PI) - Permite V. Ex•? 
(Assentimento do orador.) V. Ex• está esquecido, inclusive, dos 
esclarecimentos qu~ prestei no concernente à atitude de sua Bancada 
c dos vultos mais eminentes? 

O SR. FI~ANCO !\IONTORO (MDB- SP)- O que foi, aliás, 
cxpress:tmente reconhecido por V. Ex• 

O Sr. l'ctrõnio Portclln (ARENA- PI)- Exatamente, então, 
V. Ex• nrto pode. . . 

O Slt FRA:'>ICO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• confir
mu. Estamos de ucordo. Sobre esse aspecto não há nada a discutir. 

O Sr. l'ctrônin l'ortclla (ARENA- PI)-· Exato. Inclusive, o 
que V. Ex• tem dito, tambí:m- discordamos das origens c, talvez, 
do modus f:1cicndi, mas reconhecemos alguma coisa em comum; os 
futos existem; a causalidade í: que, para mim, é diferente da sua. 

O SI~. FRANCO !\IO:"'TORO (MDB- SP)- Exalo. Há, por
tanto. um ucordo nos pontos fundamentais. Há, entretanto, umas 
divergêncius que devem ser fixadus e que foram resumidas, com 
precisão, pelo nobre Senador Jarbas Passarinho. A primeira é de or
dem formul: existe uma lei que veda esta remuneração superior? Se 
existirem decretos-leis posteriores. não há dúvida de que o decreto
lei é de igual hicrurquia ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Mas não há; não modifi
ca rum. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... estará 
revogada essa disposição. Mas, enquanto não for apresentado um 
decreto-lei ou uma lei que haja revogado a lei anterior, permanece a 
objcção do nobre Senador Itamar Franco. 

v. Ex•. com absoluta corrcção, disse que iria fazer uma 
pesquisa c daria a resposta. Estamos perfeitamente satisfeitos c de 
acordo. N1io há dúvida nenhuma a respeito. 

Quanto à diferença, não quero dizer que não admitimos que se 
g:mhem CrS SO.OOO,OO. Queremos é salientar, com este aspecto, o 
caráter injusto de distribuição da renda nacional. E dizer mais: que 
isto não vem se atenuando; vem se agravando. Dou uma demonstra
ção concreta: no último reajustamento dos vencimentos dos 
funcionilrios da União, já havia, entre o menor c o maior salário, 
uma difcrençu de aproximadamente 36 vezes. Não tenho o número 
exalo, mas era dessa ordem. Pois bem, com o reajustamento, a 
diferença passou a ser de 43 ou 44 vezes. Aumentou, portanto, a 
diferença. Compreendo que não é um ato isolado que pode resolver 
o problc"'"· Mais isto revela uma situação mais grave. Nào é o ato 
isolado, t ... ~o Presidente da República; é toda uma estrutura, é lO· 
do um modelo de desenvolvimento que precisa, realmente, ser 
rcvi,tll. f: preciso que haja, entre o aumento do pequeno c o do 

grande, uma certa solidariedade. Ontem o nobre Senador Evel!\sio 
Vidra fez uma magnifica comunicação, mostrando que os setores 
mais desfavorecidos eram aqueles que mais estavam sofrendo com 
esta situação social do Pais. 

Esta n ponderação que querlamos fazer, para mostrar que é 
importante aquele ponto com que temos enfrentado o nosso 
probh:ma do desenvolvimento. !: preciso que ele se fuça com maior 
justiça social. Este caso revela uma injustiça patente, que precisa ser 
focalizada c resolvida, não apenas com um ato isolado do Presidente 
da República, mas, com o esforço e a comp'rcensão de toda a .Nação 
brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Dado o adiantado 
da hora c havendo matérias em regime de urgência a serem 
apreciadas, esta Presidência, ouvido o Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados, determinou o cancelamento da sessão conjunta do 
Congresso Nacional, anteriormente convocada para às 19 horas, c 
convoca uma outra a realizar-se amanhã às 18 horas e 30 minutos, 
no plenário da Cãmara dos Deputados, destinada à apreciação do 
Projeto de Decreto Legislativo n~ 45, de 1976-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 181, de 1975, do Senhor Senador Nelson Car· 
neiro, que estende o disposto no § 2~ do art. 38 da Lei 
n~ 3.807, de 26 de agosto de I 960, com a rcdação que lhe deu 
a Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973, c dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n~s 324, 325 c 326, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juricidadc; 

-de Serviço Público Civil, favorável; c 
-de Finanças, favorável. 

A votação do presente projeto foi adiada, cm virtude de 
requerimento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na 
Ordem do Dia de 3 de agosto último. O Regimento Interno, entretan
to, no § 2~ do art. 310, combinado com o art. 350, permite um 
segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com este objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que 
será lido pelo Sr. I ~-Secretário. 

!:: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N~404, DE 1976 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do 
Regimento I ntcrno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei do Senado n~ I 81, de 1975, a fim de ser feita na sessão de 29 do 
corrente. 

Sala das Sessões, cm 2 de setcm bro de 1976. - Nel~n Carneiro. 

o SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da ses
são de 29 de setembro. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n~ 
49, de 1976 (apresentado, pós audiência da Comissão de 
Constituição c Justiça, pela Comissão de Legislação Social, 
cm seu Parecer n~ 249, de 1976, com voto vencido do Senhor 
Senador Domício Gondim), que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a alienar terras públicas que especifica, tendo 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Sexta-felra3 S40S 

I' A R E C: ER ES, soh nYs 250 c: 251 de: 1976, dusComissõc:s: 
- d4• C'on~titui~iiu 4' Justi~a. pc:lu constitucionalidade: c: 

juridicidadt do l'rojc:to: c: 
- d4' A~ricultura, fuvorávc:l. 

Em discussão o projeto. 
Se ntnhum dos Srs. Senadores quiser usar da palavra, vou c:ncc:r· 

rur a discusst10. (Pausa.) 
Enctrrad<t. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que: o aprovam queiram pl:lmanc:a:r sc:nta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. O projc:to irá à Comissão de Reda~o. 

O SR. lTAI\IAR FRA:-.ICO (MDB- MG. I'Jira declaração de: 
voto.)- Sr. Prc:sidc:ntc:, pc:ço registrar o mc:u vowcontrário,pc:las ra· 
l.iics aprc:sc:ntadas. 

O SR. I'IU:SIDE:\/TE (Magalhães Pinto)- O voto .de V, Ex• 
sc:rá rc:gistrado. 

O SR. I'I~ESIUE:":TE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, c:m primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Sc:mtdo nY !!4, de: 1976, do Senhor Senador Nc:lson Carneiro, 
que :tcrc:scc:nta parágrafo ao art. 16 do Código Florestal, 
tendo 

PARECERES. sob n9s 445 c 446, de 1976, das Comis
siic:s: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c: 
juridicidadc:: c 

-de A~:ricnltura, favorável. 

A mat~ria constou da Ordc:m do Dia da sessão de 12 de agosto 
próximo passado, tc:ndo a discussão adiada, a requerimento do Sr. 
Sc:nador Nelson Carneiro, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar a palavra, vou encer-

rur a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
1\ matéria vai ao arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

I'RO.JETO DE LEI DO SE:"' ADO N984,de 1976 

Acrescenta parágrafo ao artigo 16.do Código florestal. 

O Congresso Nacional decreta: 

,\rt. 19 Acrescente-se ao art. 16 do Código Florestal (Lei n9 

4. 771, de 15 de novembro de 1965) o seguinte parágrafo, renumeran· 
do para§ I 9 o atual parágrafo único: . 

"t\rt. 16 ................................ ·.· ....... ·. · · · · · 

§ 29 lndcpcndcm de licença prévia do Instituto Br.asileiro de 
Desenvolvimento Florestal os serviços de mera limpa-a e.mçada de 
pastos." 

t\rt. 29 Esta Lei cntrarú em vigor na data ele sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. I'RESIDE:'IITE {Magalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 132, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Tor· 
rcs, que outorga a regalia de prisilo especial aos professores 
do ensino primúrio c do ensino médio. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob nY 461, de 1976, da 
Comissilo: 

- d4• Constirul~àol.' Justl~a. 

A mat~riu constou da Ordc:m do Dia da Sessão de 5 de: agosto 
próximo passado, tendo a discussão adiada, a rc:quc:rimc:nto do Sr. 
Sc:nador Ruy Santos, para a presente Sessão. 

Em discussão o projc:to. 
Se nc:nhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavru. vou 

.:nccrrar a discussüo. (Pausa.) 
Encc:rrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Rc:jdtado. 
A mat~ria vai ao arquivo. 

1:: o seguinte o projeto rejeitado 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO :'\19132, DE 1976 

Outorga a regalia de prisão especial aos professores do 
cnsino primário e do ensino médio. 

O Congresso Nacional decreta 

Art. J9 f: extensiva aos professores do ensino primário e do ensi
no m~dio a regalia concedida pelo art. 195 do Código de Processo Pe
nal, posto em vigor pelo Decreto-Lei n9 3.689, de 1941. 

t\rt. 29 Esta ld entra em vig.Jr na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESJI)ENTE {Magalhães Pinto) Esgotada a matéria da 
Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 24, 
de 1976,1ido no Expediente que, nos termos regimentais, deve ser dis
cutido c votado nesta oportunidade. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 24, de 1976 (n9 66-A/76, na Cámara dos 
Deputados), que autoriza o Presidente da República a 
ausentar-se do Pais, durante o més de setembro corrente, em 
visita olicial ao Japão {dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição c Justiça e de Relações Exteriores). 

Solicito ao nobre Senador José Lindoso o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. JOSf: U:"iDOSO {ARENA- AM. Para emitir p:lrc
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n9 228j76, 
solicita ao Congresso Nacional autorização para ausentar-se do Pais. 

A Mensagem já foi objeto de deliberação da Càmara dos 
Deputados atravé~ do Projeto de Decreto Legislativo que tomou 
naquela Casa o n9 66-A/76. a~tora submetido à apreciação do Sena· 
do Fedem I. sob o n9 24(76. 

A ausência ocorrerá no decurso do mês de setembro, devendo o 
Chefe de Estado viajar cm caráter olicial ao Japão, atendendo a 
honroso convite do Chefe do Governo japonês. 

Na oportunidade, segundo a Mensagem Presidencial, serão 
examinados temas de interesse das relações entre os dois países. 

Tratando-se, portanto, de matéria relevante sob o aspecto da 
diplomacia c dos objetivos de comércio exterior do Brasil. com 
amplas c positivas repercussões na História das duas Nações, c atcn· 
dcndo o Projeto as exigências previstas no art. 44, III, da Constitlli· 
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çào Fed~rul, a Comissão de Constituição c Justiç11, por nosso 
inh:rmédiu, reeunh~ce u constitui:ionulidudc c juridicidade duquclr 
Decreto Legislativo, e, no mérito, dá pela suu·aprovaçllo. 

Este i: u nosso potrce~r. 

O SI{, l'ltESIUE:'>ITt: (Mugalhlics Pinto) - Solicito ao nobre 
Se•wdur Au~usto Frunco o parecer du Comissão de Relações 
bteriurcs. 

O SR. ,\l:GUSTO FRANCO (ARENA - SE. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com o Aviso '267 SUPARf76, de 26 de agosto de 1976, do 
Senhor Ministro Chefe do Gabinete Civil; o Senhor Presidente da 
R~pública submctC: à apreciação do Congresso Nacional a 
Mensa!lcm nY 22!!, de 1976 (nY 228/76, nu origem), cm que solicita, 
na forma dos artigos 44, item IIJ, e 80, da Constituição, autorização 
para ausentar-s~ do Pais, no decurso do mês de setembro. · 

O Jl~dido decorre de convite do Senhor Primeiro-Ministro do 
Jupiio. pura que o Chefe de Estado v,isitc aquele Pais, em carátcr oli
cial. ocasião cm que serão examinados temas de interesse das rc:la
c;õcs nipo-brasileiras. 

A viagem presidencial aligura-se como mais um passo no sólido 
•:strc:ilumento dos lacos 'de amizade entre os dois povos, c re
presenta. sob o aspecto de sua conveniéncia, uma valiosa oportuni
Jude de alirmac;ão dos nossos objetivos nacionais nos campos da 
diplomacia c do comércio exterior. · · · · · 

Tendo a matí:rin, outrossim, merecido Parecer favorável da dou
t:t Comissão de Constituição c Justiça, somos, quanto ao mérito, 
igualmente pela sua provação. · 

O SR. (>RESIDENTE (Magalhães Pinto) .... ;; Os· pareceres são 
f:tvorúveis. 

Completad:t a instrução da matéria, proccdcr-sc-á à sua aprecia
ção. 

Em discussão o projeto. . 
St: nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa). 
Est{• encerrada. 
Em vowção. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados 

(Pausa.) 
Está aprovado. 
A rr. ·~ti:ria vai à Comissão de Rcdaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai-se passar, 
agora, i1 apreciação do Requerimento nY 402, lido no Expediente, de 
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9l98, de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa). · 
Aprovado. 
A provado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nY 198, de 1976, do Sr. Senador José Lindoso, que dá 
nova rcdaçào aos artigos 99 c 106, da Lei n9 5.682, de 21 de 
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), alterada 
para Lei nY 6.043, de 13 de maio de 1974, c dâ outras pro
videncias, tendo 

Parecer, sob nY. 598, de 1976, da Comissão de Constitui
ção c Justiça, favorável com a 'emenda que apresenta de Íl9 
I·CCJ. 

Em discussão o projeto c a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti• los, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, sem prcju!zo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
Aprovado. 

f:: o seguinte o projeto aproyado 

I'IWJ ETO UE LEI UO SI;::'IIAUO :'IJv 1911, DE 1976 

Uú novu r~·du~tio uns urts. 99 e 1116 du l.einY 5.6112, dl' 21 
dl• julho de I'J71 ( Ld Or~:ünlcu dos 1'11r1idos l'olillcos ), 
lllll•rudu pelu l.d n'' 6.11-1.3, dl• 1.3 de mulo de 1974, l' dú outrus 
provid~ncius. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jv Os art. 99 e 106 da Lei nY 5.682, de 21 de julho de 1971 
- Lei Org;inica dos Partidos Políticos- alterada pela Lei nv 6.0.:13, 
de 13 de main de 197.:1, passam a vigorar com a seguinte rt:daçiio: 

"Art. 99. Da quota recebida, os Dirclórios Regionais, 
dentro de 3 (tr~s) meses, redistribuição 60% (sessenta por 
cento) aos Dirctórios Municipais, proporcionalmente ao 
número de lcgt:ndas federais que o Partido tenha obtido na 
eleição antt:rior em cada município ou em unidadt: 
administrativa a elt: equiparada. 

§ I v A redistribuição, pelos Diretórios Regionais, de 
quotas ati: o valor do maior salário mínimo vigcntt: no País 
somcntt: será efctivada se requerida. pelo Diretório 
Municipal interessado, no prazo de 30 (trinta) dias cont:tdos 
a partir da data do recebimento da comunicação a que tem 
direito. 

§ 2Y As quotas não recebidas pelos Diretórios 
Municipais, ati: o montante e no prazo previsto no parágrafo 
anterior, reverteriio aos rt:spectivos Diretórios Regionais. 

• o ••••••• o •••••••••••••• o •••••••• o ••••••••••••••• o •• 

Art. 106. O Diretório Nacional, os Dirctórios 
Regionais e os Diretórios Municipais dos Partidos prestarão 
contas. anualmente, ao Tribunal de Contas da União da 
:tplicação dos recursos do Fundo Partidário recebidos no 
exercício anterior. 

§ IY As prestações de contas a que se refere este artigo 
serão enviadas ao Tribunal de Contas da Uniiio. por intermé
dio das CÕmissões Executivas Nacionais. 

§ 2Y Os Diretórios Municipais. favorecidos com 
quotas de valor correspondente ati: 50 (cinqUenta) vezes o 
maior salário mínimo vigente no País. farão as suas presta· 
ções de contas perante as Comissões Executivas Regionais 
até: 2!! (vinte e oito) de fevereiro, sendo obrigados a 
apresentar balancete e relatório referente às suas atividadcs, 
visado esse pelo Juiz Eleitoral da Zona e atestado de regular 
funcionamento, lirmado por essa mesma autoridade. 

§ 3Y Os documentos relativos a escrituração dos atos 
de receita e de despesa referentes aos Diretórios Municipais 
que prestam contas perante as Comissões Executivas 
Regionais licarão arquivados nos Serviços de Contabilidade 
dos Dirctórios Regionai:;, por um período mínimo de cinco 
anos, para os lins de auditoria, a cargo do Tribunal de 
Contas da União. 

§ 4Y A falta de prestação de contas. ou a sua desapro
vação total ou parcial, implicará na suspensão de novas 
quotas c sujeitará os responsáveis às penas da lei cabíveis à 
espécie. 

§ SY O Tribunal de Contas da União poderá 
determinar diligências necessárias à complementação ou ao 
.•ancamcnto de irregularidades encontradas nas contas dos 
dirctórios. 

§ 6Y A Justiça Eleitoral poderá. a qualquer tempo. 
investigar sobre a aplicação do Fundo Partidário." 

Art. 2Y O Tribunal de Contas da União baixar{t instruções 
estabelecendo normas para a prestação de contas dos Dirclórios 
referidos nesta lei, devendo nas mesmas se levar cm conta as dilicul· 
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d:t<b dus municirius yuc receberem 4uotus uté o v;tlor de 50 ve1es 0 
nwior sal!tri,, mininlll. 

1\rl. J• 1\s LIUutas do Fundo l>:trtidúrio, :llé o v;tlor de 2 (dois) 
s:tl;'trius minitnos vigentes nu Pais, relmivas uos exercícios de 1974 c 
i'i75,j!t distrihuidas :tos Oirctítrius !\1unidp:tis c por estes mio recebi
das ou n:io arlicmhts, revcrtcrüo aos respectivos Dirctôrios 
Rc~innais se n~lll l'nrem utilizad:ts no pr:tzo de JO (trinta) di:ts d:t 
ruhli~a.;:,,, dcst:tlci. 

l'arú!!r:tli.t í111ico. :\s quotas rclutivas :tos exercícios citados no 
caput deste :trtigu, n~tu tr:tnsfcridas aos Dirctórios Municip:tis, serão 
adjudicadas :tos respectivos Diretórios Regionais. 

:\rt. 41' Os Dirctórios Municipais que não fizerem a prestação 
de contus d:ts quotas recebidas nos exercícios referidos no artigo 
antcrinr, rodcrào l':tzi:-lo no prazo de 90 (noventa) dias cont:tdos da 
ruhlicu,·~w dcsw lei, na forma de instruções a serem baix:tdas pelo 
Trihtuwl de Cnnt:ts tht União. 

:\ rt. 5•• Rcvog:tdas as disposições cm contrúrio, csw Lei 
entrar!! cm vi~or 11:1 data de sua publicação. 

O SR. I'RESIDE:'ITE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, 1t 
vowçào da emenda da Comissão de Constituição c Justiça, 
:trrcscnt<td<t :to rrojcto. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

:\pmv<td:t. 
,\ m:ttéri:t ir[t it Comissão de Redução para redigir o vencido 

p:tra o scgundn turno regimental. 

É :t seguinte a emenda aprovada 

E:\ I E :'>IDA :'i'' J-CCJ 
Au* I'! 
Substituam-se as expressões ... "até o valor do maior sulúrio mí

nimo" .. , pttr ... "até o valor correspondente a 2 (duas) vezes o maior 
sal!trio mínimo ... " 

O Slt I'RESIIlE:'<ITE (Magalhães Pinto) - Aprovudo o 
projeto, cm rrimciro turno, c estando a matéria em regime de 
urg~ncia. a arrcciaçào. cm segundo turno. ser:í feita imediatamente. 
nos termos do art. JX5 do Regimento Interno. 

S,thre a mes:r. parecer da Comissão de Redução. que será lido 
relo Sr. 1''-Se~retúrio. 

t: lido o seguinte 

PARECER:'\'' 627, DE 1976 
J)a Comissão de Rcdaç:io 

Rcd:tçào do 1·encido, para o segundo turno regimental, do 
l'rujcto de l.ci do Scn:tdo n•.• 191!, de 1976. . 

Hcl:llnr: Senador .José l.indoso 
t\ Comissão apresenta a redaç~" do vencido, para o segundo 

turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 198. de 1976. que 
d;'t nova redaçi'to aos arts. 99 c 106 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 
1'.171 (Lei Orl!:.inica dos Partidos Políticos), a iterada pclu Lei 
n•.< 6.0-IJ. úc 13 de maio de 1974, e dú outras providências. 

Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976. - Danton 
.lohim. Presidente - .José l.indoso, Relator - Virgílio T:hora -
:\l<·nd<'' C:ttmlc. 

1\ NEXO AO PARECER N• 627. nE 1976 

lkduç:in do vencido, para o segundo turno regimental, do 
l'rujctn de l.ci do Senado n• 191!, de 1976, que dá nova rcda· 
ç:in nos :trls. 99 c IU6, du Lei n• 5.61!2, de 21 de julho de 1971 
( J.l'i Or~::inicn dos J'arlidos Políticos), alterada pela Lei 
n•• (>,fi-IJ, de O de maio de 1974, c dó oulrns providêncins. 

O Congresso Nacional decreta: 

:\rt. t•• Os arts. 99 c IO!i da Lei n• 5.6X2, de 21 de julho de 1971 
( l.ci Org:'tnica dos Partidos Políticos). alterada rela Lei n• 6.043. de 
1.1 de nwi<' de 1974. rassam a vigorar com a seguinte rcduci'to. 

"Art. l)lJ, Du quota recebida. os DiretMios Regiunu.,:. 
dentro de J (três) meses, redistribuirão 60% (sessentu pur 
cento) :tos Oiretórios Municipais. proporcionalmente uo 
ntuncru de legendas federais 4ue o Partido tc:nhu obtido n:t 
dciçuu ;mterior em cada município ou cm unid:tdc 
:tdministr:ttiva :tele cquipamda. 

~ !•.< ,, redistribuição. pelos Dirctôrios Rcgiunais. de 
quot:ts at~ o v:tlor correspondente a 2 (duas) vezes o maior 
sal;'trio mínimo vigente no Pais, somente será efctivada se 
re4ucrida, pelo Diretório Municipal interessado, no praz,, 
de 30 (trint:t) di:ts contados a partir da datu do recebimento 
da comunicação :14ue tem direito. · 

~ 2Y As quotas não recebidas pelos Dirctórios 
Municipais. :il~ o montante c no prazo previsto no parágrafo 
:mtcrior. rcvcrh:rà<l aos respectivos Dirctórios Regionais. 

Art. 106. O Dirctório Nacional, os Dirctórios Regionais 
c os Dirctórios Municipais dos Partidos prestarão cont:ts, 
anualmente, ao Tribunal de Contas da União da aplicaciio 
dos recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício 
untcrior. 

~ I •.< As prestações de contas a que se refere: este :utigo 
serão enviadas ao Tribunal de Contas da União por intcrm~
dio d:ts Comissões Executivas Nacionais. 

~ 2• Os Diretórios Municipais. favorecidos com quotas 
de vulor correspondente at~ 50 (cinqUenta) vezes o maior 
s:tlúrio mínimo vigente no Pais, farão as suas prestações de 
contus perante as Comissões Executivas Regionais ati: 28 
(vinte c oito) de fevereiro. sendo obrigados a aprescnt:tr 
haluncctc e rcl:ttôrio referente its suas atividadcs, visado es~c 
pelo Juiz Eleitoral da Zona c atestado de regul:t r 
funcionamento, firmado por essa mesma autoridade. 

§ J1• Os documentos relu ti vos a escrituração dos a tos de 
rcccit:t c de despesa referentes aos Dirctórios Municipais que 
prest:tm contas perante as Comissões Executivas Regionai> 
(ic:trfto arquivados nos Serviços de Contabilidade dos DiretiÍ· 
rios Regionais, por um período mínimo de 5 (cinco) anos. 
para os lins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da 
União, 

§ -1~ A falta de prestação de contas, ou a sua desaprova
çi"to total ou parcial. implicará na suspensão de novas quotas 
c sujeitará os responsáveis às penas da lei cabíveis à espécie. 

§ 5• O Tribunal de Contas da União poderá determinar 
diligências necessárias it complementação ou ao saneamento 
de irregularidades encontradas nas cont:ts dos Diretórios. 

§ 6Y A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo. 
investigar sobre a aplicação do Fundo Partidário," 

Art. 2~ O Tribunal de Contas da União baixará instruções 
estabelecendo normas para prestação de contas dos Diretórios referi
dos ncst:t lei, devendo nas mesmas se levar em conta as dificuldades 
dos municípios 4ue receberem quotas até o valor de 50 (cinqUenta) 
vezes o maior salário mínimo. 

Art. 3• As quotas do Fundo Partidário, até o valor de 2 (dois) 
salúrios mínimos vigentes no Pais, relativas aos exercícios de 1974 c 
1975.jú distribuídas aos Diretórios Municipais c por estes nào recebi
das ou não aplicadas, reverterão aos respectivos Dirctórios 
Regionuis se não forem utilizados no prazo de 30 (trinta) dias da 
puhlicaçào desta lei. 

Parúgrafo único. As quotas relativas aos exercícios citados nu 
caput deste artigo, não transferidas aos Diretórios Municipais, serão 
at.ljudicadas uos respectivos Diretórios Regionais. 

Art. 4• Os Diretórios Municipais que nào fizerem a prestação 
de cont;ts das quotas recebidas nos exercícios referidos no. :trtigo 
anterior poderão fazê-lo no prazo de 90 (noventa) dias contados da 
puhlic:tçào desta lei, na forma de instruções a serem buixadas pelo 
Tribunal de Contas da União. 

Mt. S•.< Esta Lei entra cm vigor na data de sua puhlicuçào, 
rcvtl)!:tdas as disposições cm contr{trio. 
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O SR.· I'JU:SIIH::-.ITI•: (Magalhà~s Pinto)- Pa~SU•Se li aprecill· 
çào du m:llí:ria. 

Discu~silo, ~m s~gundo turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• Jl)!(, d~ 1976, que dá novu redução aos artigos 99 c: 106, 
d:t Lei n'' 5.61:!2, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Par· 
tidos Politico~). alteradtl pda Lei n9 6.043, de 13 de maio de 
1 •174, c dú outr:1s provid~ncias, tendo parecer du Comissão de 
Redução oli:rcccndo a red:1çào do vencido para o segundo 
turno, 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa,) 
Nr10 huvcndo quc:m queira discuti· lo, dc:claro·u encerrada. 
Enccrmda a discussão, o projc:to é dado como dc:linitivumente 

upwvudo, nos termos do urt. 315 do Regimento Interno. 
A nmtí:riu vai à Câmara dos Deputados. 

O Slt PltESlDE:-.ITE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à 
vot:u;ão do Requerimento n9 403, igualmente lido no Expediente:, de: 
urgéncia pura o Projeto de Lei da Câmara n9 64, de: 1976. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 
ncccr scnwdos. (P:1usa.) Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'' 64, de: 1976 (n9 2.690-C/76, na casa de: origem), que regula 
:1 indicaçiio de: candidatos a Prefeito, V ice-Prefeito c: Vereado· 
rcs onde não se: tenham realizado convenções partidárias 
(dcpcndc:ndo de parecer da Comissão de Constituição e Justi· 
~a). 

Sobre a mesa o parecer da Comissao de Constituição e Justiça, 
que será lido pelo Sr. J9.Secrctário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER N9 62!!, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n'' 64, de 1976 (n9 2.690-C, de 1976, na ori· 
~cm), que "regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice
l'rcfcito c V crcadorcs onde não se tenham realizado convenções 
partidárias". 

l{clator: Senador .José Lindoso. 

A Comissão de Constituição c Justiça do Senado é chamada a 
oferecer Parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 64, de 1976, ori
ginúrio da Câmara dos Deputados, onde tramitou sob o n9 2.690-C, 
de 1976, c que regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vicc-Pre
fcito c Vereadores onde não se tenham realizado convenções purtidá· 
rias. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei foi votado cm 
dc.:orri:nciu de um consenso das Lideranças dos dois Partidos e o tex
to :1provado, naquela Casa, é: um Substitutivo de autoria do Líder 
Lacrtc Vicir:1 il proposição original do Deputado Prisco Viana. 

O Projeto visa estabelecc:r medidas c.~peciais com vista a indica· 
çào de candidatos às eleições de novembro próximo, para sanar a 
falta da escolha em convenções regulares. 

t\ssim, prevê: 
a l dcsignuçr1o de delegados, pela Comissão Executiva Regional, 

.:um poderes de com·ocar a convenção: 
b 1 utribuiçiio à Comissão Executiva Regional de poderes para 

indicar os candidatos, quando, convocada a convenção, não houver 
t~H1rum pura sua realização. 

Manda, ainda, a proposição, que sejam obedecidas, na rcalizu
~flO dess:ls convcncõcs (vcja·sc o urt. )9), as condições estabelecidas 
tws Leis n1's 4.737, dc 15 de julho de 1965 c 5.453, de 14 de junho de 
19MI. c, tu última i: a que disciplina o instituto da sublcgcnda. 

A Lci n9 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), 
contém normas destinadas a assegurar a organização c o exercício 
dc direitos P<lliticns, prccipuumcntc, de votar c de ser votado. Embo· 

ru não trutando de convenções, que é matéria du Lei Orgânica dos 
Punidos Políticos, é oportuna a sua referência expressa, pois no estu· 
do do Projeto observa-se que foi omitida a dcterminuçilo comum nus 
proposiçõc:s dc:stu natureza que é o de determinar caber ao Tribunal 
Superior Eleitorul baixar instruções pura facilitar a execução dus 
Leis, Mas, o Código Elcitorul (Lei n94.737, de 15 de julho de 1965) 
supre essa lucunu porque o parágrafo único do art. J9 do mesmo de· 
tine como uma das eompc:t~ncius dessa Corte baixar essas instruções, 

Embora não se disponha de dados objctivos sobre: municípios 
cm que os Dirctórios dos Partidos não realizaram convenções c mui· 
to mc:nos, sobre: convenções anuladas pela Justiça, pois ainda não 
houve tempo para que fossem julgados os recursos, porventura 
intc:rpostos relativamente às mesmas, sabe-se que esses municípios 
alcançam número signi.licativo. 

O Projeto, sendo constitucional, damos pela sua juridicidadc c 
recomendamos a sua aprovação. 

Sala das Comissões, cm 2 de setembro de 1976.- Accioly Filho, 
Prcsidc:nte - José l.indoso, Relator - Heitor Dias - Nelson Car
n~iro - Henrique de Ln Rocque - Franco Montoro - Gustavo 
C'npancma. 

O SR. I•RESIUENTE (Magalhães Pinto)- O parecer é: favorá
vc:l. Complc:tadu a instrução da matéria, vai-se passar à sua aprecia
ção. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encc:rrudu. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para declaração de 
voto) - Sr. Presidente, peço apenas para registrar o meu voto 
contrário a qualquer modificação no processo eleitoral, às vésperas 
d:1s eleições. 

O SR. J>R~:smENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado, com o 
voto contrário do Senador Itamar Franco. 

A maté:ri:1 vai à sançiio. 

{::o seguinte o projeto aprovado. 

I•ROJ ETO DE LEI DA CÃMARA N9 64, DE 1976 
( :-.19 2.690-C {16, na Casa de origem) 

Regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice-Pre
feito c \'enadores, onde não se tenham realizado convenções 
partidárias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 Nos municfpios onde os Diretórios Municipais não rea
lizaram convenção para escolha de candidatos ao pleito de I 5 de no
vembro de 1976, a Comissão Executiva Regional designará delegado 
com poderes pura, com antecedência de pelo menos 2 (dois) dias, 
convocar e presidir a convenção, a ser realizada até 10 (dez) dias 
após a designação, obedecidas as condições estabelecidas nas Leis 
n9s 4. 737, de 15 de julho de 1965, c 5.453, de 14 de junho de 1968. 

~ )9 Aplicam-se aos municípios onde as convenções foram 
anuladas pela Justiça Eleitoral as normas estatufdas neste artigo. 

§ 29 Nu hipótese de não haver quorum para a realização das 
convenções a que se rcrere a presente lei, a Comissão Executiva Re· 
gional indicará os candidatos a Prefeito, Vice·Prefeito c Vereadores, 
3 (três) dias após convocada a convenção. 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições cm contrário. 

O SR. I'RESIUENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, redu· 
çf1o final do Projeto de Decreto Legislutivo n9 24, de 1976, que será li· 
du pelo Sr. )9·Sccretílrio. 
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C: lill<t ~seguinte 

1'..\IU::CER N~' 629, DE 1976 
Uu Comissão de l~cduçiio 

lh•duçiiu finul do l'rojcto de l>ccrcto L~gislutl~o nY 24, de 
1'.176 (11'1 M·A/76, nu C:imuru dos Dcputudos). 

l{clator: Scnudor Virgílio T:hora 

A Comissão apresenta a redução final do Projeio de Decreto Le· 
gislativo nY 24, de 1976 (n9 66·A/76, na Câmara dos Deputados), que 
:tutoriza o Presidente da República a ausentar-se do País, durante o 
mts de setembro corrente, em visita oficial ao Japão. 

Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976. - Danton Jo· 
bim. Presidente- Virgílio Távora, Relator:.... José Lindoso- Men· 
desCanale. 

ANEXO AO PARECER N~'629, DE 1976 

Rcdaç:io final do Projeto de Decr~to L~gislativo n~' 24, de 
1'.17(• (n'' 66-,\/76, na \limara dos Deputados). 

Faço saber que o Congr~sso Nacion~ aprovou, nos termos do 
:~rt. -14. inciso III, da Constituição, e eu, , Presidente 
do Sen~do Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~' , DE 1976 

Autoriza o Presidente da República Federati~a do Brasil a 
ausentar-se do l'ais, durante o mes de set~mbro corrente, em ~i
situ oficial ao Jap:io. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I Y É o Presidente da República Federativa do Brasil auto· 
rit.ado a ausentar-se do País, durante o mê.~ de setembro corrente, cm 
visita olicial ao Japão. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. I'R[SIDENTE (Magalhães Pinto)- Achando-se em rc· 
gime de urgência a proposição cuja redução final acaba de ser lida, 
deve ser esta imediatamente submetida à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redução final 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, en· 

cerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprov~m. queiram permanecer scn· 

t~dos. (P~us~.) 

Aprovada. 
O projeto v:ti à promulgação. 

O SR.I'RESII>ENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, reda
çào linal do Projeto de Resolução n9 49, de 1976, aprovado na Or· 
dem do Dia da presente Sessão c que, nos termos do parágrafo único 
do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plená· 
rio, será lida pelo Sr. 1~'-Sccrctário. (Pausa.) 

É lida a seguinte 

PARECER NY630, OE 1976 
Oa Comissão de Redaçào 

Redaçiio final do Projeto de Resolução n~' 49, de 1976. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a rcdaçào final do Projeto de Resolução 
nQ 49, de 1976, que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar ter· 
ras públicas que especifica. 

Sala das Comissões, cm 2 de setembro de 1976. - Danton Jo
him, Presidente - Mendes ('unnle, Relator - VirRílio Tá~orn -
,José Limloso. 

ANEXO AO PARECER NY 630, DE 1976 

Reduçiio final do Projeto de Jte~oluçilo nl' 49, dt> 1976. 

Faço suber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
171, parágrafo único da Constituição, e cu, , Pre· 
sidcnte, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY , DE 1976 

Autoriza o Estudo de Minas Gerais a alienar terras pú
blicas que esp~ocifica. 

O Senado Federal resolve: 
Art .. I~' 1:: o Estado de Minas Gerais autori!'ado a alienar. à 

empresa Vale do Embaúba - Reflorestamento Ltda .. uma área de 
terras públicas situada no Município de Rio Pardo de Minas, na
quc:le Estado, com 60.000 ha. (sessenta mil hectares). 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua publica· 
çào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A redução final 
lida vai à publicação. 

Sobre:~ mes~. requerimento que será lido pelo Sr. 1~'-Secretário. 
É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NY 405, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcda· 
ção final do Projeto de Resolução n~'49,dc 1976, que autoriza o Esta· 
do de Mi nas Gerais a alienar terras públicas que especifica. 

Sala das Sessões, cm 2 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado o rc· 
querimento, passa-se à imediata apreciação da rcdação final do 
Projeto de Resolução n9 49, de 1976. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovad~. 

A maté:ria vai à promulgação. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Sr. Senador 
Franco Montoro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo 
com o art. 259, III, a, do Regimento Interno, deve ter inicio na hora 
do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima Sessão. 

O SR. I'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:· 

Não era meu propósito voltar ao tema da conciliação de todas 
as forças vivas do País, inclusive os partidos. Entretanto, parece-me 
que se procura fazer uma grande confusão em torno desse tema, o 
que me leva a esclarecer o ponto de vista que sustento nessa matéria, 
ora tão controvertida, sobretudo depois do discurso sobre o assunto 
pronunciado pelo ilustre Deputado Lacrtc Vieira. 

Disse o líder do MDB na Câmara: "Não é hora de se falar em 
reconciliação, porque agora é hora de o Pais reaprender a democra· 
cia. Se alguém quer levantar a bandeira branca, só pode ser o 
Governo". 

Ora, Srs. Senadores, qualquer hora é sempre hora de se pregar a 
conciliação nacional, estabelecendo a união cm torno de determina
dos princípios, inclusive o da restauração democrática c o da 
convivência civilizada entre o Governo rcvolucionArio, que 
representa as Forças Armadas c o mundo politico. Nilo vejo nenhu· 
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nm inuronuniuudc nu prcsaçào de um uho en!endimento que guran· 
tn uma salda ucmocrútica pura o impasse instituciónul. Puruu oposi
~;tlo hrt1sil~im isto deve pairar acima de .tudo, ai~ mesmo dos nossos 
inh:res~s clcitomis. Os aplritoll nilo estilo dc"trmudos: ·os ato~ de 
~.~ce~;t1o continuam: a oposiçi\o é: upenus consentida: a aboliç!lo da 
ccnsum beneficia um número restrito de grandes jornais, mas não 
suhn: os mcn,m:s: o rí1dio c a TV estilo rechados ao debate politico 
num •mo eleitoral: o Líder da Maioria nu Ciimara procura alerrori
lar o MDB. identificando oposição como comunismo c pregando u 
rndicalilação. 

E ludo que se raz contra a convivencia democrátic-o~, ou as 
g:~rantias inerentes ao sistema democrático de governo, é justificado 
rela n~'CI:SSidade de aprimorar a demOcracia, . 

Quanto às sugestõeS da o·posiçilo, a respeito da conciliaç-:io 
n:~cionaJ, c:las aparc:ccm.dclurpadas r.as criticas de alguns dos nossos 
advcrsários, que a identificam com o anliCio de conrundir os espíri
tos, de desordenar a ordem institucional de aderir ao Governo, de 
rrc:ti:rir os cargos aos enc-o~rgos.. . 

Na realidade, quando se sugere ao Governo que promov-o~ a 
conciliação nacional, esperamos - claro esta - que a iniciativa 
dessa conciliação parla dó Governo, sobretudo tro~tando-sc de um 
Governo que já no~ acenou com a distensão politica. 

Em novembro do ano passado, dizia cu desta tribuna, 
recomendando a união dos brasileiros, que "no M DB não existe, que 
cu saiba, a menor tendência adcsista. E não há, entre outras razões, 
ror uma rJzão muito simples: nas circunstâncias aluais o MDB é o 
partido do futuro, abriram·liC para ele ·amplas ·perspectivas de 
cr~'!ldmcnto". 

Em junho deste ano, aliás, dizia cm outro pronunciamento: 

"O remédio não é repetir a todas horas, na TV c no 
rúdio, que "~-stc é: um País que vai prá frente", pois todos 
per~-.:hem que precisamos trilhar um caminho seguro c um 
denso nevoeiro nos rouba a perspectiva. . 

O rem~-dio, o grande remédio é· unir o Pais, conservando, 
~'111 bora, a vida partidária e a liberdade da informação c do 
debate, 

Mas ninguém conseguirá. unir uma nação· radicalizando 
os prí:lios incruentos das urnas, ou .substituindo· o ardor 
rartid:írio pelo facciosis(11o naçivo. c ,gerador ~c. ·lidi~s c 
rcsscntimenlo5. · · · · 

Ninguém alcanÇa o apoio·. consciente de 'todos a um 
rrograma austero de salvação nacional bloqueando o cami· 
nho a uma Oposição honesta, que marcha, dcntrn da ordem 
balil:lda JlCià.~ Jcis vigentes C repele á SUbvcrsiiO como SOJUÇ'dO 
P" ra os rrobiemas nacionais~ 

S..m barganha, ~m adcsismos. sem capitulações, o mun· 
do politico se pode compor sob a liderança natural do 
Presidente da República, que ganhará maior força c maior 
llutoridado: paro~.rctomar a politica de disb;nsão, mesmo lenta 
c graduiil, quer no plano social, quer no plano polhicó." 

Poderia cu citar, ainda; vário~ outros pronunciamentos, Sr. 
PrL-sidcnte, mas não d~jo alongar-me. · 

O Líder Pctrónio Portclla estranhou, cm decláraçiio !I imprensa, 
que propostas aptcliCntad~ 'no sentido de criar um cliina de um 
entendimento politico com a Oposiç;lo, afitmando· que ••nunca 
rc.:us<mlllS contatos c conversas com o M DB visando o bom 
desempenho d;o nona missão": ~:verdade, mas u conciliaçilo que 
rrcgamos tm· .~nde esse tipo de relaCionamento; 

Todos S<lbcm que as grandes deci5àcs, neste Pais, não silo toma; 
dw atruvi:s de partidos. A ARENA serve com lealdade o Governo 
mas nà11 lhe condicion:• o componumcnlo. 

O Senador Jo~ Lindo~ dc:~:larou, ontem, que se o MDB 
ganhm. vai rara o Governo. Ouvimos outras vozes da 1\RENA 
nlirmando que c:.,s:1 uhcrnüncia dos dois partidos é impossivcl de 
concchcr·se. 

De \jUalquer modo, i: agrad6vel ouvir alguém dizer, com o 
endosso da liderança du Maioria, que iremos para o poder nus 
Municípios ou nos Estados cm que ganharmos. 

O que nilo se pode asseverar é que a ARENA possa ussumir um 
comprom~~o que c:lu nilo tem condições de cumprir. Mais valioso 
seriu o Chefe do Governo Federal, que(: o Chefe da Rcvoluçào, nos 
vies~ aliançar que ondc vc:ncermos ai furemos governo. E isso não 
arenas no caso das eleições municipais, mas também nas deiçõcs de 
19711. quando ainda se achará no poder o Presidente Gcisel. 

Voltando ao tema du c:onciliaçi'lo nacional, tantas são as declara
çÕ\:s com as quais lideres autorizados do Governo vedam a atitude 
sustentada por vozes também autorizadas da Oposiçi'lo, que parece 
mais quc evidente o veto do Governo à generosa e patriótica suges· 
tão que fizemos, propondo-lhe um gesto de grandeza que se inscreve· 
ria numa das mais belas páginas da nossa História. 

Sr. Presidente, distensão c conciliação, palavras irmãs, tornam· 
5o: vazias quando quem ,aparentemente pode tudo não consegue 
traduzi-las cm realidade. Elas se substituem por um estéril e perigoso 
ro~dicalismo, emborJ o Presidente da República o tenha condenado. 
quer o de: esquerda, quer o de direita. Elas renccem como flores que 
teinmr:~m em nascer sob clima adverso. Mas, de nossa rurtc, 
cumprimos o nosso ·dever. 

Deus proteja este Pais, inspirando melhor os nossos governan
tes. E sigamos cm rrcntc. (Muito bem!) 

O SR. PRESmENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otuir Bcckcr. 

O SR. OTAlR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi do Sr. Adem ar Quadros Mariani. Prcrcito de São Miguel 
d'Ocste, próspero município do meu Estado, carta, cujo conteúdo 
entendo merecer divulgaç;lo. . 

Foi São Miguel d'Oestc um dos municípios atingidos pela 
catástrofe climática que tantas vitimas fez e causou enormes prejui· 
zos a Santa Catarina. Seu Prercito, de rorma objetiva e honesta, 
expressa seus agradecimentos ao Presidente Geisel, pela ajuda que o 
Governo propiciou a todas a.~ cidades atingidas pelas enchentes no 
.meu Estado. propiciando-lhes recursos para a recuperação dos 
municípios pelos gro~ndes danos sorridos. 

Não mc,alongarei, comentando a carta do Sr. Ademar Quadros 
.Mariani, pois isso seria desnecessário c retiraria a espontaneidade do 
depoimento qui: me prestou. Eis por que, Sr. Presidente. me limitarei 
à lciturJ dessa carta, que merece divulgação, bem como constar de 
nos.ws À nu is. · 

É o seguinte o seu teor: 

"5\:nhorS\:nador 
Na oportunidade desejamos nos parabenizar com 

V. Ex•. diante de Vossos pronunciamentos no Senado 
Federal, no que diz respeito ao auxilio que o Governo 
F~-deral prestou aos M unicipios atingidos pelas cheias de 
1975 e també:m pelo trabalho que Erusc executa em nossa 
região. 

Verificamos que V. Ex• expôs com exatidão o procedi· 
mento dos Governos Federal c Estaduais, quanto ao auxilio 
prestado às Prcreituras. 

Graças à importância recebida, nosso Município terá 
condições de reconstruir as várias pontes destruídas pelas 
cheills. 

No que tanJIC ii Eletrificaçào Rural, somente nos Municí· 
pios de Guuraciaba, De.~canso, Romelândia c São 
Miguel d'Oeste, cerca de 1.600 agricultores receberam o 
beneficio da energia elétrica, a partir do dia I O do corrente, 
quando o Exmv Sr. Governador do Estado, Dr. Antônio Car· 
los Kondcr Reis, deu por inaugurado o sistema. 

Nu verdade, nomls advenúrios não querem ou 
rrocurnm não entender a imrortlincia de tul obra. 
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Agr:~Jeceríamos a Vossa Excc:l~nciu, tornur público o que se 
r"' nesta regiiio cm bcnc:licio do ugricultor. 

Est;t M unidpulidude, com rc:cursos próprios, jú eletrifi
cou este ano, ccrc:~ de 100 propriedudes e at~ o final do uno 
corrente, •ttcnt.lcremos nwis outras tantas propriedades, 
cumprindo com c nosso t.levcr de dar mdhon:s condições de: 
vit.l:t c t.lc tr:tb:tlho :10 nosso ruralista, proporcionando, em 
conscqüi':nci:t, aumento da produtividade. 

N <l ensejo, agradecemos as intervenções que V. Ex• faz 
no Congresso, cm favor de nosso Estudo c renovamos protes
tos de clcv•tdo ;tpreço, 

,\de mar Qu;tdros Muri;tni.- Prefeito Municipal," 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente:. (Muito bem!) 

O SR. I'I~I·:SII>E:\TE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
:to nobre Se nu dor Nelson Carneiro. 

O SI{. :\EI.SO:\ CAR~EIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O ilustre Dirctor-Geral do DASP, Coronel Darcy Siqueira, 
anuncia que o desconto em folha vai acabar no Serviço Público, 
decl:~rant.lo-se contrário às consignações em folha, que onerariam os 
serviços públicos. Entende S. Ex• que "o Governo não ~ cobrador 
de ninguém", c:squecendo-se de que, entre outras coisas; é ele 
empreg:tdor de: muitos e deve ser melhor empregador, no acatamento 
d•ts leis. do que: qu•tlquer outro. 

O :~núncio IC:ito pc:lo Diretor-Geral do DASP redundou numa 
sucessão t.le apelos que tenho recebido, para que propugne pela 
continuução do t.lcsconto em folha, que resguarda interess,cs, por 
exemplo, de mulheres desquitadas, dos lilhos de desquitadas etc. 

O assunto í: regulamentado em lei e de forma satisfatória. Na 
verdade, novos casos para consignação em folha deveriam ser admiti
dos. É o que se dá, por exemplo, quanto ao aluguel residencial: gran
de número de servidores, sobretudo os de menor rendimento, não 
ti':m condições de dar fiança e outras garantias exigidas para o 
aluguel. Permitir o desconto em folha de aluguéis redundaria cm 
grande benelicio social - que é dever do Estado para com todos e 
muito especialmente para com aqueles que para ele trabalham. 

Tenho, assim, esperanças de que o Diretor-Geral do DASP, 
melhor estudando o problema, não concretizará seus intentos, 
proclam:tdos em declarações que fez à imprensa. As dificuldades de 
vida jú sfto por demais grandes c a eliminação desse beneficio as 
agravari<t. não raro, de forma desesperadora. 

De maneira alguma o problema não pode ser encarado da for
ma pela qual o fez o Coronel Darcy Siqucira. cm sua fala à imprensa, 
sintetizada na assertiva de que "o Governo não é cobrador de 
ninguém". Consumando-se seu intento, os servidores públicos esta
rão cm situação muito pior do que hoje, pois não terão como fazer 
empréstimos junto it Caixa Económica Federal, ao IPASE, como 
desamparados estarão os bencliciários de pensões estabelecidas pela 
JustiC<t cm favor t.le desquitadas ou filhos de desquitadas. 

O assunto tem complexidade c importância sociais - c 
económicas - bem maiores do que parece, e espero que S. Ex• 
mude de opinião, melhor estudando o problema. E, sem dúvida, o 
Senhor Presidente da República. tão preocupado com o "homem"
c o scn·idor público também é "homem'' - saberá resguardar os 

interesses do funcionalismo. 
Sr. Presidente, infelizmente o Dirctor-Gcral do DASP não tem 

sido muito feli1.. sobretudo ultimamente. Suas declarações contra o 
"estatutitrio'', defendendo que o Governo só admita pessoal sob o 
regime da CL T. foram, igualmente, de rara infelicidade. Alega 
S. Ex' que í: preciso manter o empregado sob certa instabilidade, 
como forma de forçit-lo a bem cumprir seus deveres. Os erros c 
equívocos contidos nesse ponto de vista são muitos c graves. 

Bom seria. Sr. Presidente, que funestos anúncios. como os que 
km sido feitos relo Coronel Darcy Siqueira, fossem logo desfeitos, 
par;t eliminar novos c fortes focos de intranqUilidade paru uma 

Nuçi\ojít inquiet:t, sacrificada e descontente, de forma que muitoth . 
preocupa e alarma. Isso porque: não cn:mos seja S, Ex• inscnsi,cl. 
nem surdo e cego aos fortes sintomas de insatis!'acito c inquict:11;:,,, 
que caractc:riLmn tão perijlosamc:ntc: nossa realidade psi''"''Pá.! 
(Muito bem~) · 

O Slt I'RESIDE~TE (Magalhães Pinto)- ~fto hit mais mad•>· 
res inscritos. (Pausa.) 

Nada .mais havendo que tratar. designo para a Sc:ssfto e\tr:t,•r· 
dinária a realizar-se amanhã, às li horas e 30 minutos, neste pie· 
nário, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n~ 112, de 1976 (nY 224, de 1976, 
na origem), de 24 de agosto de 1976, pela qual o Senhor Prc>idcntc 
da República ,submete uo Senado o nome do Senhor Joaquim de 
Almeida Serra, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diploma· 
tu, para c:xerccr a função de Embaixador do Brasil junto à República 
do Zaire. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está cncerrad:t :1 
sessão. 

( Lel'allla-se a Sessàu à.f /9 horas e45 mima os.! 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIR('f.T 
CARDOSO NA SESSÃO DE 20-B-76 E QUE, ENTREGL'E 
Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Tenho dito à Casa, reiteradas vezes, que o Sr. Governador do 
meu Estado tem exercido uma atividade partidária que se cur:tctcriza 
por pressões, aliciamento, ameaças, e toda uma série de manobr•t 
contra seus adversários. 

Hoje quero trazer, para o Senado, um caso que aberra dos 
padrões normais da atividade política brasileira: um caso cm que se 
positivou, em toda a linha, a atitude do Sr, Governador visando c 
pressionando os seus adversários, não mais no terreno político. mas 

· no terreno·espo'rtivo, que ele invadiu, indevidamente, há poucos dias. 
Sr. Presidente, o Campeonato Nacional de Clubes. disput:tdo 

pelos grandes clubes de todos os Estados brasileiros, reservou. p:tr:t•' 
Espírito Santo, dois lugares: um, para o campeão, e o outro, n:!lural
mentc; pura o vice-campeão. Pois bem. Depois de 25 unos de ativid:t· 
de esportiva ininterrupta, em que seu quadro não conseguiu a l11mra 
de campeão do Estado, o Vitória Futebol Clube, da Capital do 
Espírito Santo, venceu este ano, como invicto, o Campeonato Esta
duul de Futebol do Estado do Espírito Santo. 

O Vitória Futebol Clube, Sr. Presidente, não í: clube do Sr. 
Governador. Conquistado o campeonato, por este clube, a CI3D. 
pelos seus órgãos dirccionais, organizou a relação de clubes 
participantes do Campeonato Nacional, incluindo. na sua primeira 
linha, o "Vitória Futebol Clube", campeão do Estado do Espírito 
Santo, como estabelece o Regulamento do Campeonato 1'\aeional. 
E. cm segundo lugar, o "Desportiva Ferroviária", que é o t.lctentor 

, do Estádio de Vitória, onde se realizam as partidas intercst:tduais ou 
intcrclubcs. Ficou de fora o "Rio Branco Futebol Clube", que é o 
time do Sr.'Govcrnador. Devo dizer, de inicio. que tambí:m sou "Rio 
Branco", mas quero trazer para esta Casa uma atitude incorreta c 
indevida do Sr. Governador, c caracterizar como age o nosso primei
ro mandatário: parcialmente, sem pcias, sem limitações, invadindo 
esferus que não lhe pertencem, usando o prestígio· do cargo qt:c 
ocupa. 

Sr. Presidente, incluído o nome do "Vitória" nu rchJç;,,, 1\ , 
clubes que disputariam o Campeonato Nacional. o l'rcsidcnt 
dcruçào do meu Estado, que é um Deputado da AREN1\, foi au R"' 
de Janeiro, instruido pelo Sr. Governador. como vou dcmnnstrnr ·-
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c h:nho documentos c recortes de publicações cm todos os jornuis de 
Vitória. que C<>mpr,wam a ingcr~nciu do Sr. Governador repetindo. 
foi o Prc:sidc:nte da Federação, Deputado pela ARENA, que:, no Rio, 
levantou u ncLtsa~·:1o de que o Vitória nl'lo poderia estar incluído nu 
rclaçito pllrqu<! era um clube: sub judlce, pois deveria ter, como disse, 
um .i<~!!<' submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Despor
tiva do mc:u Estado. 

O presidc:ntc: da Federação do meu Estudo encontrou resisté:ncia 
de: parte: d:t C UD. dos órgãos dirccionais, do presidente Almirante: 
Heleno Nunes, c a<l revé:s de reunir a Federação para resolver, pro
curou " Sr. Governador: foi recebido a horas du noite, manteve 
conferência com S. Ex• que entrou cm ligação com os Srs. Ministros 
d:t Educ:~cào c Cultum. c das Minas c Energia, aqui em Brasília, para 
fazer um:t pressão, atravé:s da Companhia Vale do Rio Doce, a quc:m 
pt:rtcnct: o estúdiol<lCal. Consta, cm Vitória, que fez S. Ex• a seguin
te alirmaci10: se o Vitória alijasse do Campeonato Nacional o Rio 
Branco - que: era o seu time - ele não teria condições de pedir 
votos :t ninguí:m pd:t ARENA no Estado do Espírito Santo. 

Ainda mais Sr. Presidente: a Loteria Esportiva chegou a cunhar 
na relação dos disputantes nacionais o nome do Vitória como um 
dos reprc:sent:tntcs do Espírito Santo, reconhecendo que ele tinha 
sido c:tmpciio. Pois bem. as autoridades da CDB comprovaram não 
ser verd:tdcira a notíci:t de que o Vitória estava subjudice. Mas u pres
são do Sr. Governador foi de tal ordem - não só dele mas das 
personalidades que ele movimentou para atender aos seus desejos
que. pasme u S.:rwdo. o Vitória, que é o campeão do Estado, depois 
de: :25 anos de: lut:ts c:sportivas e como Campeão, não vai disputar o 
Campc:onato Nacional. t. do Regulamento da CBD que o clube 
campc:ão ~quem disputa o campeonato c o nosso não vai disputá-lo. 
Por que. Sr. Presidente? Pelo seguinte: o Presidente do Vitória é o 
tesoureiro d,, \I DB do Espírito Santo, ilustre advogado e homem pú
blico. o Dr. Siz~:nando Pechincha Filho. O mal c o crime que teve o 
Vit0ri:t Futebol Clube foi ter na sua Presidência um homem que per
tc:ncc: ao Dirctúrio Estadual do MDB. E, Sr. Presidente, a CBD 
rctroa)!iU, voltou :ttrás em sua decisão c pôs fora do Campeonato Na
cional o Vitória f-utc:bol Clube, da Capital do meu Estado. por 
imposiçi'to, por força, por pressão do Sr. Governador do Estado, que 
!!:tnhou a parada. Ganhou, mas manchou a orientação esportiva da 
CUD. Quehrllu a unidade de comando da Confederação Brasileira 
de Desportos c criou um caso único cm nosso País: o campeão não 
tem direito de disputar o campeonato nacional, e fe-Io erodindo. 
violentanJL, um dos dispositivos de Regulamento que diz que o 
campeão do bt:tdo tem lugar cfetivo na disputa do campeonato 
nacional. 

O Sr. E•·:tndru Carreira (MDB- AM)- Concede-me V. Ex• 
um aparte'? 

O SR. DIIH'El; CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. E•andro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador 
Dirceu Cmdusn, apresso-me a hipotecar incondicional solidaricd:tdc 
a V. Ex•. porque conheço a sua formação moral, a sua capacidade 
de jul!,!:tmento, de formação de juízo, c sei que quando V. Ex' 
assoma it trihun:t para reivindicar uma pretensão desta natureza é 
porque jú esmiuçou todas as provas e todos os documentos. Minha 
solidariedade incondicional a V. Ex• Lamento, porém, ilustre Sena· 
dnr. que o Governador do Espírito Santo tenha um comportamento 
tito partidúrio. tito grosseiro, tão chulo, a ponto de desvirtuar este 
intcrc,sc maior. que também é infeliz, da nossa nacionalidade cm 
torno do pcbolismo. Somos obrigados, como V, E~•. nesta hora. a 
, ir i1 t ri huna pnru dbcutir um assunto de futebol porque, infcli?.men· 
r~. ainda é cm torno do futebol, do jogo do bicho c de quejandos que 
n•'" '"" prwcupamos por demais. Quando lizcmos uma Revolução. 
,.,n 1%4. para tomar outros roteiros, outros nortes, outras bali1.as. 
ini'cli!mcnte aint.!a nos preocupamos com o futebol. E é um Governa· 
,, ·· .~_. 1·,tado q11c tenta desvirtuar umn decisão que é popular. que é 
1. , ... , ""ll"· minha solidariedade a V. Ex• 

O sn. 1>1 I(C'W ('AIU>OSO (M DB- ES)- Agradeço o upa r
te de V. Ex• quc me dú estimulo nesta luta contra o procc:dimcnto 
incorreto d<> Sr. Governador, que violou todas as normus da ética, 
da politica. c d<l comportamento de: um Chefe: de Estado puru 
<!Shulhur ,, dirdto de: um clube, que, tendo conquistado esse dirc:ito, 
por ser c por ter sido o campeão do Estudo, direito garantido pelo 
Rc!,!ul:tmento d:t CBD, não o viu reconhecido graças aos cordéis 
movidos pdo Sr. Governador c às personalidades que esses cordéis 
movimentar:tm pura impedir u consagração daquele direito c duque· 
lc: principio. 

Diz V. Ex• que o Senado, às vezes, se preocupa com o futebol, 
m:ts o caso não i: o futebol cm si, o caso é: o princípio que nós csta
ml~> truzcndo ao conhecimento do Senado. 

Devo dizer: o Sr. Governador abalou os fundamentos da 
socic:dudc de: Vitória. porque: esse clube a que pertenceram as famí· 
lias mais ilustres do meu Estado, clube de largu tradição esportiva e 
social na Capital do meu Estudo, foi abalado c sacudido pela 
violcntaçrto do seu direito. Foi campeão c não tem o direito de 
disputar o Campeonato Nacional, por innui:ncia, por ingerência, 
pela prc:ssão do Sr. Governador. 

Disse no princípio e repito: não sou adepto do "Vitória". Sou 
do "Rio Br:tnco", o time que foi bencliciado com o deslocamento do 
"Vitória" da Tabela do Campeonato Nacional. Mas defendo o 
princípio que o Regulamento da CBD reconhece a todos os clubes 
dos Estados, todos os que disputam sabem que ao campeão pertence 
o lugar número um, nessa relação de clubes. E lá no meu Estado, o 
campeão. o "Vitória", não teve o reconhecimento desse direito, nem 
pela CBD nc:m pelos seus órgãos direcionários. 

O Prcsidc:nte do clube fez uma representação contra a autude 
p:trci:tlíssim:t do Presidente da Federação, c remeteu cópia ao Presi
dente d:t CBD. 

Fui com o Presidente, Dr. Sizenando Pechincha Filho à CBD e 
:li i recebido pelo Superintendente que nos disse: "O caso do Vitória é 
um c:tso de polícia!" O Sr. Almirante Heleno Nunes não se encontra
va no Rio de Janeiro no dia em que nós o procuramos. !:: um caso de 
políci:t. o caso do Vitória, Sr. Presidente, porque a Tabela já lhe 
havia consagrado o direito, a Loteria Esportiva já havia cunhado as 
duplas do Estado com o nome do Vitória, e tudo isto teve que ser 
rc:formulado a pedido do Sr. Governador. 

Os jornais de Vitória, dirigidos por pessoas que pertencem a 
outros cluhes. també:m estiveram ao ludo do "Vitória", pela injustiça 
contra ele cometida. Pois bem, a representação feita à Federação não 
loJ.lrou efeito aiJ.lum e a CBD remeteu ao Presidente do clube u 
seguinte c:trta: 

Rio, 27 de julho de 1976 

IIm'' Sr. 
Dr. Sizanando Pechincha Filho 
M D. Presidente do Vitória F. Clube 

Estou empenhado a partir de hoje em tentar levar o meu 
C.R. Vasco da Gama para colocar as faixas de campeão no 
glorioso Vitória F. Clube. nos próximos dias. 

Vou iniciar gestões junto a empresários para levar o 
Vitória F.C., uinda neste ano, ao e~terior. 

Peço não dissolver o plantel campeão, que representará 
o bpirito Santo na Copa Brasil de 1977. 

Cordiais saudaçôes. - Helcnn de Barros Nune~. 
Presidente da CBD. 

Veja pois o Senado, o Presidente da CBD reconhece que o clube 
é campeão, foi campeão e que nada há que impeça a sua participação 
no Campconnto Nacional. Deve dizer: sou partidário do "Rio 
Br;tncn" mas reconheço o direito de não se alijar o "Vitória" do 
Campcnnato Nacional, como foi campeão dos clubes capixubas. 
Mas 0 que significa isso, Sr. Presidente? Os prejulzos linanceiros 
scriil' imensos par:t o clube que manteve o plantel para tirar o 
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campeonato c, disputundo o Campeonato Nucionul, se ressurcir dos 
grandes investimentos feitos com os jogadores, 

Mas isso não é tudo, Sr. Presidente. Os jogadores que 
conseguiram o campeonato com o seu esforço c sua técnica, nllo 
disputurilo o Campeonato Nacional, porque o presidente da CBD 
que reconhece que ele é o campeão, nl!o lhe garantiu esse direito, não 
consagrou o direito de o Vitória participar desse campeonato. 

Assim, há prejuízo financeiro c prejuízo moral, irreparáveis, que: 
a CBD ocasiona ao Vitória Futebol Clube. AI está: acena, com a ida 
do Vasco, substituído pelo Santos, para o forte do Campeonato. Vai, 
cntlío, fazer uma tourni:e com o clube no exterior, e garante outra 
irregularidade: que o clube dispute o Campeonato Nacional em 
1977, quando outros podem ser os campeões do Estado. Se o Rio 
Branco g;mhar o campeonato em 1977, é ele quem tem o direito, não 
o "Vitória", c o Presidente da CBD não pode garantir pois, de 
antemão, um lugar na tabela de 1977. 

1: isso, Sr. Presidente, que caracteriza a ação e a ingerência do 
Sr. Governador do Estado, através dos homens, das personalidades 
que S. Ex• movimentou. 

O Sr. Eurico Rczendc (ARENA - ES)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Em primeiro lugar. 
quero me congratular com o fato, para mim inusiwdo: descobrir que 
V. Ex• i: do "Rio Branco", embora nunca o tivesse visto nos estádios 
de Vitória. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - V. Ex• sabe, 
como mc:u companheiro de Assembléia Legislativa, que sou homem 
do muto, não sou homem da capital. Sou homem que trago na minha 
roupa as manchas de melão de São Caetano dos meus caminhos. 
Nào sou como V. Ex• que truz na sola dos sapatos a poeira do asfal
to por onde caminha. 

essa. 

O Sr. Eurico Rczendc (ARENA- ES)- V. Ex• está enganado. 

O SR. I>IRCEU CARDOSO (MDB - ES) - A diferença é 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Nesse ponto nenhum 
de nós tem autoridade relativamente ao Espírito Santo. V. Ex• é de 
Miraccma, no Estado do Rio de Janeiro, e cu sou de Ubá, cm Minas 
Gerais. E naquela época não havia asfalto. Não vamos discutir esse: 
assunto porque ficaremos numa posição muito incómoda. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• está de 
parabéns, porque é de Ubá, como é de Ubá o nosso Governador. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - Exato. Então, esse 
assunto para nós é um pouco proibido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Foi uma solução 
ubaensc. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - Quero dar um 
depoimento aqui, a respeito da exploração politica que V. Ex• fn:t 
procurando envolver o Governador. Há documento a respeito. 
Recebi uma solicitação, há alguns meses, do Governador tlcio 
Álvares. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• esteve nu 
CBD. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Sim, estive lú, mas foi 
untes disso. Estou cuidando desse assunto há muito muis tempo do 
que V, Ex• O Governador me pediu que procurasse o Ministro Ney 
Braga c solicitasse os bons ofícios de S. Ex• junto ao Almirante 
Heleno Nunes, no sentido de incluir muis um clube capixaba no 
campeonato Nacional. Não mencionou nem "Vitória" nem "Rio 
Branco", permaneceu numa postura de isenção c de magistrado. Fui 
ao Ministro Ncy Bragu c S. Ex• rcalrncntc nos atendeu c recebeu do 

Almirante Heleno Nunes, a noticia que scriu acrescido mais um clu· 
bc capixubu no campeonato ... 

O SR.J)JRCEU CARDOliO (MDB- ES)- Muito bem. 

() Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... só não poderia 
afirmar quem seria. Primeiro, foi escolhido c depois excluído o 
"Vitória", foi colocado o "Rio Branco". Realmente o "Vit•"•ri~" foi 
espoliado, mas o Governador do Estado nilo teve: nc:nhum:t inter
fc:rt:ncia nisso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ESl - Está certo. 
Entlío. foi V. Ex• que degolou o Vitória. (Cru:am-se apartes.) 

O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA - ES)- E ainda digo mais a 
V, Ex•: antes da minha última viagem ao exterior, fui ter, no dia 26 
de julho, com o Almir.tnte Heleno Nunes, que me disse que o Sr. 
Governador do Estado não teve nenhuma interferência na exclusão 
do Vitória c na inclusão do Rio Branco - palavra do Almirante 
Heleno Nunes. Realmente, houve uma fraude; foi uma decisilo que 
manchou a tradiçlío moral da administração esportiva do Espírito 
Santo. Dou meu testemunho, c há até telegrama da época, que foi 
divulgado cm Vitória, provando que o Sr. Governador reivindicou 
mais um clube: capixaba para o campeonato. Agora, vem V. Ex• c 
procura, à toda a carga, identificar no Governador o malfeitor do 
Vitória. V. Ex• é: do Rio Branco, cu sou do Vitória, mas ambos temos 
sentimento e juizo para fazer justiça ao Sr. Governador !::leio 
Álvares. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- V. Ex! me 
desculpe, mas não aceito cm nada o seu aparte; apenas, no 
reconhecimento de esbulho praticado contra o Vitória." E reconheço, 
até, que no banco de reserva do Rio Branco há duas figuras 
indiscutíveis: V. Ex• c o Sr. Governador, que disputam também. o 
campeonato pelo Rio Branco. 

() Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - Eu não entendi a 
:tlirmativa de V. Ex•. 

o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Vai entender, 
agor.t. O Presidente da CBD, nesta carta, rcconhcçc que o c:tmpeào 
i: o Vitória. Não disse que não incluiu; inclt:iu dois, m:ts pôs para 
"fora, cxatamcnte, o campeão, o que tem direito. 

()Sr. Eurico Rczcnde (ARENA- ES)- De pleno :tC<Hc.!o com 
V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Acat<lU o 
regulamento da CBD. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- E por que é que V. 
Ex~ quer colocar politica partidária nisso? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- O Presidente da 
CBD não poderia escrever esta carta ao Presidente do Vitóri:t. Ele já 
estit compro missado para pôr o Vitória cm 77, quando nós ainda não 
disputamos o campeonato de 77. Pode ser que se clas~ifiqucm primei
ro os dois clubes, o Rio Branco e o Desportiva: o Vitória não tcrú 
direito então, e nós, daqui, proclamaremos essa decisão. Mas. o 
Presidente não pode fazer isso. Porém, ele é o Presidente da ARENA 
numinensc, Sr. Presidente, o Almirante Heleno Nunes. Eu o conheço 
hit muito mais tempo do que o nobre Senador. Conheço o Almirante 
Heleno Nunes há muito tempo. 

O Sr. Eurico nczcnde (ARENA- ES)- Há, realmente, uma 
diferença de idade. 

O SI{. I>IIHl:li CARDOSO (MDB- ES)- Desde o tempo 
do glorioso PSD dP Estado do Rio. Então, ele passou o telegrama 
par:t lavar a tcs::tda do Governador, dizendo que este nuo teve 
ingerência ncniHIIll<t. Mus, tirou cxntnmcntc o que tem direito; tirou 
du dispu tu n<tcl<lllal, c~utumcnte, o que tem assegurado o direito. PM 
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'lui:'! l'orqu~ i: pr~sidido pelo Dr .. Sizenundo Pe~hin~~~ l'ilho, 
t~suur~iro d,l MDB. Advogado ilustre. Político ut.uunte e grande 
rc•llit;Ldor 'Iuc o Eswdo int~iro proclumu. 

Assim, Sr. Prc:sid~nt~. estão aqui os documentos, os jornais, 
l'uto.:ópias. Nós li1r~mos nova comunicação nu próxima semana. V. 
Ex•, agllra, t;unhi:m cunlirmou o esbulho do direito de um clube ... 

o Sr. Eurico R~J.,•nd~ (ARENA - ES) - Exato. o~ acordo 
Clllll V. Ex~. 

O Slt l)JRC'Ell C'ARi>OSO (MDB- ES) - ... que nào pôde 
p:• rticip;~r d,l campeon:llo. E faz-se um apelo para que o clube mante· 
nh:~ <l sctl plantel. Como manter o plantel, se o clube não pode 
disrutar u Camp~onato:Nacional? Como' se ressarcir das despesas já 
r~nas'! Como d;1r satisfação aos seus jogadores que conseguiram, 
;1truvés da sua atu;u;ão magnifica, du sua técnica, do 'seu entusiasmo, 
da sua vibração c da sua alma esportiva, o primeiro lugar? A CBD, o 
úrgr1,1 qu~ dirig~ o futebol do País, esbulhou este clube, porque o Sr. 
Gov.:rnador c, agora, o Sr. Senador Eurizo Rezende, os dois, aju. 
da mm a ~sbulhar o clube dirigido ... 

O SR. J>RESII>ENTE (Magalhães Pinto). Faz· ·soiu a 
..:ampainha)- P~ço ao nobre orador que conclua o seu discurso. 

O SR. I>JnCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concluo, em um 
minuto. 

sr10 estas as considerações, Sr. Presidente, e termino dizendo: 
sou hom~m qu~ tenho simpatias pelo Rio Branco, de Vitória. Mas es. 
s~ dir~ito qutr !~m o Vitória, de participar do campeonato,.,negado, 
~shulhado pela CBD, Sr. Presidente, me obriga a tomar uma pos~ 
contra os int~r~sses do clube pelo qual eu torço, mas para me colocar 
<l<llado do Vitória Futebol Clube, campeão do meu Estado, das me
lhor~s tradições csport.ivas do meu Estado, com muito mais razões 
porque csbulhado pela CBD, num conluio com o Sr. Governador do 
Estado. 

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

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
NYIJ, DE 1976 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de·sua compe. 
t~n~ia regi.mcnt~l e tendo em vista o decidido em sua Rcuni,ão,d,o'dí?. 
l'l de agosto de 1976, resolve retilicar, com efeito a partir dà 'data da 
publicação deste Ato, a relação nominal da Categoria Funcional de 
Mi:dico, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, do Quadro 
de Pcsso~tl contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Tra
h;tlho. CL T, aprovado pelo Ato nY 8, de 1976, para incluir o servidor 
Carlos Alberto Oliveira Farias na vaga existente na Classe "A" da 
referida Categoria. 

Sala da Comissão Diretora em, 31 de agosto de 1976 .. - José de 
:\la~o::tlh:ic.~ Pinto:- Wilson Gonçalves- Benjamim Farah :- Dinartc 
i\htril.- i\ I arcos Freire- Lourival Baptista- Lenoir Var~:as •. 

\'àn: 

SECRET AR1A-GERAL DA MESA 

HESENIIA DAS MATtRIAS APRECIADAS DE 
J9a31 DE AGOSTO DE 1976 

(Art. 293, inciso ii; do Regimento Interno) 

l'rojctns aprm·ados cm 19 turno c enviados à Comissão de Rcda. 
; ' ' : ' 

Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1974- Senador Vasconcelos 
Torres - Dispõe sobre a denominação de vias c estações terminais 
dn Plano Naciorial de Viação, c dá outras providências - Sessão; 
I X-X· 76 ( cxtraordinúria). · 

l'ro.icto de Lei do Senado nY 247. de 1975 - Senador Franco 
i\lnnlurn- t\ssegura o amparo da Previdência Social aos segurados 
lllc;rpa~cs para o trabalho. nos casos que indica.- Sessão: 26·8· 76. 

l'rojcto de. Lei do Senado nY 93, de 1976- Scnadot Leite Chu
'''' -·· .\,·resccnla pari1grafo único ao art. 305, da Lei nY 6.015, de 31 

de dez~mbro de 1973, que dispõe sobre o,s registros públicos, e dú ou· 
trus provid~ncias.- Sessão: 27·8· 76. 

l'rojctos uprovudos cm I 9 turno: 
Proj~to de Lei do Senudo nY 3, de 1974 - Senador Nelson Car· 

ndro- Alt~ru a proporção estabelecida no artigo 132 da Consolida· 
ção das Leis do Trabalho, reconhec~ndo ao trabalhador u direito a 
r~rias de trinta dias, c dil outr:IS provid~ncias. - Sessão: 19-H-76 
(extraordinúria). 

Projeto de Lei do Senado nY 8, de 1976- Senador Franco Mon· 
toro;- Assegura os direitos de empregados no caso de falência ou 
concordata da empresa.- Sessão; 19-8-76 (extraordinária). 

1'rojcto apro1·ado cm 2Yturno c enviado à Comissão de Redução: 

Projeto d~ Lei do Senado nY 173, de 1974- s~nador Magalhães 
Pin!o - Dá nova r~dação ao parágrafo primeiro do art. 66 da Ld nY 
4.71H, de 14 d~julho de 1965, que disciplina o Mercado de: Capitais c: 
estabelc:cc mc:didas para o seu desenvolvimento. - Scss1io: 19·8· 76 
(c:xtraordinária). 

l•rojctos arquivados nos termos do urtigo 278 do Regimento lntcr-
no: 

Projeto de· Lei do Senado nY 63, de 1976- Senador Paulo Guer· 
ra - Dá nova redução ao parágrafo único do artigo 32 da Ld nY 
S.IOH, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), 
alterado pelo Decreto-Lei n9 237, de 28 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre as cores dos sinais luminosos.- Sc:ssão: 3·8· 76. 

Projeto de Lei do Senado n.9 95, de. 1975 - Senador Lázaro 
Barbosa -Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nY 5.452, de 19 de maio de 1943. -
Sessão: 31-8-76. 

J>rojctos prejudicados c enviados ao arquivo: 

Projeto de Lei do Senado n9 150, de 1975 - Senador Orestes 
Quércia - Dispõe sobre reajustamento de benefícios concedidos 
antes de 21 de novembro de 1966 e em manutenção pelo INPS. -
Sessão: 10.8-76 (tramitando com o PLS 32/71). 

Projeto de Lei do Senado n9 266, de 1975 - Senador Wilson 
Gonçalves - Determina o cancelamento de penalidades funcionais, 
concede o abono de faltas no serviço público, c dá outras 
providências.- Sessão: 12·8-76 (tramitando com o PLS 260/75). 

J>rojctos rejeitados c enviados ao arqÚim: 

Projeto de Lei da Câmara nY 19. de 1976- n9 74l-BJ75. na 
Câmara dos Deputados- Acrescenta dispositivo ao Código Nacio
nal de Trânsito para permitir a livre circulação de veículos com mui· 
tas pendentes cm julgamento.- Sessão: 3·8· 76. 

Projeto de Lei da Cámara nY 2, de 1975 - n9 574-B/72. na 
Câmara dos Deputados- Altera o parágrafo único do art. 656, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943).- Sessão: 4·8·76. 

Projeto de Lei do Senado nY 70, de 1976 - Senador Orestes 
Quércia- Acrescenta mais um parágrafo ao inciso IV do ari. 59 da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Prcvidênci3 
Social)- Sessão: 5·8· 76. 

Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1972 - Senador Franco 
Montoro - Determina que todos os benefícios concedidos pelo 
INPS, sejam reajustados cm proporção no salário mínimo vigente na 
data de seu inicio, eliminando desigualdade de critérios. - Sessão: 
I 0·8· 76. (Tramitando com o PLS 150J75.) 

Projeto de Lei do Senado n9 54, de 1976 - Senador Orestes 
Quércia- Acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n9 s.:;•;o, de 8 de ju· 
nho de 1973. -Sessão: 11·8-76. 

Projeto de Lei do Senado n9 56, de 1976 - Senador Paulo 
Guerra- Cria o Plano de Educação Musical Popular, c dú outras 
proviuências.- Sessão: II·H· 76. · 

Projeto de Lei do Senado n9 260, de 1975 - Senador Vascon· 
celos Torres- Dispi\c sobre o cancelamento de penalidade.~ aplica· 
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oas a servidores civis c o abono de faltas nllo justificadas. - SesSão: 
12·M· 76. (Tramitando com o PLS 266/75.) 

Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1975 - Senador Nelson 
Curneiro - Modifica c acrescenta dispositivos nu Consolidação das 
Leis do Trabalho.- Sessão: 13·8· 76. 

Projeto de Lei da Câmara n• 115, de 1974 - n• 217·C/71, nu 
Câmara dos Deputados- Denomina "Ponte Alfredo halo Remar" 
a obn• de arte projetada sobre, o Rio do Peixe, na· BR-282, c dâ 
outras providências . ...., Sessão: 17·8·76. 

Projeto de Lei do Senado n• 22, de 1974 - Senador Nelson 
Carneiro- Altera o parágrafo 4• do art. 79 da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, c dú outras providências.- Scssllo: 17·8·76. 

Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1976 - Senador Orestes 
Quêrcia- Dú nova redução ao inciso I do art. 10 da Lei n• 4.591; de 
16 de dezembro de 1964 (dispõe sobre o Condominio cm Edificações 
c as Incorporações Imobiliárias).- Sessão: 17·8-76. 

Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1974 -Senador Nelson 
Carneiro- Destina à Fundação Nacional do lndio, subvenÇões não 
recebidas pelas instituições beneficiárias. - Sessllo: 18·8·76 
(extraordinária). 

Projeto .~e Lei do Senado n• 24, de 1972 - Senador Nelson 
Carneiro - Regulamenta disposição constante do art. I S3, § 12, da 
Emenda Constitucional n• I, c dá outras providências. - Sc:ssllo: 
I V·ll·76 (extr.tordinária). 

Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1972 - Senador Nelson 
CãmarJ dos Deputados - Torna obrigatória a utilização do 
"Relatório Padrilo de Acidentes de Trânsito", a ser preenchido após 
cada ocorrência de trânsito, e determina outras providências. - Ses· 
são: 19·B· 76. 

Projeto de Resoluçilo n• 54, de 1976 - Senador Itamar Franco 
- Cria Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fatos 
vinculados às autorizações para alienação .de terras públicas com 
mais de três mil hectares.- Sessão: 20-8-76. 

Projeto de Lei do Senado n• 243, de 1975 - Senador Osircs. 
Teixeira - Determina a emissão de selo postal cm homenagem à 
mulher brasileira.- Sessão: 24-8·76. 

Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1976- n• 1.437-C/73, na 
C:àmara dos Deputados - Transfere para as scgundas·fciro~s. os 
feriados que ocorrerem no meio da semana, c dá outras providên· 
cias.- Sessão: 26·8· 76. 

Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1975 -Senador Nelson 
Carneiro- Altera o art. 5•, da Lei n• 5.107, de 12 de setembro de 
1966, que "cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". - Ses· 
são: 30·8· 76. 

Projeto de Lei do Senado n~ 173, de 1975 -Senador Osirc.~ 
Teixeira- Autoriza os Governos Estaduais a instituírem a Loteria 
E,~portiva.- Sessão: 30.8-76. . . . 

Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1975 ,;:., Senador Geraldo 
Mesquita- Dispõe sobre a aplicação, na Amazônia. Ocidental, dos 
benefícios previstos na Legislação cm vigor.- Sessllo: 31·8·76 .. 

Projeto de Lei do Senado n• 83, de 1976- Senador Adalberto 
Sena - Dá nova rcdaçilo ao parágrafo único, do art. S 13, da 
Consolidação das Leis do Trabalho.- Sessão: 31·8-76. 

l'rojctos apro•ados ~ ~nviadns à C limara d05 Drputld05: · 
Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1975 - Senador José Sarncy 

-Altera o art. IS do Dccrcto·Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967 
- Código de Minas, acrescentando-lhe o parágrafo. que especifica. 
-Sessão: 19·8·76 (extraordinária). . . 

Projeto de Lei do Senado n• 55, de 1975 ;_ Senador Osires 
Teixeira - Declara de utilidade pública as duas Potências Maçõni· 
ca~ Grande Oriente do Brasil c Grandes Lojas, os Grandes Orientes 
Estaduais c as Grandes Lojas Estaduais, bem como os Lojas Filiada~ 
i1s duas potências.- Sessão: 26·8·76. 

Emendas do Senado uo Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 1976 
- n~ 2.55H·B/76, na Cârnura dos Deputados - Fixa prazo paru 
Domicílio Eleitoral c Filiação Partidária para os Eleições Municipais 
de 1976.- Sessão: 31·8·76. 

.,.....,.. ............... ..... 
Substitutivo da Calmurn uo Projeto de Lei de Senado nv 27, de 

1975 nv ·J.I41-B/75, nu Câmuru dos Deputados - Acrescenta 
parúgrafos uo urt. 20 da Lei n• 5.869, de li de junciro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil- Scssllo: 20.8· 76. 

PrQjeto de Lei du Cã_maru n• 58, de 1976- n• 2.560-C/76, na 
Cámuru dos Dcputudos - De iniciativa do. Senhor Presidente da 
República- Dispõe sobre 11 criação de cargos no Grupo-Atividades 
de Ctmtrolc Externo do Quudro Permanente du Scc:rcturiu-Gerul do 
Tribunal de Contas da Uniilo, c dâ outras providências. - Sessão: 
27·11·76 . ,.._.,...,....,,......,....,.llcio: 

Projeto de Resoluçilo n• 42, de 1976- Comissão de Lcgislaçào 
Sociul - Autoriza o Estudo de Minus Gerais 11 alic:nur terras 
públicus que espccifaca.- Sessllo: 11·8-76 (cxtraordinâria). 

Projeto de Resolução n• 44, de 1976- Comissão de Legislaç-lo 
Social - Autorizu o Est:tdo de Minus Gerais e alienar tcrrJs 
públicas que especifica.- Sessão: 11·8·76 (cxtro~ordinliria). 

Projeto de Rcsoluçilo n• 45, de 1976- Comissão de Legislaçào 
Social - ALitorizu o Estudo de Minas Gerais a alienar terras públi· 
,casque especifica.- Sesslo: 12-8-76 (cxtro~ordinária). 

Projeto'dc Rcsoluçilo n• 47, de 1976- Comissilo de: Legislação 
Social.:... Autoriza o Estado de .Minas Gero~is a alienar terras públi
cas que especifica.- Sessão: 12·8· 76 (extraordinária). 

Projeto de Rcsoluçilo nt 65, de 1.976- Comissão. de Economia 
-Autoriza a ~feitura Municipal·de Praia Orandc (SP) n realizar 
operação de crédito no valor de CrS 52.110.440,00 (cinqUenta c dois 
milhões, cc:otci c dez miJ,.quatrOcc:ntos e quarenta cruzeiros). Sessão: 
20.8-76. :· . . . 

Projeto de Rcsoluçilo n• 57. de 1976- Comissão Dirctoro1 -
Altera dispositivos do Regulamento Administro~tivo do Senado Fe
dcro~l, aprovado'pcla Rcsoluçllo n• 58, de 1972.- Sessilo: 31·8-76. . . 

: t1riljeto' MprofaiiO. em turno único, c etlvlado à Comb;,qo de 
Rt'Cia~o: · 

· Projeto de Lei dll Câmara ii• 15 de 1975- n• 1.708·8/73, na 
Câm~ra dos Depuia.dos...,. Supri'mc o item XII, do art. 5~ do Decreto· 
Lei n• 237, dc.28 de fé~erciro de .1967, que modifica o Código Na· 
cional d~ Trânsito, c dii outrús providência~. - Sessllo: 5·8· 76. 

CONSULTORIA Jl1RlDIC"A 
Pi\RECER N•4S/76 

· Sol!« R~um..-to ele Fernando Glubcrtl No~ira, 
'fúcakn l.t2lslatlwci C, plcltr~~lldo pag1mento dr difrren~a d~ 
·vend111eatos reladYI ao período em que exe~.:em sub!illtui· 
~ào, o CII'J:O d~ Diretor·da Dlrttorla·de Jnfo1111açào Ler:lslati· 
, .•• de 1~ de drzelllbro ele 1970.31 de 1111rço de 1971. 

: .. ·. . . . . . .. ~ 

O Requereotc, con(ormc consta da documcnlaçilo acostada i1 
sua petição, foi índicalló·, a Jt de dezembro de 1970, para exercer, cm 
substituiÇão, o éargo de Dirctor do então Dirctoria de Informação 
Legislativa, em virtude do afnsta'mcnto da titular, Dra. Lcila Castcllo 
Branco R:mgcl. 

11 ...: Embora nilo hopvcsse iuo formal de designação por qu~:m 
direito o Peticionário· é:xen:cu, dr f1tn, o cargo de Dirctor, no pc· 
riodo de I• de dezembro de 1970 a Ji de março de 1971, enquanto 
durou o impedimento da titular, ausente cm gozo de liccnca·gcstantc. 

III- A época o·matéria era regulada pelos artigos 138 c 139 d:~ 
Resolução n~ 6, de ·19~. que dispunha: 

"Artigo 138. Haverá substituçilo no impedimento do 
ocuruntc de. cargo de dirc:çào ou chefia c de funções gratilica· 
das, cusu nccc.~súrio ao serviço, 

l'ur(1grufo único. . Será remunerada n substituição que 
ullrupas!lllr o pr111.0 de trinta dins." 
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,\rt. 139. As substítuições serão feitas com observãncia 
das seguintes normas: 

1 - Por designação da Comissão Diretora: 
o o O o o o o o • • O O 0 I O O O O I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 O O 0 O 0 O O o O O o O o O 0 O 

o o o o o o o O 0 O O O O O O 0 o O O 00 O 0 O O 0 0 O O o O o 0 O O 0 o 1 O o o 0 0 0 010 O 0 0 0 0 

d) a de Dirctor, dentre os funcionários da última classe 
da carreira principal, ou de cargo isolado, com direito a 
acesso ao cargo de Dirctor, por" indicação do Diretor-Geral". 

IV- De acordo com o artigo 75 da mesma Resolução nv 6/60, 
•t nomeação pura os cargos de Diretor, à ex cessão das Diretorias de 
Taquigrafia. Publicações, Assessoria Legislativa, Biblioteca, Arqui.· 
voe Ata, sr;: faria dentre os Oficiais Legislativos da classe final de car· 
rcira. vale dizer, somente os Oficiais Legislativos da classe final de 
carrdnt tinham acesso ao cargo de Diretor das "demais Diretorias", 
dentre estas a "Dirt:toria de Informação Legislativa"- criada pela 
Rcsvluçào nY 59, de 1966. 

V - Como o Requerente ocupava o cargo de Orientador de 
Pesquisas Legislativas; PL-4, não tinha acesso ao cargo de Diretor da 
Dirt:toria de I nformaçào Legislativa e, por força de conseqUência, 
nos termos do artigo 179, I, "d", do então vigente Regulamento da 
Secretaria. não poderia sr;:r designado para exercer, em substituição, 
o reft:rido cargo. 

VI- Entretanto, a. titular daquela Diretoria, ao se ausentar, em 
IY-12-70, após consultar a Comissão Diretora, conforme esclarece 
cm expediente anexo ao presente requerimento, 'indicou para 
substitui-lu. no seu impedimento, o Reouerente. 

VIl - O exercício de futo do cargo de Diretor pelo Requerente 
cstú comprovado na documt:ntuçllo com que ilustrou seu pedido. 
Ilegal ou irrt:gular, a substituição ocorreu no período de IY-12· 70 a 
31·3· 71. 

V III - O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União 
veda, cm seu artigo 4Y, a prestação de serviços gratuitos. Alí:m disso, 
de acordo com a Resolução nv 6, de 1960 (artigo 333), a substituição 
deve ser remunerada. Embora de forma irregular, o Requerente exer· 
ceu o cargo, t: a contento, como se vê do expediente anexo. Não lht: 
podendo ser atribuída culpa pela irregularidade, faz jus à retribuição 
corrt:spondt:nte. 

IX - Pleitt:ia o Requerente o pagamento "em valores atualiza· 
dos". Semelhante atualização não tem amparo legal. O funcionário 
faz jus à percepção da diferençu entre a remuneração que percebeu de 
'1~·12·70 a 31-3-71, e a remuneração da época correspondente ao 
cargo de Diretor, no mesmo período. 

X- Saliente-se que o pedido formulado se~ia intempestivo, e já 
t~ria incidido em prescrição, nos termos do que dispõe o Regulamen· 
to Administrativo, não fora a circunstância de a mesma pretensão 
havt:r sido deduzida a 16-4-71, conforme documento anexo, e ainda 
pt:ndt:r de solução. Trata-se de reiteração de solicitação tempesti· 
vamt:nte formulada, e ainda não decidida. 

Assim, peÍo atendimento do pleiteado. 
Brasília, 31 de agosto de 1976.- Paulo Nunes Augusto de Figuei· 

redo, Consultor Jurídico. 

RELATÓRIOS DAS COMISSOES PERMANENTES CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 1976 

COMISSAO DE oiDRl:QL'!UM 

IIELATORIO COIUIESt'ONDENTE AO lll1!S DE >GOSTO DE Jl?& 

PltESIDENTE; """""" (IIIEB TEB 1>DCIA 

ASSISTENTE: ~ VINICNS Olu.ART ~ 

DATA DI! JlEa RELATOR DATA DA CCNCLUSAO CONCLUSAO 
NI)MEAO E EMENTA CCBIMENTO DESIGNADO 015- DO PARECER "" ODSERVAÇOES 

NA COMISSlO TRIBUIÇAO DO RELATOR COUISSAO 

PAO..cTD CE I..El ~ ~ Nl 16, DE 19?15 - O.terw.l-
24.15.?15 """""" ~.a.?l5 r.~,· pala r: A CD!Iia.M, ~'! no l..,.,t.,_.,toa prfvics de CYito ~n f'iqc;ÍO .. 

IIGOC)R UARtA 
Pr'I'IÇOS 011 p~to• agrfcol ... J•i;.o do PmJ! vau a p1u~er 

to. na nun1~ oa ... 11!1,8.76 • 

PAO.Em OE LC:I 00 5ENAOO Nl 253, CE 1m • D1K1 .. 24.6.')6 O<NAOOR 6.8.?6 • PIII"DC8r pw~t. ...- A ecmaNo •. 
rl\ne • IIW\d.l, no =-rd.G vuwj1eta, Clotl centtda AGEfo.OA .WUA J.t.çio do ProJ- OI"'OIIU D p&rw-

.condlcionadol M~ raeotaa padr"'"iudoa. to. car ,. reyni;o 
Ga 18,8.?15, 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

DESIGNADO DJSTRIBUIÇAO 
DO PARECER DA CBSERVAÇOES 

NA COMISIAO DO RELATOR COMI&SAO 

Pl'lO.ETO OE LEI ~ ~ Nt !10, DE: 19?! • A.-gu- 2.e.?& O<NAOOR e.e.?& . . A~rda~,. !l 
ra •o peQUIII'IO prwrhtAr1o rvnl o d1nltD di ap- IT"-.IVIO cu~...,taç•a e~• 

çãc, - ~~~&Ur1• dil ~~to 1indieal, 1 111: au axuo parwc•r PllD fl! 
tr111 PT'OIIidtnehto - lflfllr. 

I 

PAO.CTO 01:. LEI 00 SEmOCI Nt lCJ?, DE 1975 • Torna 
20.5,?& """""' 24,5.?6 . . A']uftnll!ndtl fi f' ot~rla"t~r11'1 fll uU1haçào di flllet~T'U Cll t1brll1 ,..... 

OTHAIA rECXEA flt"'''lnntftÇiio o; W1"11111 nw. llllhllla;- c. pm~tot •;rfcalftl • d& ou 
tr .. llr"O\I1oftnc1ea. - Pllt'TICflr ftltlo P:, 

l1tor, 

PM.rtO OC LEI DO srNAOO Nt 5?, DE 19?1 • Rwgul11 ll,B,?e SO~I'OOA ll,B. ?6 . . Aqu~tn1~trod~ 11 !l 
" l'll"nflll'lltf'll111 r:OPI!fltrehl do11 pm"utoa tl'lduatr1al1• A:NATO FRANCO r'Jf'l'l'll'!"t"ÇIIO o11' 

'"rln" l'lo '"'''"• piU"'''r:•r pt!ln ~"! 

P'ltnr. 
(TnAlltT"'«X) [M ~J.JrfTO (lN 08 "-811 NIS 4

1
0[ 197ft 

?,, OC l97S, ?n, DE 19'?1 • e11 DE llnl) 
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Setembro de 1!176 DI!RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

I 

SINTESE DOS TAABALf<lS DA COI.O!sskl 

REUNIO!:S REALIZADAS , ,,. ,. ,. ,. , ...... ,,. ,., ,,., .. ., ,. ,,.,. l (i.UA) 
PAAECEilES f'RCl'ERIOOS ,. ,. ,. .. ,. ,..,,. ,. ,.,. ., ., .. ., ., .... , 2 (COIS) 

MAll:RIAS DISTRIBUIDAS """""""""""""""""" 8 (OITO) 

Broo!l1s, em Jl de sgeoto da 1976 

l'IU~Jill;~'J'l:: :;;; .. ,,:.;:;~ l.:o.".·.··; .::~ ~r::::::::c 

ASSISTE!o.'TE: lo~ F:::;.<;.::r;U\ ll,1. f'tlC:tA 

t-:~MERO E EMENTA 

~:~c ')~ ~.;l.r ~~ :::.- .·.~~·. :~~ ~,,,. 0 .. 1...1.:.7..: 
J·,.:•.•t.~·.oo:•·:•~~t'! tl.tt.~·~'l.;-t 'l.-i-.~a:; Ct'l D~c~·cl.o 

l~~i r.n 1.,3zC:., l~r: l.:? a.l~· U~;.:"•·.1.ro ti.·~ l 974 1 
t•\\~ 11dj :J.:. uc .:;oül·c :!. m•:tt:.,~Üo tio ~ncloa 'te 
!n· .. ·~r,t.~ .. r••:tr.i-:>:: 1 ,,,J.t.tJj"t. " i.ctl:Jh:•'L'.ü dC'I IJ,t .. 

~~·~::·:~ :;~~~ ··j~t·.o~~~~~~~ ~~~~~{Xf~l! lu;:~o.cr,.~:~-:~1 :; 

DATA OE RE
C~SIMENTO 

NA CO~IISS!.O 

SUBSECRETARIA DAS COMISSOES 

SER\'IÇOS DE CO~nssOES PER!IIAllo'ENTES 

COli!SS,\0 DE 

DE ID 7ú, 

RELi.TOR 
DESI~NADO 

{ ~r:nwcic:.• :1~·1.d!l, 
nhu :: ..... J. .. ~:t 

RELATOR! O CORRESI'ONDE!\'TE AO 1112S DE AGOSTO DE 19 76 

l'n~:SIOEN'l'i: SENADOR ACCIOLY FI LIIO. 

ASSISTENTE: UARIA HELENA BUEUO BRANDÃO. 

DATA DE RE· 
NOMERO E EMENTA CEOIMENTO 

NA COW.ISSAO 

r"an~a LEI CÃ'IA~A IJÇ 109/74: 1!.~6.76 
i ~~.!C!J!'I\S .'!'; S 1 " ; DE PLEIIÃRIO) 

ln~t~tu~ o t.&tágio p-l.o6ú4~onaL ~ di ou-
tt.ttl J:'·'I.Ov.C.dê,tc:..i.aJ. 

Au.to::.z ~epu~ado Ale~ P~en~a. 

P~CJETO LE1 S!:~A!IO IJ9 14!/761 04,06,76 

RtauLa 4 ~nden~zaç4o ã dtptndtn~t t di 
outJta• p1Loi1Uênc~44. 

Auto/LI Str.adoo~. NtL40n CaiLnt./..\o. 

R<:. .. TOR 
DES';;NADO 

SEliM ·r.'IIELV1 
1110 1~.1/ES. -

SEIIAIIC~ JOSt 
SARI/EY. 

DATA l.oA 
O/S. 

TRIBUICAO 

DATA DA 
DIS· 

TRIBUIÇAO 

%2.06,76 

09,06,76 

CONC:I.USAO 
DO PAflõCER 
DO RELATOR 

CONC~USAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

Con~ t.itue.Lona.i.ll 
~ jll·tZct.te.,t. 

Con.&t.ituc:..iona.t. 
t ju.,"<.d~co,Fa· 
vo-tãvtl quanto 
40 méJL.i.to. 

S.trta-t'elra 3 S.C17 

CONC~USAO 
DA 

COMISSAO 

CONC~USAO 
DA 

COMISSAO 

A~i:OVAVC, ~~:!.! 
e.(.rfo Sc.•t .... v·. 
c:.cu Ca.'tr!c.\r7 
(04,08.76) 

APROVAIIO. 
(04.01.76) 

OBSERVA COES 

OBSERVACOES 



5418 Sexu.felnl J DIA RIO DO CONr.RESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro de 197(i 

I DATA OE nCLI,TOn OtiTA DA C:Ot~CLU~.'.O CONCI.U~/,Q 

OOSER'IAÇOE:; l 
I 

NúMõRO E EMENTA RECEBII.IWTO 
DESIGNADO DO P.\I~ECCR DI, 

NA COMISSÃO DISTniUU.IÇAO DO RELATOR COMISS.\0 

I 
~1~JETO LEI StN"DO Nl 151/76: 10,06,76 SEN,\VC:: OTTO r;,o;,,76 Con~ ti.~(;.,~ i~1· API~OV·\l'•'· 

Lri%\1,':, lllt.C ,. ju-".1.1~ (04,0!.16) 
A~t.c~~ d ~ed~cã~ d~ ! I~ do aH. 39 da L e< c c, 
"~ 4 494, de 19 de Hüt.>b~o de 1965, que 
"Hgul<t " p~o6<u~o dr. cott.teto~ de Hgu-

""~". 

Auto/ti SenadO" ItatZv<o Coelho. 

PROJETO LEI SENADO N9 141/76: 04, 06.16 SE.~ADC~ NEL- 09,06,16 Con>tLtuc<o- APROV,\DO. 

de .L.ólamiiveü 
SON CA'!IIE! r. O, nat e ju11.Zd~ !04,08,16) 

P11.o.lbe a eome~cializaç~o em e o, 
embalagen• ptã•t<ea•. 

AutoiL: Senado-. O~t~te4 Quê~c.ia. 

I 
PROJETO LEI SENADO N9 237/75: 06,05,16 SEIIItOOr. JOS~ 01,05,16 Con4t.ltue.Lo- APROVADO. 
IJ~U~T!TUT!V~ PA CLS) SARNEY, nal e ju11.Zd.i. !04,0&.16) 
D<•põe •obtte punição pelo ttetattdamento .ln• c.o, com 'u~'E 
juAti6ieado,na conee4Aiio de bene6Zeio4 ou menda n9 l--
P·\e•.toção de Httviço pelo INPS, -CCJ. 

Au.tott: Senad4tt Fttaneo llon.totto, 

: DATA DE RE.ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS~O 
NüMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA COSER'IAÇOõS 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSÂO 

CF!CIO "S" N'l 04/16 do Stt. l'ttu.i.den.te do 02,04,16 SEI/I,VCr. fiEl - 06.04.75 ::o,:c..:..:!L1.: \.'.Ü· 
;.,./.bunat de Ceuta& do O. Feduat, 11.e.C:.te - TOR V1AS, ~a a.c $~;;.(..(..-..-

Hndo o pa11.ecu p11.év.i.o emU.C:do em 27 d-e c.r..u. Ca.':.dOJU. 
agc4to de 1~74, peta apl!.ovação da• Con - I04,0i.7él 
te& Ge~ta.i.& do Gove11.no do O.FedettaL, ttela 
t..:v114 ao e<ette:<eio de !973. -

!?~OJETO RESOLUÇÃO 11A CO/.IISSÃO DISTRITO 
FEDERAL I 

PROJETO LEI SE~AOO N9 131/76: 01,06,76 SEIIADOR fiEI - 04.01.16 Con&.tUue.i.o- APROVADO. Red.üt.Jt.i.bui.dor 
TOR lHAS. na.t e ju.-..~d!:_ !04.0!.16) 

J.!cd.C:!.Lea düpo&it.i.vo• do Oeeu..to-le.L n9 e o. 
7 661, de 21.06,1945 e do Vectte.to-lel n9 
75, de 21.11.1966, pa11.a o jim de compa:l-
bit.i.zatt a leg.i.&tação ~ue ltta.ta da .C:ne.C:d~ 
l!.ia dt iu"-011 c. C01t.'LC.Ç40 montt.4ÍIL..C:4 40b de.-
b.i.to• de natul!.eza .tttabalhiA.ta. 

Auto." se.adOtt Net•on C4JLnt.i.Jt.o. 

. 
PRO~ETO LEI SENADO N9 10%/16: 10,05,16 SENADOR JOSE 1%,05,16 C01111.tLtue.io- APROVADO. 

SATWEY, nat e juttZd~ !04.01. 76) 
AUtl!.a o attl, 49 da Ltl n9 4 375, de !7 e o, 
de ago&to dt 1964 - Ltl do Settv.C:~o Mitl-
t4<\. 

Auto/!.: Senado/!. Itamatt Fttaneo. 
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Setembro de 1 !176 DlAIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçlo 0) 

"' 
N~MERO E EMENTA 

DATA :··e RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
RECEBIME"1 O DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO LEI SEI/AVO 119 92/16: 30,04,16 SEIIaV,lR IIELV! ~4.~5.16 

lll~~oduz mod.l6.leaçõ .. 
VIO 11~1/ES. 

ao a-t.t. 472 da Con· 
~ot~dação da~ Le~~ do T.tabatho. 

Au~o~: Senado.t Net~on Ca.tne.:.to. 

PROJETO LEI SEI/AVO 1/q 143/76: 04,06,76 SE/lAVOR OTTO 09,06.76 ConJ.t.Uue.lo-
LEHUA/11/,, · nat e julo~d~ 

lnJ~<~u.l ad<e.lonal po.t ~~po de Je.tv.lço eo. Contu -
ao• t~abalhado~e4 -te9.ldo• pelo Vce-te~o· Jt.i.tJ qUG.II.C:O ao 
·lei nQ S 4SZ, de 1~ ~e ma~o d~ 1943 mê~:..i.to.• 
ICc•nJcUda(iiO d.• L e~• do T~abatho 1. 

Au.ta.t: Senada.t 0-te~.teJ Q.uê~te.la.. 

P~OJETO Lé! SEIMVO 1/q 1 21/16: 20.05,76 SE/lAVOR JOS~ 25.05,16 !neonU~tue.lc 
SARNEY·. nat e .lnju.t;;::: 

EJ.tcbeteee nol,ntaJ de p.to.teçõo uta.t.lat a d.leo. 
.! t-':.f!n cul!".p."t.i1:.J pc.la.6 bene~.te.iª.o:..ta-6 ·de 
C.Or:.t.o:.a.to~ d:!. rCJ~U.i.Ja.!. CÍC JJC:t'·'tDltD com 
''eliuJula de. 4.laco." 

A:.:.tc,..~: S~nadM O>. e• .te• Qu'éJte.ia. 
.. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO ·PARECER 

NA COMISSAO .DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO LE! SE.VAVO /IÇ 103/16: 17.05.76 SEI/AVO~ OTTO 1:.0$.16 
LEII/.IAW:, 

Vã nova. ~edação ao a~t. zç da L<.l n9 4,266 
de 3 dt outub~o de 1963. 

Autc.u Senadc.t .Vtt4on Ca~ne.l.tol 

?~~'JETO LC1 SEI/AVO N~ JZ9f76: Z7.05,16 SEI/AVO~ HE L.!!.T 
VIO IIU:;~s. 

21.05.76 1njuJtld.ieo. 

Concede ao• ..... epJt.eJ. entan.te-4 eomtJf.t..ia.LJ. be· 
nc{Ze.<o• da l.esü!ação. •.oe.lal.. 

~utc-t: Si!nado~:. F.\anco !!l'l:t.t:o.tc. 

PROJETO LE! SE~AVO li~ 25/76: 17,03.16 SENAVOR HELV! 19,03.76 ! neu•U.Cue<o 
1'!0 NUNES. n4t. · -

Púpõe •ob~e a eontA~bu~ção p.tev.ldene~~la 
devida pelo-4 municlp.Lo4 ao I~PS, 

Aulo~t: Senado~ Ntt•on Ca>.ne.l-to. 

Sexta-rctra 3 541!1 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

Cone ed ~da vü. 
~a ao Sen.llet• 
~cHI C4-t,ae.iJto. 
(04,01,761 

APROVAVO. 
(04;01.161 

APROVAVO, 
(04,01.161 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

.COMISSAO 

1\p.tova.:a p.o:.u-. 
:Jo$.ta. c;ae de 
Stn.JoH l~n· 
do•o dt ... , 
ouv-ido o I~IPS. 
(C~.OS.1ó} 

APROVAVO, 
(04,08,16) 

ÜROVAPO. 
VeneUo• o• 
St.n.He.i.toll 
v.:u t Nct•o• 
Catne.~-to. 
(04,01,161 

I 



S4%0 s~xtu·f~lru 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se<ioll) Setembro de 1976 

I 
CATA CE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

N~MERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DtSI~NACO CISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

r~t'JETO LEI sc:.1ro 11~ 134/76: !7.05,76 SENAOr~: JOSE 21,05,76 Con~.t.i.tuc..ic'· Ar~OVAVO, 
SA~NEL · nat e iu~t.Zd~ 104.08,761 

FaeuU<t <tO emp:.egr.do do 4elo 6cminino ~a- c o. 
e~~ c~ d~p;~ltcJ de Ju~ conta. \.'ÚU.ulada. 
:!;.: ft.o•L~'' dr. G.:~1n.t.ia diJ T\!II•:'CI ,I c. S<!.t.v.ic;o, 

I 
1;.:. ::.~ :.: ~ .t ~· -l;: . ; ~~ I! .ind.ica • 

At,to.':.: s~n:tdetJt O Ca~Jt Sr.dcJt, 

i I I 
I 

I 
r~:JCTO LEI SC.'IAVO Nq 135/76: !1.05.76 SENAOC~ JOSE 01.06,76 lncon~.t.<:tuc.Lo APROVAVO, 

SARNE I', nat e .luju1t'1;: Vou C.0/11 ltl!.ó.t' !: ~- :~.:.~~·~~ c: c ~ .t'·'l.aba.lha.;ic.'tc.~ J:.tULct4.!1 o abono c o. çco o S:!.1t. 

! j." ":::v .i~ .:: •• ... ::.,:. :::0~ ~'l.ctba.lh:.d.c':.c.~ u.tba.ltO~ ,'J\!l.bOt: CctJtne.i 
.", ~ ;:.-. p:~10 JJI!~J f'U.'JtWRAL éc.l:t.\0 de .6t.:&tJ ltO, 
d~JJ'Oit.ibü . .ida.dc~. 104,0!,76) 

,\u.to.o:.: SenadoJt F1ta.nco MontOJto, 

PROJETO LEI SENAOO N9 J 23/76: 20.05.76 SENAOOR !TAL! 21.05.76 Con~.t.Uuc.io- APROVAOO. 
VIO COELHO, na! ~ juJt'U!:_ (04,08,76! 

Cor.ccde g~at.ií.icaç~o d~ Nat<tt ao~ vcndcdo- co • 
. ~e,l au.t:Õitomol t da. ou.tJta~ pJLov4dêr.e.C:a.~. 

Au.tol:.: Senado~ Ne!~on Ca~ne.ilto. 

DATA CE RE'.ATOR !lATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 
N~MERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER CA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO CFSIGNAOO CISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P~OJETO LEI SENAOO N9 151/761 23,06.7 6 SENAVOR HELV! 24.04-76 Con~t.Ltuc..:O • APROVADO. 
010 NH~ES. n4l. r.· iu.JLZd~ IJJ.OI.76l 

Oüpõc 40bJt~ tCJtm.in~.i~ de tltan~poJttt~ tCit• co. 
JteJt~c~ e da ou.tJLa~ pJLovidêneia~. 

Autolt: Sen~dolt Va~concc!o~ ToMU, 

PROJETO LEI SENAOO N9 17/761 15.03.76 SENAVOil HENRI· 11.03.76 Cout.ituc.io· APROVAOO. 
- QUE VE LA ROC nat ~ juJt:U~ IJJ.OI.76l 

Ap'.OV4 a Con~ol~d~ç~o du L~ú d~ Plt~v.c:dê!!, QUE. co, no~t .tr.Jt-
e.C:o. Soe.C:.at. Ocvol•.i~o pt!o mo~ do ~ub~· 

Scn,]ou SAA u.tu.t.Lvo o6t 
nty c:.arrt voto uc.Uo, e•to-

AutOit 1 Stn•dolt Fit~nco MontoJto. em ~t~4llGcfo , Su.Joa SaiL-
o6tltte~ndo t • ncqr t ma4~t a 
mtnda .1ub~t.i.tu Aubtmtnd~ •9 
t.i.u4. l·CCJ.do Stn, 

Ntl4on Ca.llnt.l o. 

PROJETO LEI SENAOO N9 J 52/761 JJ.06.76 SENAOOR tTAt! 15.06.76 Con4.t.C:.tu.~.<.o- APROVAOO. 
V!O C~ELIIO, na! t juJLU.i (JJ,01,76l 

AciLt~c•nta paJLãgJL~!o Ün.ico ao altt, 439 do c:. o r &auollãu'r.l 
o,cJttto•lc.i n9 5 452, dt 19 d• maio dt quAnto ao mi:-
J 943 I C LTI !LUo. 

• \tdeJ: r Senado.~ 0Jtc4tu QutiLc.ia • 

~ 
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Serembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) 

NUMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSI.O 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA 
NA COMJSSAO OE SI r. NADO OISTniBUIÇAO 00 REL•\TDR COI.:ISS.\0 

P."!OJCT~ LEI SENAPO Nl 73/75: 13. os. 7, SCIIAVC:' IICI . 1~.05,75 c,'l:.!t.if'ur .. io- AJl/~'.1~~.\~:~· • 
ror. t'!.'S. ual ~ ju.~ tclf fii,Oo,76) 

Eotabetece que •• ÓUIIC~onã.t~o• 6tde~•~• , cu, 
c.J tadua.iJ e r.tun.(.c:.lpa..LJ, v.iuculadoJ. ao 1NPS I 
.!..:'!t2o apo.oe.n.tadu4 1Hl4 úa..\e4 e. cCind.i.çõu e.o' 
~·b~tec<da• no .tc<to COI14tüuc..:Onat, -

Auto~: Senado~ F~anco llonto~o. 

PROJETO LEI SEJIAPO Nq I 55/761 22,06,76 SEIIAVCr: JIENRl· 22.06.76 Ccn.6t.i..Cuc.io .. ~PRílVAPc1 , 
quE VE LA ROC· nal e jult~dd; {11.08,76) 

Oe.teltm.Lna a. ltev.i.4ào ~.i.mt.QtAat do 4alã~t.Lo- ~UE. c o, 
.. n:Zn.Lmo e dã outJttu pJtav.idênc:.i.a4. 

Au.toJt: Se.na.dolt J.faAeo4 !='·.e.(.Jte. 

PROJETO LEI SENAVO N9 149/76: 10,06.76 SENAPOR HENRI· 14,06,76 Con.o.t.l..cu·e,lo ..... APROI1AVO. 
QUE PE LA ROC· nal. Con.tJtãJL.i.o Vo.tam uc.,Je.ido 

'.i.4pÕe Job~e a conccuiio de g~a.t.i.6.:caçiio QUE. quanto ao m~- Se,r.t:l.i.Jtee!u 
de '·~•co de vUa ao6 .t~abatl:ado~u na c•n• 11..ito. CJ.JtdOJl! C: (.01:': 

~Jtução c.iv~l. - ':. ~J tJt.(~êo~J c 
Seu.~: cl~o11 
CaJtnc.i.-'lo. 

AutM: Stnado.t VaJconctto• To.v..t•, fii,Oi.76l 

I CATA OE RELf.TOR DATA DA CONCLUSo\0 CONCLUSÃO 
NOMcRO E EMENTA RECEBI~lENTO DO F'.;:":ECER CA 

NA CO).l/SSAO .OESJC:<AOO OISTR:8UJÇI.O DO nELATOR cor.rrss~o -
P<OJETO LEI SENAVO N9 133/76: 27.05.76 SEIIAPO~ IIEIIr.l· 1!. os. 76 CouJ.t.<'tuc-i.o-- A Pt:O~'A:JO. 

QUE VE LA ROC· na! c ju~'U.i.- III .01,761 

Ac~c~centa d.i~poJ.itiuo ii ConJoUdação du n.uE. c o. 

L cü do T•.~batl:o, 

Au.to~: Senado~ Ntt6on Ca~ne.V.o. 

PROJETO LE! SENAOO N9 191/75: 24,10.75 SEI/APOr. HEI/r.!· 04.11.75 7nconAt.C.tuc.io APROVAVO. 
QUE VE LA ROC· nal, - {11.01.76) 

ln6tUu.i a ob~.iga.to~.:tdade dt exame anuat QUE. 
de u.iJta pa~a utudo do IQ t 29 9~4U6 • •• 
tabcttce 6ua 91tatu.:dadc e dã outJta~ p~tov~J 
dine-ia.&. 

Auto o\ 'Stnado~ O•.V.t• Tt.i<t.V.a. 

PROJETO LEI SEI/AVO 1/Q 14/76: 15,03,76 SENAOOR HENRI· 16,03,76 Con6U.tu~~o· APROVAVO. 
QUE VE LA ROC· nat t ju~~d!:, {11,01,76) 

Ac~c6ctnta d.i6po4.it~vo 4 Con6otUação dao QUE. co. 

Le~• do Tltabatho. 

Auto~: Stnado~ Net••• CMnt.V.o. 

Sex111·felr11 3 5421 

OSSEnVA.\G':S 

! 

I 

! OB:3!:2VACGES 

i 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11 l 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSI\0 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIDUIÇAO 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUS.\0 
DA 

COf,\ISSAO 

S\•rcmbro de 1976 

OBSERVAÇOcS ~''' "' .:·.~':',: ·:::::. -1----------1---------1·---------1 

I V~ 1;c~a ~~i!1tÇ~J i:~ patag4a~u ~H~CO do aAt. 
513 ,!J r.,,~~~·ri,f.tcao d~~ Le44 do T4abalho. 

I r~~JETr LEI SE~AJO Nl 99/16-Complemznta•. 

!·l~lui o~ vinj~11Cr~ eome4eiai4 aul~rtomo4 
:-.~.·~~ ,,.~ h.:•H'~~c~~·'ti.O~ do .. ?JtogJtama. de~!! 

_ -;::·;.:·: ~; c,.::: - PIS c. ,Ia. ou t11.a~ WtOV4• 
.. ' ' . ~ .~ '· . 

11.0J.76 SENAVP~ HENeJ. 1!,!1,76 
QUE Ut LA P.llC-
QUE, 

06.05,76 SENADO~ HENRI- 06.05,76 
QUE VE LA ROC-
QUE, 

JuiuJ:7·~(~t' r 
.( 11 C IIII ~ ( ( (li • 

CÚIIrtiL, 

,\ I' i: ~1 V ,I :1 ~' ' 

l'l'll(";,:,. ::,·.: 
t;ri~íll\ C.1 -:,a• i. 

'". {I I, O b, 761 

COI:;t.:tucla- AP~OVA~C. 
nr.l e i u~ld ~ I I l • OS. 7 6 I 
ea. 

I 
,------~--------------------·l------~--------~--------l-------~---------:--------1 

1

1 r~:'.!éTc' ;U sc.•:,\:'C N~ 117/76• 1!,05,76 SE.'JAVO~ Jl[,VR!- %5,05,76 Coll~~U~:c<o- Af'~OV,\C~. ~~. 
QUE DE LA ROC- nal e iu<;<l~ Vencü!o o S""· 

:-"" 1;,:-•:.::. .': ... ·>~:\, .~'' :n . .r. J~9, "cttpt:.t" dll. f:UE'. c.c. Cl••tt,.• - ~:c:!.:-•: C·v~·~r . .i 
i ·~ · :·J~·~·: - ~· L"t'• ,!o T~l':.b:tl.úc. o;~r- .f:::":l:~~l .!c'":.:. 

Nú~.UõRO E EMENTA 

r~~JETO tE! SE~AVO NQ J22/76: 

Ac•raccoto I 7r •o ~•t. 586 da Conao!lda
ç~c da~ L~i~ do T~ab4tho. 

Tc\1ta ob~iaat~~ia ~ utilizaç~o do atc.otc~
·~.~.~ ..... ! :J.~.·:'~":-~~:: .. 1:tc~ l:nc.ÚnHtl. C (~tac!t.h't.l 

.. 7~1.:~~:;' ~ ~~ c~t~ct r~ovid~~~ln&. 

I A•t••• Scn=d•• Jc•~ C;tcvca. 

I 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISS~O 

RELATOR 

.DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇ,\0 

%0,05.76 SENAUOP HENRI %2,0~.76 
QUE VE I.A ROC 
QUE, 

StiJAOOi:' HOJ~1- 1D.04.7S 
QUE DE tA ROC-
Q.UE, 

::IC/I.-<.t'(J 0 ::J.~!.75J 

CONCLUSÃO 
DO PARECEn 
00 RELATOR 

CONCLUSAO 
DA 

CQ~.\ISS/,Q 

Con~t.Ltuc..io... ,\r~(.H',\V~,. 
nal c ju!t~d.i:_ IJJ.0~.76l 
c o. 

CcnJ.t.i.tuc..i.c- AP~OVA.Pt'. 
nat c iu.>Zd.i. {ll,OI.76) 
c.o.Contttã.'l.{Õ 
Oti!Ut.fc r.C' ~~ 
~J...t..o. 

OSSERVt\ÇOES 

~~--~-.,-.C-·J_C_T_O. __ LE_l __ S_ó-~-,A-"_O __ I/_Ç_l_0_;_/_7_6_• _____________ r_l_l_,0_5_.-7-6---rS-EJ-JA_D_O_r.··-,-,E-l---~--Z-5-.0-5-.-7-6---I--l-nc-o-n-~-t-i-t-"-c-l-o·I·A-P_R_O_V_A_D_O-.----·I·,-.c-./-i-~-t-,-.-ú-u-<d-o-.-l 
TCr. Oll.$. nttt. - lii.D3.7c~l 

!:~~~r ~·~~ ~~~2r~:!o cc a~t. !O d~ ~tctttc 

' " ; .,., ~:. JÇ dc.mr.ú d~ 1.9~3 ICLT) 
!t ·H .. -. o J .. h"utaa'L~~o urt.(.c.o. 

I

' ,,, .. ,, .. ,, 

/...;.~c '1.: 

I I 
L-----------------------~----~------~----~----~~----~------~ 
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Selembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

NOMERO E EMENTA DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
RECEBIMENTO 

DESIGNADO 
00 PARECER 

NA COMISSAO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR 

P~OJETO 'E RESOLUr~o N9 57/76: 04.06,76 SfiiAV''r. IIWr.l 09, Oó, 76 Con~-ti..t:u~.io· 
QUE VI LA ROf nal. 

Alte~a di•po•<t<vc< do Reaulamen.to Adminü QIIC, 
.t~a.t.Lvo do Senado F e. a e ... ~.l., apJLova.do pelã 
~r6clução n(' 58, de 1972. 

Au..COILl Com.i4~ão Vi.~eto~t.a, 

I PSROJETO VE LEI VO SENAVO N9 154/76: 04,08,76 Sri/A~~R JOSe 05.08.76 COI!~t.i..tuc..i.or.t: 
SAP.Nf\, 

Alt~a a4 Lt.i.4 ComptementaJLe4 r.94 7. de 7 
cie oe~e~,,b~o de H70 e 8, de 3,12,70; com 
tt6 a.l~e-'l.aç-.Õct~ eJ.tabeleeidaJ pela• le-i.~ 
CC''P,ic•::c•:t'..:.~tc.~ n\'..s 17, de J2,12,73; c. 
79 'de 15.6.74; C4.i.a o Ba11Co Nacional do 
r.~bai/oadM IBNT) e dã ou.t~a• p•ovUõne.LaJ, 

Au.to<~ Senado~ tu.<.: Cavalcante. 

rROJETO LEI SENAVO N9 160176: 24.06,76 SENAVCR 1/EL- 04.01,76 ConUUue.Lo-

vã nova ••dação ao pa•Õ9••6o Ün.Leo do ••t. 
SON CAr.IIElP.O, nal, ju11.~d~-

co e. Qa.voJta.-
133 d~ Con•ol.Ldação da• Lei• do T•ab~lho , vel quanto ao 
ap4ovada pelo Dee•eto-le.L n9 5 452• de I mé~t.l.to. 
ée maio de 1943 e dã ou~•• p•ovidenc~a~. 

Auto•: Senado• HeUo• Viu. 

NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELMOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIG'JADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO VE LEI VO SEI/ADO Nr 177/76: 05.0!,76 SEI/AV1'I! JOS~ C5,0l,16 
SAI!IICI', 

Revoa~ o pa•aa~•6o Ün~co do a.Jt.t. 25 da Lt.< 
n9 3 807, de 2ó de r.ao•to de 1960. 

Auto•• Se11ado~ Nel•on Ca•neüo. 

PROJETO UE LEI VO SEI/AVO N9 111/7 5: 26,06,75 SrtJAPI'~ IIEL- 05,08.75 Con.6.t..ltu.cio-
VIOlO 1/UIIES, thtl e j uJt~d ~ 

1 n t--tedu: mod.l5.Lea.çÕe.b •~ ttaütaÇão da PlD! eo. 
vi.d~nci.a. Soci.a.l. 

Auto~• Senado~ Nelõon Ca~ne.<.o, 

PROJETO lE! VA C~UARA NQ 52/161 06,01,76 SENAVOr. NEL· 10,01.76 Con~Utue.(o· 
SON CAr.JIEIRO, na.t t ju.Jtld!_ 

Alte~a o a~t. 11 da Lei n9 605, deSde e o. 
jane<.~o dt 1949 lcom a Hrlnção dada pt· 
Co Vee~eto·le< n9 16, de 1966), 

Auto~ 1 Veputado II!Umalt Vatlanhot. 

Sexca.felru 3 5423 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇeES 

COMISSAO 

A Pt~OV,\OL1 , 
11'.0>.761 

I 
I 

APROVAVO. ~'ele~ a.o .~.::.-
I 

111.08,76) c~r..r.:.! :f • .._ CCJ 
~.tc.c p=. ':.<!C<::.·~ 
co CE. 

APP.OVAVO, 
111.0!.76) 

CONCLUSAO 
DA OBSERVACOES 

COMISS.\0 

Cottee.d.<.J.:. v.ü 
.ta. ao Sc1:. I= 
.t.:l~L·.t,~ C-.·e . 
C I: c. 

IIS,Cl·76J 

APr.Ol1~Vt1, 
(1&,01,76) 

APROVAVO, 
111.01.761 

I 



Setembro do 11176 
·---·-·-··--·-·-------------------~::__..::...__ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) 

I CATA CE RELATOR CATA CA CONCLUSAO CONCLUSAO 
N(;~:Eno E EMENTA RECEBIMENTO 

'lESII>NACO CISTRIDUIÇAO 
CO PARECER CA OBSERVAÇOES 

NA COMISSI\0 CC RELATOR COMISSAO 

r::.··.i r;;• L C! SL•:·'.!IO u~ 39/761 23.~3.76 Sfi:.\Vll'' !TAL! '·f. 03. 7 6 c('lll.Cl tiO C. .i o APROVADO. . V1 L' .. .. ~ llil • 1:r.t ~ ju \(t! <· 111.0!,761 i - .. , 
•,·· ·' ' '' '":" 1! ~ ll(' t!u ~e.~~~,. r ,;,. .lr.4'- c.•·, 'H.!l ./ L!·':lliC! 

I ' -. i': t. ,. ' ,•,• ':.h~~~c (lei~ :'''!..!t~t:o~ :'':.!! ela ~ubl.r.<tuú· I . 
I ......... {",'!, 11 ';. ';. .~ ·: .! .'t ~ ... ,. t(' ~, /'C:l 

,., qu r t:.' .~C" I! C C' ., : I 

I 
I 

I 
I . 

I 
... ., .. ·'·'' :.!~.. : .; '. ' ~ /l' ~ Qu~~e.i:t. 

i---· 
' •; :-·· .. :.:···. :. :~.~~ I'" :l/15: 23,05.75 $f 1:,rot- IIEiml 10.06.15 ~ :- n~ ~i .tu c.io AP~OVAOC. 

~~IE o r LA r.•'i." Mt e io;..\'Zd.i· 111.08,761 

i 
,',; ~ .: '; ~~ .: ....... ~ ~ ; .~ , .. .:(' M.t, ~S2 d4 lolcluçiu QUE. ••• ... ~d, '! .~. 11 I: < ,-

OU.t'ltd~ p.tov.ldêac.la~. ... •• r. 

' '··· .. ... '. ~ ,; . '·':. ·~ ~ ~ :·:;; C::.h.~a.C. 

' 

I 
I , r:.~JtH, ~'== LU ~~· SC'IAVO ~~~ 9!/76: 06.05.76 SEIIAVOr; IIELV,!. 06.05.76 Conccdid• uú 

V10 /IW~ES. t" "o Seu. L e~ 
Z•: •. t .(~a i. " •ld i.~ l.11uat de pcll.icuto~.ldAdc pa- tt Chauu. 
·':lt "' ct.:t.t.i.~ Lt:i·~ú·~. I 11. OJ.76I 

/.t~ t :- ~: $ ~· ,:.--.J i:".. .':c.C:.\or. Ca.~:.rtc:.ilto. 

! I :l·'.T,\ :l~ I R~!../.";OR CATI. DA cor-!c~us.:.o CONCLUS.l.O 
. :.~:·~::. E: C!.~E~TA ,., __ ,.,, .. -~ ·- CC ?APõC~R DA oes~nv~oçoEs 

; .·.t:Cc.o .... t:.:-iLO 
OESIG;~AOO CISTR;~~i.ÇAO fiA COMI5S:.O DO R!:L.ATOR COMiSSAO 

[. 

I 
;•:enr~ L ri c.~.'!Ar..\ .·J~ 69/74 24.06.74 SEIIAPO~ LEY· 15.0$.75 Rcdú.tJL.(buÚo 

TE Clf,\l'ES. Concedi~• u.i~ 

:: .. ( ~ ~. ( ;~.:::"-c..:.~ r!,c h~·,,.,~ã::..i.cJ "" c o b~tança .t~ no S.!n • y': 
I :~ 7·.· {~ t: .t.:l.4u.to Cce -
I ,'\.t i.•; .: "" U1~.iãc. tha. I 

I 
IJJ.$1.761 

·\:,; t,·--~: <Jc:.,t:.t.arl.:o L"te'..':. te. V.ic:..i~t.a.. 

i 1 ;!~'1!TU :lf Ltl VO SEIIAPO 11r 113/1b: 10.0&.16 SEIII.IlOR HEIIR1 11.0S.76 Conctd.ida ui~ 
QUE JJF LA RO'C' .t• •• Scr..Jc:?; 

.·.: '; .. ,\ :. ~~~ .t.t 1-'~"..~:1-':.·t~CJ Üu.icl' ao t:lt.t. 34 da QUE. 4E Lindo lo. 
L,.; l•,,,.',':to!~CI:{Il~ 1:~ 11, de 1 971. r.A.tabe· 111.01.761 
tI" c.('_!: ::iJ :~-~~.l c .r:..(.; ã.a quil1qU<Mt pllll.4 •• .<m 
:lr.o:..t,!ud . .:~ rli! 1.: .i.t! ~u ao FU:IRURAL. 

,\•,; t:--:.: S,!n.:~, .... ltAt'Zv.ic Coelho. 

i'i:('Jrra LCI !CMVO IIQ 6:/76: 0!.04.76 SEIIAIJOr. HELVl 06.04.76 Conctd.lda uü 
11!0 NIWES. t• .. Stn. LeZ 

(~tl~~ltee 11CV~ ~~~(~ltiO ~444 • d.l•.t~ibu.l· t~ Chavel. 
ç~: da ca~~\~i,ui;~! ~i"dicat e dii ou.tJL4.6 I 11. o a. 751 

1'~.:-~.-•.id~nc..l.a~. 

,\;!to u Scrt.tdc.\ f:,':.ctllCO Mon.tMo. 
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Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

NOMeRO e ·eMeNTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DF.SIGNAOO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO LEI SENAVO N~ 163/161 !5,06.76 SEN~.~Or. IIEI· 04,01,76 Con4tUu.clo-
ror. ous. I not,e ju~Zdl· 

oa nova dtnomilt4Ç~O ao ln4tltuto de lltdl· c o. 
cú•• Cega! do Oüt~lto Fedc~at. 

AutM• Senado~ Am~at Pelxoto. 

PROJETO LEI SENADO N9 II0/76r 14,05.76 S ENA!IOR HEI· %5,05,76 Con4tUu.elo• 
TOR VIAS. nat t ju~:t.dl 

Revoga o ~t. 357 do Oec~&to-ltl n9 5 Hf, c o. Cont~ã~lõ 
de IV de molo dt 194) ICLTI quanto 40 ""~ JL.i..to. 

Au~o~: Seft&doÃ O~e4i~~ ~ui~el4. 

P~OJETO OE LEI 00 SENADO N9 274/75r 04.05.76 SENAOOR 1/EL-
VI!IIO NUNES. 

09,03.76 Con~.t.Uue.io-
nol t ·ju.11.'Zd~ 

A~•ct~ta dl4po•ltlvo 4 Ltl n9 4 749, dt co. 

12 de ago•to dt 1965, qu.t "dl>põe ••b~t o 
pagamento da g.tatl6lc•çiio p.teulata na Ltl 
nV 4 090, dt 13 dt ju.tho dt 196%. 

·Au.tOJt: ·suado~ Ntl4on c~nwo. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 
DO PARECER 

NA COMISSAO DO RELATOR 

F::CJCTO RESOLUÇÃO VA COIIISSÃO OE ECOI/Ot.IIA 04.01.76 SEI/ArolP. Nt:L- OS,OI.7ó Favt".tiive.t. 

a: :lrnoaaem ,q 10/76 do s~. PILe•ldentc do SON rAr.t/EIRO. 

Rcpübtleo , 4u.bnretcndo 4 apJLovaçã:o do St· 
nodo FcdcJLat, p~opo•to do ~flnl·4.t1Lo Fo:w· 
á= pa.~a qu.: •~ja au.to.tlzada o SUpe!Lllltfll· 
ae.::.ia to~:.auat ao Rlo c Lago• I SEr. L~ I ,o!!_ 
t;':.O!'.i.~ do ;!.i.o c!c Jane.i.Jz.o, a Jtc.at.i.:alt r;:~ 
.\.:çâo de cJtéd.i.to no ua.to.\ dt 7 m~.CltÕt.& d'"i 
c->u.:.cüo~ duano<io oo 6.i.nauclamtnto de 
E•tudo4 H.i.d~otÕgleo4, H.i.dJLâu.tlco4 c Geo -
.~.". '". -
r~OJETO RESOLUCÃD VA CO/IlSSÃO ECONOI.IIA 11,0&.76 SENANR IIENRI 11.01.76 C o n~ tUu.elo-

QUE Vt: LA RO:ç: nat r. ju.Jt'Zd! 
ã ~rn~agt.m n9 77/76 do S~. PILU..i.dente da 
R•rübtüa, 4u.bmetendo 4 apuvaçã:o do Se- QUE. 

n:do Fed~..'tal pltopo,.ta. do :tlni.&.tlt'o F4zc.n-
d,, p.ua qt:e Jr ja. au.to.tüodo o P1Lc6cltu~a 
1.!•11le.i.paJ: de P.\o.co Gúnde ISPI a clevoiL o 
mon.tan.te. de. 4ua. d':.~.iA4 eonAol.Lda.da. 

PÍiciiêTlr'tEi-S!/IAOO IJV 42/75r 05,01,76 SENAOOR HELVl 06,0&,76 Coutltlielo-
010 .NUNES, - no! t ju..tU~ 

IEI.IEIIVA NV 1-SUBSTlTUfl~ PE PLENXRlOI 
Atteu o aJtt. I I do OteJLeto-"ltl n .9 227. 
de 2&.2.67 - CÕdlgo de l.l.i.nu, aeJLucen- • 
tondo-the o po!Lag.ta6o qu.e e~pte.<6.i.co. 

Au.to.tr Su•do.t' Jo4 i Sa.tney, 

CONCLUSAO· 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

APr.OVAOO, 
III, O I, 761 

APROVAOO. 
Vota" com ~·4 
t.tlçÜu Oó 
Sen.Nct4on 
Calc.ne.iJLo 
Lelte Chavu. 
)11.01.76) 

APROVADO. 
1~_1.01.761 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

AP~OVAVO. 
11:. DI, 761 

APROVAVO •. 
llota. com·Jt~4\-

tJt.<tÕU o Stll 
Nct4on Cunc.i. 
.\o. 
111.01.761, 

APROVAVO, Rtldodo ~m 
PltnÕJL.i.o na 
SU4iio de 
19,01.76 



5G6 Sexta-feira 3 DIARIO DO CONt.iUSSO NACIONAL (SIGlo U) .._.rodel!I7Ci 

HOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUIIAO CDNCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO O!SIONADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

I'ROJETOSLEI SfNAIIO N9S I U/76 1 • 09,06,76 An~udo• 4ae~ 
lli4pÕ~ 40b4& o tlt~eZeio da p~ofi4•4o d~ ap.\ovaç4o R~S 
eo~~t~o4 de iMÕvti41 ''1/76 • 11 •clpli•a !25/71, 
o tle4cZcio da p.\o6i44ão de co44eto4 d~ 
.i.mÕut..i.4 1.11 t.rAn o t.«...,.itÕJt.Lo 114e.loru&t. 

A"t04UI Scnado4 H~Miq"~ d~ La Roeq"~· 
S~nado4 Buja~in Fauh. 

PROJETO LEI SENAIIO 119 150/76• 10,06,76 

Co••ld~a ei4e"ll4~4•eia a~~~~"a"~~ da p~11a 
o 6ato dt ~~4 4Ldo o agtn~~ ~~1104 4b411do• 
llado. 

""t041 Stll4dO~ Ntl4011 ·~411e~o. 

PROJETO LEI CXUARA 119 115/75• 24.06,76 SENAIIOR 30S[ 
LINIIOSO. 04,01,76 

Veda 4 oe"p4n~t dt cMgo4 dt. mL11i4t4o4 t. 
eoll4t.lht.i4o4 4 4po4tll~ado4L4 411tt4 dt. Q"4 
t.to 41104 dt. tl~eZcio do eMgo, ·-

""~o4: lltp"~do L4~~t. Vit.i4a. 

I 

~--..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~-

DATA DE RElATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO .DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENAIIO N9 159/76 • CoMpLÚ!cntM %4,06,76 SENAIIOR. !TAL! 04.01,76 
VIO COELHO 

I 11uod": mod.l6.leaçõu 114 L ti Co11pLt.untM 
119 !6, dt. 11 de 4t.~t.llb4o dt. 1975. 

Au~o4a St.ll4do4 NtL4on CM11ti4o. 

PROJETO LEI SEI/AliO N9 160/76•. %4,06,76 SENAIIOR NEL· 04.01,76 

114 110v4 ~t.daçÃo ao p44Âg4a6o Ü~eo do 44t. 
SON CARifEIRO. 

'''da Co••o~daçÃo da. Lt.i4 do T~abatho , 
tp~ova~a pt.Lo llt.c~t.to•Lti n9 5 452• dt..l9 
dt. ma.C:o dt. 1943 t dÃ od.\44 p.\OV.ldtllei44, 

A"to~• St.11ado~ Ht.l~o~ II.C:44. 

PROJETO LEI SEI/AliO 1/9 161/761 U,D6,76 SENAIIOR JOsE' 04,01,76 

COIICtdt 4U t.\4bathadO.\U ... d,ú ii.tU dr. 
SARIIEII' 

6otga, p•ll. IIU, pMA ~ dt. LlttMU-
•r.• p411.~CUL4.\r.4, 

Auto~• Sr.ll4do4 Va4coaetl04 Toll.ll.t4. 
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Selelllbro de 19'76 DWuO DO CONGUSSO NACONAL (SeGio II) 

NOMERO E EMENTA DATA DE RELÀTOR DATA DA CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO DO RELATOR 

PROJETO LEI SEMA~O M9 16%/76• H,D6,76 SEM&VOk IIELV! 04.01,76 

A44tgu~a 404 &Mp~tgado4 o d~tito dt ~t&t 
~10 NUNES, 

~ine~a p~a 4Ub4e~tu~ %01 do4 AUM&nto4 ~ 
eap~tat ~&4t~z4do4 po~ 40~td4dt4 anãniM44, 

Auto~• Senado~ V44eonetLo4 To~t4. 

PROJETO LEI SENA~O N9 163/761 %5.06,76 SENA~OR HEITOR 04,01.76 

~4 nouA dtno•~naçio AD IK4~ dt ~td4el 
~IAS. 

n4 Ltg4L do ll.ú~to Ftd~4L, -

Auto~• Stn4do~ AM~4L Ptiloto. 

PROJETO LEf • .SfNAIIO Nf 164/76• %5,06,76 SEMAIIOR !TAL! 04,01,76 

ALt~A 4 Atd4çio dt d.úpo4ltiuo4 do llt~t· 
VIO COELHO 

to·L~ n9 5 144, dt %3 dt 4tt&Mb~o dt 
1943 t dii out444 ~ouUin~. 

Auto~r Stn4do~ NtL40K C~n~u. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇJ.O DO RELATOR 

PROJETO LEI SENAIIO N9 l65/76r rs.o~.76 SENAIIOr ITAL! 04.01,76 
VIO COELHO. 

~.úpãt 40Mt o eiiLeuLo da ~&Mun~açio, 4 -qru 4t u&~t 4 Lú 119 4 090, dt 13 dt 
juLho dt 196f, qut ~K4titui 4 g~~&iea- --
çiio dt N!LtAL ~4 o4 «ab4LII4doAt4. 

AutM• Su4do~ V44eonetLo4 To~t4. 

PROJETO LEI SENAIIO N9 166/76r %5. 06,76 SENAIIOR IIELV! 04.01,76 
1110 NUNES, 

Gc~4ntt o p4~4Mtnto dt i~•• t eo~tçio 
monttMi4 u .u qu4nti44 dtpo4~44 COM 
puL4o~ia.tntt. -

Auto~. Stn4do~ V44eonetLo4 ••~&4. 

PROJETO LEI SEMAIIO N9 167/76r %1,06.76 SENAIIOR OTTO ,04.01,76 

ALttA4 o ~tigo 540 d4 COK40lid4çio d44 
Lti4 do TA4b4LIIo. 

LEH~ANN,' 

Auto~• Stn4do~ NtL4oR C~n~o. 

CONCLUSAO 
DA OIISERVAÇOE5 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

--



SCII Sexta·fcln J DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (s..,tà'ft) Setembro de 11176 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERD E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA O!ISERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO OD RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEl SENADO N9 161/76: %1,06,76 SENADOR ITALY 
VIO COELHO, -

04.08,76 

Pi nova ~tdaçio a4 atZnt44 •a• t "b" do u 
tlgo 79 da Ltl n9 60S, dt S dt jant~o cíe 
1949, 

Auto~• Stnado~ o ... utu ~uê..,e.ú, 

PROJETO LEI SENAPO N9 169/76: ZI.06,76 SENADOR JOSE 04,01,76 
SARNE V. 

Dl4pÕt 6ob"t 04 eu~4o4 dt Fo~toaudlotogla, 
"egutamtnta a P"o6l44Ão dt Fonoaudlõtogo 
t di out...a4 p~ouidêne~44. 

Auto"' Suado" F"aneo Monto"•·· 

PROJETO Lfl SENAPO N9 170/76: U,06,76 .); SGN pa"ll. u 

Ac..,ucuta .d./.4po64tiuo ao Mt, 47J d~~o Con 
c.ntudp au 
PLS I 33/75 t 

4otidaçio da4 Lti4 do T"abatho, ap..,ouada = 154/76. 
ptto Ptc..,tto•tti n9 S 452, dt 19 dt ma./.o 
dt 19H, 

Auto"' Senado" ltatZu./.o Cottho, 

DATA.DE RE!.ATOR DATA OA CONCLUS.IIO CONCLUS.IID 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DISTRIBUIÇAO 

DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETOS LEI SENADO N9S IJ3/7S: 29.06,76 Anuado6 peta 
A64cgu"c. ao tmp..,tgc.do ctc./.to u~cado" o di ~ns 21&/76. 
"cito dt 4t a6a6ta" do tmp..,tgo eom 44 ga = 'SGM pau 4t 

.tc.nti44 l.tgc..i.6, JLtm antlado.a-
N9 154/76 • A44tgu"a c.o tmp..,tgado uc..,tado" c.p PLS 170/76 
a6 uc.nt•acn4 do4 Mt4, 471 c 472 da Con4o 
lidação da4 Lt44 do T"<b<l.lio. -

AutMUI StnadoJL F~aneo MontoJLo. 
Senado" ltc.t:lu4o Coaho, 

PROJETO LEI SE.'IAOO N9 58/76: 29.06,76 SENADO?. HENRI 04.08.76 Sat446t4to o 

Di nova "tdação ao Zttm 1 do a...t. 
Q.UE OE LA r.O~ pcd4do de d4 

I 11 da Q.IIE, t.igi.nc.<c., -
Lt./. n9 I 107, dt 26 dt ago4to de 1960 (Lt4 
a.~::1â1tictt de. P.~eu.C:dtnc..ia. Soc..ía.l). 

AutMr Stnadol. O"t4tt4 Qué..,ci4. 

-
OFTCIO "S" N9 1,0/76 (06, 19·P/.IC STF) do 02,01,76 SENADOR OTTO 04.01,76 
P"t44dtntt do Sup..,tmo T"./.bunat rcdt..,c.t LEHMANN, 
cncaminllc.ndo, 40 Stnado FtdtJtat• eõp.C:u 
d4& nota' taqu./.g..,ii6./.ca~ • do 4Co..,diio P"O 
6t"Ua no4 auto4 do Con6t.i.to dt JuJt44d.C:=-
çiio n9 S 966, do E4tado dt S. Pauto, no 
qual. o STF dtctaJtou 4 ./.ncon~t.C:tu~4on41..C:dc.dt 
tm pa..,tt, do Altt. 16 do Vtc~tto•tt./. n9 60 
dt 21,11,66, coM 4 '4td4ç4o do Otc4tto·l.tl' 
n9 66t, dt J,07,69. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio U) Sexta-rtln 3 5C9 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OIISERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENAOO N9 171/71 0%,01.·16 SEIIAOOR !TAL! 04,01,76 
VlO COELHO, 

OÕ nova ~edação ao a~t. 47! e 4eu pa~Õ· 
g~aóo 19 do Vee~eto•tei n9 i 4SZ, dt 
19 de maio de 1943 1Con4ot~~•ção da4 ,, 
Lei4 do T~abatho) 

Auto~• Senado~ O~t4tt4 Q.ué.tit4, 

PROJETO LEI SENAVO N9 17!/761 0!,01,16 SENAOOR NEL· 04,01,16 
SON CARNEIRO, 

Atte~ .. 04 a~tigo4 JJ e 37 do Ot:~tto•tti 
n~ ZZ7, de %1,0!,1967, que dtu. nova -ttda 
ç•o ao Oee-teto-tei n9 I 915 (C(t'igo di 
Mina4) de !9,01,1940, 

AutM• Stn4do~ Otto Lehotann. 

P~OlfTO lf! SENAOO Ni 173/161 0!,01,76 SENAPOR NEL· 04,01,76 
SON CARNEIRO. 

Atte-ta. a -tedação do4 ~t4, !7 e •I d4 
Le~ n9 .5 152, de 21 de jutho dt 1971, 
ae~e4etntando nouo4 iten4 t p4-tÕg~4 • 
Ó04 ~ dÕ out~44 p~ovidênel44, 

Auto~• Sen4do~ Jo4Í Lindo4o. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS~O CONCWSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

DESIGNADO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO OISTRIBUJÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LE! SENAOO N9 174/76• 0!.01.76 SENlOOR !TAL! 04,01.16 

Ol4põe 4ob~e 4 ob~ig~to~ied4dt d& depÕ· 
VJO COELHO. 

4ito tempo-tÕ~io úo~ ~~ndlmento4 de eapi 
tai• e4~ange~o4, au.ó~ldo4 em t~~ltÕ 
~lo b-ta4lte~o. -

AutM• Senado~ Ua-teo4 Fn•~e. 

PROJETO LEI SENAOO H9 175/76•11F D%.01.16 SEHAI10~ HEITOI 04,01.76 
PIAS, 

11l4pÕe •ob~e o4 •~uldonu piLbUeo• e.l.· 
ul4 da Admlnl4~açiio d~eta do O.l.4t-tUo 
Fed~at e de •ua• Au.t~qula4, •egundo a 
natu~eza ju~~dlea do uZneu.to tmp~egatZ· 
elo e dÕ ou~a• p~ovldêne.l.a4, 

~ute.v Pode~. Eueu.t.ê.vo, 

P~OJETO Lfl SfNAPO NV 1S4/76•Comp!tmtKt~ 04,01.16 SENAIIOR JOS! 05,01,16 PU.l.do p&t4 CE 
Attona a• Lo4• Comptomonta-te• n9• 1, do SARNEV, 4u.d.l.ine.l.a da 
7.9.1!70; e I, de 3.1!.19701 eom u aL· CCJ 
tenaÇOt4 t•tabetee.l.da• ptt44 Lt.l.• Com • 
pttmtnt4~U n94 17, dt 1!.12,73; t 19, 
dt !5,6,1974; enia o Banco do T~abaLh«· 
do~ (BNT) e dÕ ou~a4 p~ou.l.dtne~a•. 

Auton• Senado~ Luiz Cauate4nte. 



5430 Sexta·felra 3 DIÁRIO DO .CONGRF.CI.q(l.NACIONAL(Seçlo 11) Serembro de 1976 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

MENSAGEM N~ 80/76 do S~. P~t6.Lden.te' dn Re· 04,01,16 SENAVOR NEL• 5,01,16 
pÜSt<:o~, 6ubme.tendo ii ~p~ovaçiio do Senado SON CARNEIRO. 
Fede~~l, p~opo6t~ do ll<n. F~nnda, p~~a que 
•eja ~uto~<zada ~ Sup•~<ntendeno<a E6tadual 
de R<o e Lago• ISERLAI, au.ta~~u.:a go R<o de 
Jane~~o. a ~eatl:a~ opt~ação e e~edl~o no 
vatM de 7 m.UhÕe6 de e~tuze.i~t06, de6t<;.ado 
ao !iuaneiamento d ~ E•tud06 · H..:dltolÕgi.eo•, 
HU~a·ut.:eo6 e Geo.teenieo•. 
!PROJETO RESOLUÇ1i0 OA C0111SS1i0 ECONOIIIA) 

PROJETO LEI SENAOO N9 176/161 04,01,76 X SGU pau 
HIL ~~~u~do 

ln~oduz modl!ie~çõe• 
Lel6 do T~t~b~lho. 

n4 Con6oUd4çiio du 40 PLS IH/76 
5.01.76 

Auto/LI Sen~doiL Ntl6on LMne.iiLo. 

PROJETO RESOLUÇÃO N9 61/161 04.01.16 SENAOOR JOSE 5.01.16 

Da HOV4 ~td4çao ~O inei.Í.·o I do Mt. 179, do 
SARNEY, 

Regimento lnt~no. 

Auto1t1 Senado~t LazMo 841LbOZ4, 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCÜJSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENADO N9 42/15• 05,01,16 SEIJADOR HELV1 05,01,16 
IE!IENOA N9 J-SUBSTITUTI VA OE P LENXRIO l 010 NUNES, -
Alt~~ o 4/Lt. 11 do Dee~teto-lei. n9 227, de 'I )1• 

21.2.1967. CÕdigo de Uin4•, ae~e6eent4ndo 
-lhe o p~o~.ãgo~.~!o qut t•peei!iea. 

Autoo~.: Str.ado.t Jo6i S1.tney. 

PROJETO LEI SENAOO N9 177/7'61 05,01.16 SENADOR JOSE 05,01.76 
SARNEY, 

Rtvog~ o p~o~.ãg.t4!o Ünieo do 4/Lt, 25, da 
Le< r.9 3 101, de 26 de ago•to de 1960. 

AutMI Stn~do.t Neuon Ca.tnti/Lo, 

PROJETO LEI C~IIARA N9 52/161 06,01,16 SENAllOR NEL· 10.01.16 
SON CARNEIRO, 

Atteo~.a o a~Lt, 11 da Lei. n9 605, de 5 de 
janti/Lo de 1949 leom a .ttdação dada pelo 
Ote~teto•le< n9 86, de 1966), 

lltput~do Wllma.t Dallanhot. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Sexta·felra 3 5431 

NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA 08SERVAÇOE5 
NA COMISSAO DESIGNADO DI~TRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P~OJETO LEI. SENAUO 11~ 164/76r %5,06,~6 SENAUOP. OTTO 10.01.76 Red.l4t~.ibuUo. 
LEII/.IAN~. 

Atte~~ « ~•d~ç4o de d.i4po4it.ivo4 do Uee~t· 
to•tt.i n9 5 144, ~· 23 de 4tttmb~o dt 19H 
e d~ ou~\~4 p~ov~áênei~4. 

Auto~• Stn~do~ lltl.4on Cc&Ant.iJl.o. 

PROJETO LEI SEIIAUO 119 40/76r 11.01,76 SEUAIIOR JOSt ''·DI, 7 6 

U.i4pÕe 40b~t o p~oee440 dt í~e«tizaç4o pt• 
LINOOSO, 

ta CãmaJLa do4 Vel'utado4 e ptl.o Senado Fede· 
11al., do4 atu do Pode!! Eueut~vo t o4 da 
admlnü.tuç4o .ind.iuta, 

Auto~• Senado!! f.lau!lo Benev.idu. 

PROJETO LEI• eXIlARA 119 111/76• 11. o•. u SEIIAOOR HELV.!. ''·DI, 7 6 R~otü t!llbu.i· 
VIO 1/UIIES, do, 

ll01tmaUaa· o e~~ue.(.men.to de e.Ldadu. eom po• 
pul.aç4o 4upt!!.iO!I a ~D~ m~ hab.itantt4 t d~ 
:tAminA ou~4~ ~auLdtne444, 

Au.to!lr Vtputada Lygla Lt44a 8«4t04, 

NOMERO E EMENTA I DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

?nOJETO LEI SE/1Al10 /19 172/76: 04,01,76 SE/lAVOR IIELV.!, 11,01,76 Rcd.i~.t.':.~bu.i-
VIO l/UNES. do, 

Attt!la o4 aitlgo4 11 t 37 do Vee!le.to·l.el 
n9 227 dt 28.02.1967, que deu nova !lt~a 
çã:o ao'vec~r.to·l.t.i n9 I 915, (CÕdlgo dC 
Uina4) de 29.01,1940. 

Au.t011: Senado!! DUo Lehm«nn, 

PROJETO LEI SEI/AVO 119 l71/76·Compl.ement411. 11,01,76 SE11Al10R SEI/RI 11.01.76 

ÁC1tt4C:tn41l pa.ILCigJ&.At)O Ún.l~D 40 41Lt • .54 da. 
QUE VE LA:'ROr 
QUE, -

I te.i Ccmptemen.ta!l n9 11, de 25,5.1971,t4· 
tabel.eeendo p.\ue!l.içiio qulnquen«l. pd!la a4 
lmpM.tâne.iu devida• no FUI/RURAL. 

Au.to11: SenadO!! !tal.:<vio Coelho 

PROJETO LE1 SEI/AVO 119 179/76• 11,01,76 SE/lAVOR ITAL! 12,01.76 

Ao!le4een.ta e modl5le« dl4po•ltlvo• no l1ee!lt VIO COELHO, 
.to•l.t.i n9 11, dt 24.8,1966, qut düpõt 4ob~ 
a p11o6<••ão dt at!lonauta, 

Auto!lr Stnado!l lltl.40ft C4!1ntl!!o. 



5432 Scxla-reln 3 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) Sclembro de 1!1'76 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAD 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DE510NADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO Lfl SEHAVO ~~~ 110/761 11,01,76 SENAIIOR JOSE 1%,01,76 
SARNE V. 

Vi4pÕt Job~t dt4pt4~4 
~~~• p~ouidinei~4. 

de mo~do•.L~ t dÕ: OU• 

AutM, Stn~do~ l~a•a~ F~aneo, 

IIENSAGEII 119 13n6 do S~. P~u.Ldtn.Ct da Rt· 11,01.76 SENAIIOR OTTO 1%.01,76 
pÕóL.Le~, 4Ubmttendo i ap~ouação do Senado LEHIIANN. 
F~dt~•L, p~opo4.C~ do /.lin.Lb.C~o da Guenda, 
pMo que Hj~ au.to~.L:ada a Pu&e.L~u~• llu· 
nie.ip•L dt ll.ine.i~o' do TJ.etê (SP) ~ ete • 
u~~ em C~$ l,600,000,00 o mont~nt& de 
••~ dZu.id• eon4ot.id~d~ 
(PROJETO RESOLUÇI\0 liA CO/.I!SSI\0 ECOIIOII!A) 

PROJETO Lfl SENAOO N9 111/761 12.01.76 SENAPOR HENRI lt,OI,76 
QUE Pf LA RO! 

P.i4pÕt 40~~& a uni&o~m.iz~çã:o do 
nimo tm todo o P444. 

44LÕ:it.Lo·IIZ· QUE. 

Autoltl Sen~do~ M~eo4 Fittiltt, 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR 'DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENAVO 119 112/761 12.01.76 SE/lAVOR OTTO l%,01,76 
LEI//.IAI/11, 

O.i4pÕt 4obltt ~ eonet44Ão de Apo4&ntado~c 
E4pte.iot ~o• u.Lg.ia4 ou u.Lg.LL~ntu 

AutOitl Stn~doit lltL4on C~nt.Lito. 

PROJETO LEI SENAVO N9 113/761 lt,OI.76 SENAOOR JOSE lt.DI.76 
LJNVOSO, 

D.i.J.pÕt. o~ob.t~ 4 .tnc.tu.t.ão dt. Jttp.tutn.t4n.tu 
do Podeit Leg.L4L~t.Luo •~ dilt&to~t.La d~4 f11• 
p~t444 PÕbL.Lea4 e do4 Soe.L&dade4 ~& Eeono 
m.L~ M.L4t4. -

AutM • Stn~dM Va4eoneeLo4 Toltlt&4, 

PROJETO LEf C~IIARA N9 54/761 12,01,76 SfNAPOR JOSE lt,OI,H 
LJNPOSO, 

F.L•• o pltazo polto dom.Le.LL.Lo &Lt.LtoitaL e 
&.Ll.L4ção p~itt.Ldait.L~ p4~4 44 tLt.LçÕt4 llu• 
n.Le.Lp4.L4 dt 1976, 

Auto~• 11tput4do Nunt4 R o eh~. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO <;ONGR~O N~CION.A.L (Seçlo 11) 

N~MERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSEAVAÇOES 
NA COMI$SAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENAOO 119 90/76• 12,08.·76 SE/lAVOR li E I- 18,01.76 Aneudo Avüo 
VIAS, 2~1/76 do li<· 

tteva dt OS a IOido Jatã~io-m4nimo a cota II.Íl,tC:.\.lO da 
do Hlá~.<o-!amUllt dtv.lda aoJ emp~e9adoJ PJLc.u.i.dêi!C.i.a e 

que pe.Jtce.úem até.c.i.neo 4al~Jt.C:.o4·m.Zn.lmo4· AlJ.iJ.C~IIC.iil 
Soe<at. 

Auto111 Senado~ FILaneo llontoiLo. 

PROJETO LEI C~MARA 119 4SÍ7S• 
. . 

12.91.76 SE/lAVOR L.EITE 11.01.76 
(HIENVA 119 1-SUSSTITUTIVA OE PLENÃRIOI CHAVES. 

Alte~a d.l6poJitivo6 da Lei n9 I 411, dt 
13 de a906to de 1951, que di4p~e Job~e 
a ~~o6i~J~o de. EeonomlJta. 

Auto11: Oeputado Oayt de Almeida, 

PROJETOS tfl SE/lAVO N9S !11/75-Pemite ao 12,01,76 SE/lAVOR HENRI 11,01,16 AtondUa " di. 
JeguJLado do II/PS a dtJ.l9nação de mai4 dt' "QUE OE LA RO"e" Ugêneia peLo 
u.ma pe.u.oa que v+ua. eompJtoua.da.me.nte. 40b QUE. - avüo %!5/76 

Jua. de.pe.ndêne.ia e.eonõrtt.iea., dando· nova. Jte.- do /.IPAS 

dação ao 4ttm fi do a11t. 11 da Lei O~gãnL 
ea da P~ev. Soeiat; 2!!/75tConJ.<deiLa de-7 
ptndenteJ do •eguJLado, palia obtenção de 
a6JiJtêneia mêd<ea, oJ 6-llhoJ tAILudante•, 
Jtm C!.COI'tOIIIÚt pltÕplt.i.a, _,atê 24 1%11.0~ de. J.da• 
de, aeu•eentando i'•-'·aDILaóo ao Mt, I I da 
Lei Olt!Jâuiin da. PJLe.v • .:ioe.i.at. 

DATA DE· RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAD 
N~MEAO E EMENTA RECEBIMENTO 

DESIGNADO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SE/lAVO 119 114/76-VF-Complemtn· 
taJL, 1%.01.16 Sê/lAVOR HEI· 11.0&.76 

DIAS • 
Pe~mitt apo4entado~ia votuntã~~a, na~ eon~ 
d~~Õe4 que t.&pt~ióica, ao4 &uncionã~io4 
publieo• do OiJtJLi.to Fcde11at inelu~do.& am 

! Qu~dJLo SuptementaiL ou po•to• 
lidaú. 

tm d..i.4pon.i.b.i.-

Auto11: PodeiL E<ceutivo. 

PROJETO LEI SE/lAVO 119 115/76• 12,01.76" SENAOOR HENRI . 1.1.01,76 
QUE OE LA ROJ;: 

'Oüpõe ·6!.'bltt o e.l'tqundll:-11'"'1!11-tn da.& l'.mpJtP.444 QUE, 
toc~do~a• dt ••~v~ço• no• atJLopoiLto• ·• 
dâ outJta.& ptovidtneia4. 

AutOJL 1 Senado~ FILanco Mon.to11o. 

PROJETO LEI SENAOO N9 116/761 12.01.76 SEIIAOOR HENRI 11. 01.76 
QUE OE LA ROE: 

Ae~••eenta pa~ág11a6o ao a11.t, 164 do OteiLt- QUE. 
to·lti n9 S 452, de 19 dt maio dt I 943. 

AutoJLr SenadoiL NtlAon Ca~nt~o. 

I 



DIARIO-nt? CONGR!SSO NACIONAL (Seçlo II) 

i DATA CE· RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMIBSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 RELATOR 

PROJETO LEI SEUAVO U9 117/7ór 13,01,76 SEI/AVO~ HEI/RI TI,OB,7ó 

Vi4pÕe 4ob~c eÕ•pu~n át ho~A4 d< ~Ab4lho 
el~4o~áin~o pA~A ó~•• d< ~cvidcnel4 

Q.~f VE LA ROl: 
a_ur. -

ueiAt, 

Auto~• SenAdo~ lltL4on C~nc~o. 

PROJETO RESOLUÇ~O U9 64/7 6• !3,01,76 SEUAPOR JIELV! 11,01.76 
PIO NUNES. 

A.U"G. c ~t. UI, dA Ruotuçio n9 93, -de 
%1 de novtftb~o de 1970, do Stncdo Fed"ct. 

Auto~• Stncdo~ U~o 8tnevldc4. 

PROJETOS ,LEI SENAPO N9S JJJ/75• A4ug~c !3,01,76 SENAPOR JOS~ 18,01,76 
40 u~tg4do ett./.to v"eAáo~ o d~e..Uo d·t LINPOSO, 
H 4Ó44.C~ do uo~tgo eo11 44 g~4nU44 
Legw. !54/76 - A4Hg~A 40 uopJttg4do vc-
Jte<doJt e4 v4n.Cegtn4 do4 ~u. 471 t 47Z d4 
Con4otideçio d44 Ltl4 do TJt4betho. 170/76• 
Ae~t4eent4 dl4po4iUvo 40 ~t. 473 de CLT, 
4pJtov4d4 pelo PteJttto-Lcl n9 5 45%, de !9 
de lle~O.dt !943, ' 
AutoJtt4• SenedoJtt4 FJt4neo UontoJto t !te-

t:<v~o Coelho, 
' - " -.-.. --

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 RELATOR 

PROJETO LEI SEUAPO U9 111/76• !6,01.16 SEI/APOR JIELVI 11.01,76 
PIO 1/UIIES, -

P.L4ptnu 4 .C~eoJtdiine.Lc do emp~tegcdOJt no 
ee4o de opçio do empJtegedo peLo 4l4teme 
de Fundo dt GcJtenUe do Tempo de S"vl-
ço. 

AutOJtr su4ddJt Funeo UontoJto. 

PROJETO LEI SfUAPO U9 ll9/16r !6.01.16" SfNAVOR JOS~ 11.01,76 

· .:.;'iie·~ueente S 59 eo eJtt. 64, de Ltl n9 
LI l/POSO, 

4 504, de 30 dt novtmb~to de !964, que d~• 
pÕe 4obu o E4.tctu.tode T"u. -

Auto~tr StnedoJt Evttã4~o ViÍLJte, 

PROJETO LEI SEUAOO U9 l90/76r 16, 01,76 SfUAVOR NEL - 11.01,76 

D.l6põt ~Ob~te. ct não .inc..tdi:ne.ia ct04' V.l.c.t-Pilt 
SOU CARNE-IRO. 

ócüo• Mun.<e.C:pcl• d4 ~neompeUblUdede pJt'i: 
vl4te no A~Lt, 14, Ztu I de Lt~ n9 4 ZJ5,-
de rr de e&~..:t de J96J. 

AutoJtr Stn4~oJt l.tetZv~o CoeLho. 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

.. 

CONCLUSAO 
DA 

. COMISSAO 

·.~ 

.. 

Setembro de 1976 

OBSERVAÇOES 

Anucdo4 peto 
RQ.S .3H/J6 

OBSERVAÇOES 

. .. 

• • . 
• • 



Semlbro de 19'76 DIÁRIO DO CO~GRESSO NACIONAL (Secio 11) Sexta-reln 3 . 505 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISS.I.O ,DESIQNADO DISTRIBUIÇ.\0 DO RELATOR COMISSAO 

PROJETOS Lfl SENAVO N9S 159/761 Oi ftOU4 ~! 17.01.76 SENAVOR JOSE 11.01,76 Anexado• p<lo 
daçiio AO .. ~.e.· 11 do hcu.to•ttl "9 . 5 HZ, LlNVOSO. RQ.S 341/16, 
de 19 dt Malo dc_l945 ICLTJ; 176/[6 • ln • 
.t~odur Modlf4cAÇOt4 "" Con4otldaç~&o d44 .. 
Lc.i.4 do T~" 11tho. 

Au.to~e41 SeKAdo~e41 o~u.tu Q.Ub:c411 c 
Net•on C~nc~o. 

PROJETO Lfl SEIIAIIO N9 191/161. 11.01,16 SENAIIOR JOSE 11.01,16 

:Ac~uccn.ta dol4 pa~ig~a&o• AO M.t. 59 da 
sARNE V. 

Le4 n9 s 107, de I 5 ile u.tub~o de J 966. 

Auto~: Senado~ NtUon. C.:.~;t@o. 

PROJETO Lfl SENAVO N9 19t/76r 11,01,76 SENAIIOR lTAL! 11,01.16 
VtO COELHO. 

A~uctn.tll p4~Ãg~a&o 40 M.t, 117, da Ltl 
n9 5 911, dt 14 de der&Mb~o de 1975. · 

.Auto~: SenAdo~ V44conceto4 To~t4. 

I I 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO. CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIQNADO OISTRIBUIÇ.\0 DO RELATOR COMISS.\0 

PROJETO LEI SfNAIIO N9 193/76• 17.01 •. 76 SENI.IIOR NEL- 11,01.76 
SON CI.RNElRO. 

tn~odur •odL&lc4çÕt4 aa Ltl "9 6 205, dt 
%9 de "b~lt de 1975, que "t4.tllbctcce " 
de4c4~4c.t~lzaçiio do 44LÃ~Lo-MZn~o.co•o 
511to~ de co~cçiio Monc.t~44." 

Auto~:.Stn4do~ V44COftCeto4 To~t4, 

... PROJETO Lfl SENAIIO N9 194/161 17.01,7& SENAIIOR HEl- 11.01.76 

llupõt ubu " concu•iio de bol.4.u dt u.tu-
TOR lllAS, 

do4 peLo 114ftL6.tiA.i.o dA Educ11çiio c CuL.tu~4 
404 CX~Ctfttt4 dt C~904 dt 4dM.i.ftl4~4ÇÃO 
4.C:ftd.C:c4L ou ~c~uu.t!'çio ~.o5U4lonat, 

Auto.t: Stn4do~ V44COnctL04 To~u. 

PROJET,O LEI SENAIIO H9 195/761 11.01,76 'SEHAIIOR lTALl "·"·" V!O COELHO. 
O.C:4pÕc 40b~c o cx~cZc.Lo d4 p~o&L4•ii• dt 
cng~AXAtt autónomo. 

Auto~: SenAdo~ Va4conccto4 To~t4. 



5436 Sexta-feira 3 DIÁlllO.DO CONGR~O NACIONAL (Stçlo U) 

DATÁ DE RELATOR DATA DA· CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECE61MENTO 

DESIGNADO DISTR16lllçÀO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO RESOLUÇXO VA ECOIIISS/tO ECONOUIA X 11,01.76 SENAI>OR HENRY 1'1,01.76 
MENSAGEM N~ 77/76 do s~. P~uUtntt da QUE I>E LA RO~ 
R&~btiea 4ubmtttndo Õ ap~ouação du Sena• (!UE, 
do Fedt~at, p~opo4ta do U~n~4~D Fazenda, 
pa~• que 4tja auto~~zada a P~eátitu~a Uu • 
nieipat dt P~aia G~andt ISPI a eteua~ em 
C~$ S%,110,400,00 o montante dt 4Ua dlui· 
da eon4oUdada, 

.. 
PROJETO LEI CltUARA N~ 57/76: 11,01,76 

~~~4pÕe· 4o~~~ .,.~~~a~ dt ~euenção e ~•p~u· 
4uo ao ~•á~eo ~t~e~to e u4o indtuido dt 
4UbAt4ne~a4 ento~peeentt4 ou qut dtt~mintm 
dtpt~d~ne~a álAiea ou p4Zquiea e da ou~aA 
p~ou~dene~<U, 

Auto~• Pode~ Exeeutiuo, 

'' .. 
PROJETQ LEI SERAVO N~ ·196!76: 19,01.76 SENAI>OR HEI· . 19,01.76 

TOR !>lAS, 
A44Cg~a a ~an4á~~neia da m~Zeuta dt u· 
niu~4it~io~ áuneion~io4 pÜbLieo4 uta-
duai4, na4 eondiçÕt4 que t4pteiáiea, 

AutO/LI Senado~ Ntt4on C~neiA4, 

' '. 

--

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENl •• RECEBIMENTO 

DESIGNADO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DISTRIBUIÇJI.O DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI CXUARA N~ Sl/76: 19,01~16 

DiApÕe 4ob~t a á4b~ieação de dtt~gtntt4 
u'o • não-biodtg~ad4uei4, na4 eond4çÕe4 que u 

peeiáiea, -

Auto~: Deputado Cu,nha Bueno, 

PROJETO LEI SENAI>O N9 197/76: 20,01.76 

DiApÕe Aob~e a ob~igato~edade de ~emuAa 
de ll.tt4tÕnio4 neá~entu a ao.idtntu de 
~ab~tho aoA AindieatoA de ~abaLhadone4, 
_petaA empii.Ua4 da nupee.Uva eattg~ll.ia, 

Auton: Senado~ ~t!Aon Coll.ntill.o, 

PROJETO LE! SENAPO N9 J9/75t 20,01.76 
!SUBSTITUTIVO DA CSPCI 
Attena a ll.tdação do ant. 
3 731, de 4,04,1960, 

19 da Lu n9 

Auto11.1 Senado11. JoAi E4teueA, 

·-



Solembro de 19'76 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) Soxla·felra 3 5C7 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSJ.O CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO .DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P~OJETO LEI SENAPO N9 191/76: %3,01.76 SENAVOR IIENRf 25,01,76 
QUE PE LA ROr 

Pá nou4 ~ed4ção ao4 ·~~igo• 99 ~ 106, d~ QUE, -
Lei n9 S 612, d~ Zl d~ julho dt 1971(L~l 
O~gãnle4 dc4 P4~~ldo4 PolZ~Leo41, al~~· 
da p~l4 Lti nV 6 043, dt 13 d~ ll4.ic d~ 
1974 e do cu~44 p~ouldêneia4. 

Auto~• Senado~ Jc4e Llndo4o, 

PP.OJETO LEI Clt/.I~RA NV 75/7Sr %4.01,16 ~ X CCJ i4ee 4· 
p~OV4Ç4C RQ! 

Rtnu~<e~a ~ 4e~••e•nta pa~ãs~a&o• ao 4~t. lS%/76 •• u. 
610 da CCn4olid4ÇÍÍO d44 Lel4 do T~4b4ll1o, ei~ando 4ud i 
4p~ouad4 pelo Dee~etc·lei nV S 45%, de inel4 d4 ~e= 
19 dt m4lo dt 1943, &~~id• Comi,!_ 

~a. o. 
Auto~• Veput4do F~anei4co Ama~al. 

PROJETO LEI SENADO NV l99/76r 24,01.76 ~EIIAPOR 1TAL1· tS.·I. 16 
Auto~lza 4 doação d~ po~çõ~• d~ t~•• d~· V10 COELHO, 
uoluta4 • Munielplo4 ineluZdo4 na l~gião 
da Amazõnia Legal, pa~a o4 &Ln4 que ~•p~ei 
~iea ~ do out~a• ~ouidinel44. -

Auto~• Senado~ Jo4t Lindo4o, 

DATA OE RELATOR 'DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
"lOMERO E EME"lTA RECEBIMENTO 

DESIQ"lADO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISS1.0 OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENAVO NV %00/76: 24,01.16 

Alt~• 4 ~ed4ção da GLZnt4 •e•, do Ztem· 11 
e do ZttM 111, do ~tigo 19, da Lei n9 
S I 01, de 13 de HttftlbU d~ 1966, 

AutMr Senado~ lltl4on Ca~ne~c. 

PROJETO LEI SE/lADO IIV 201/76: 24,01.76 

Di•pÕt ••b~e 4 doação dt LMÕuti4 Á4 União 
âJ tntUadu 4indieai4 dt em~tg4dc4, pa• 
~• 4 con•t~ução de cclõni44 de &i~L44. 

Auto~• Senado~ V44conceto4 T'!,_MU. 

PRO~ero Lei SC~AOO N9 %0%/76: %4.01.76 

l.lodi&./.c4 4 Md4ção d04 4~t.lso• 157, I SI ~ 
I 59 d4 Ccn4oU.d4çãc da• Leú do T~ab4lhc, 
4p~ouad4 pelo D~c~etc•ltl n9 S 45%, de 19 
de m•Lo de 1943, 

·-
Auto~• Senado~ V44ecneelo4 Te~~••· 



5438 Sexca·felra 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro do 1976 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OSSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRISIJIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SEUAVO N9 !03/76r !4,0&,76 

fJ.üpõt. 40b.~tt a eo,..:::uãn do 41ll~IL.C:o·DamZ .. 
tia ao~ t~abathadc~e~ autõncmo~. pelo s..:~ 
tç~a Ge~at da P~ev..:dênc ... a Social, -

Autu.tr Stnado-t v .. eonceLo~ To.t-tU, 

PROJETO LEI aliARA N9 59/76r 25,0&,76 

Vi>pÕt ~o bote no-tma~ de p-tocedimento em, Re· 
clamaçüe~ e Recu-t~o4 inte-tpo~to~ pelo t-ta• 
~alhado~ ~uut no~ c .. o~ de apoHntado.t.la 
e de penJã:o. ' 

Auto~r Veputado Claudino Salt4, 

PROJETO LEI CXMARA N9 24/16: 25,0&,76 

Revoga dúpoJiUvoJ da Lei n9 
27 de 4etemb~o de 1966 (CÕd.lgo 

5 lO&, de 
Nacional 

de T>.Ôn~Uol 

Auto~r Veputado Cunha Buenol 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSIIO CONCLUSIIO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSIIO DESIGNADO OISTRISUIÇAO DO RELATOR COMISSIIO 

PROJETO LEI SENAOO N9 204/76: !1.01.16 

oã nova ~cdaçno ao a~t. &~da L<i n9 6 347, 
de 5 de julho de 1976, que di4pÕe ~ob~e a 
O~!Jtln.l.za~;ão C! o 6u.ne.lona.ml!n.to dt J.lou.lme.rt ... 
te> habatlrúta• e EHudantU no• Palt.tido• 
PolZtüo• e dÃ ou.t~a• p~~idêne<a•. 

Auto,\: Sc.nadolt Pc..tJLÕni..u Po~teU.a. 

PROJETO LEI SE!IAOO N9 !05/76: !7.0&.76 

l"'-lL2Õc. Job.o:e o ILC.glme. de .t~Labalho, ll.emune .. 
~acao t dc.ma.l& va11.tnae.n4 do• cmJ>Itenado• 
na! ~'''l''tC.444 J.lana.tã1t.ia4 do4 c.on.tlta.to.a de 
p~~~uiaa de r~t~;l~o rom "e.lãu.&ula. de 1t.i.4:. 
... , ..... 

.' ·.: t ~o;: .:;en .. h!o: .. r.'Lt.tne.o /.:on..t.o.\0 • 

I 
, .~· ." ;_"Tt~ lEi ~,, ;,• .~u ut: ?nóf7ó: 27,0!.76 

I 
'Oâ nova JLr.dação ao pa.~tãa~ta.6o 4t.!JU.ltdo do 
a.~t. 1H do Pec.!Lc..tc .. ~c..i. n~ S 45:, ele. 19 
.~·~- r".'tÚ :!~ 1 ?J' I Cl TJ, 

Auto.":.: St1tadot. O.'tc.J.tc..& Quê~ti.la. 



Selembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) Sexla·felra 3 5439 

NOMERO E EMENTA 
DATA OE REl-ATOR DATA DA CONC~USAO CONC~USAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OeSERVACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRieUIÇAO DO AE~ATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENAVO N9 207/761 30,0&,76 
Altt~• • Ltgi~loçÃo do lmpoato Sob~t • 
Rendo e P~ouu.Co~ dt quotque~ no.Cu~ez•. 

' I 

Au.Co41 Senodo4 Robe~.Co So.Cu4nino. I 

i 
PROJETO LEI CXUARA N9 63/761 30,01.76 

Piapõe ~ob4e o ~egu4o de oeiden.CC4 do ~· 
bolho 4 eo4go do I I/PS t di ou~•~ plloui ':' 
dêne./.oa, 

Auto41 Podt4 ~~teutiuo. 

PROJETO LEI CÃIIARA N9 64/7 61 30,01,76 

Regut4 a ./.nd./.eoçÃo de .eond./.do.Coa 4 P4t6e.i.· 
to, Viee·P4t6tito e Vt4eodo~ea onde nÃ~ ~e 
tenhom 4t4l./.zodo eonuençõea p44t./.dit4~. 

Auto41 Otputodo P4~eo V./.ana. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE REl-ATOR DATA DA CONCLUSAO CONC~USAO 

OBSERVAÇOES l RECEBIMENTO DO PARECER DA 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIB.UIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI CXIJA~A 119 65/761 30.01,76 

OúpÕt ~obu eau•.: d•. upee.<:ot <lumen.Co dt 
pen•• quanto ooa e4./.mU eont4o • Adm./.n.la· 
t~açoo PÜbtie<l, p~at./.eodoa po4 oeupantea 
dt e·~·goa em eom./.uÃo ela adm./.n./.at~açiio · d./. 
~eta e ./.nd./.4eto, ugnltt a ~o4"a de aeu pilo 
c.e.dimtn.to e. dã. ou.tJta4 p~tov4dênc:.t.tt4. -

Auto4: Ptputado 1/o~.ton llaeedo. 

PROJETO LEI CX~tAr.~ N9 66/761 : 30,01.16 

Oit nov~ 4tda~Ão ao 44.C, JJO do CÕdigo lia· 
·e./.onal dt T4onai.co, de.te4m./.nando o paiJ• • 
mento pelo ./.nó4a.Co.t dt multa dt .C4Ãna.i..to 
de aua ~e~pon••b.i.t./.dade. 

Auto~• Oeputado Sotuado4 Jutianetli. 

PROJETO LEI SfNAOO 119 %01/761 30 •. 01,16 

Aa~egu4a d./.~e.i..toa eapee./.a./.a ao• 6t4uido~ea 
do Qu•d~o da See~e.taa./.a do T4ibunat 
nat do T4abalho do I Reg./.Ão, 

Reg .lo· 

Au.C041 Senado4 Va•eoneeto6 To44t6. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVA COES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SEIIAPO 119 209/76r 30,01; 16 

Ae4t6eenta pa4ãg4a~o no a~.t./.o~ 99 da Lt./. 
nl S 190• dt I dt juuho de 1973, qut •ltt• 
L~gillnçr.o dt. P~eu.idêne.<:• Soe./.4l • dá au • 
.(.':.dl r1Lov.l.dtnc..i4& • 

Auto~r StnadM Ja.,ba~ Pnu••.i.nho, 

-



DJWO 00 CONGJWiSO NACIONAL (Seclo 11) 

IINTESI! D08 TRABALHOS DA CDMISSAD 

Rt<lniOol DrdlrWIM----------------

ReunUiol l!xltoordlnArlu --------------

Projoloa relalldoo -------·-----------50 
ProJeloa dlalrlbuldol 7 I 

. Proje10a em dlllg6ncla ---------------

Dtlclol recebldoa -----------------15 

Dflcloa eçedldol 5 

~~~- 7 
E~u~~du----------------

Subernondu oproMftladu ---------------

Subatllutlvoa ------------------

Projoloa do RoiOiuçiO ---------------

Dtctaraçon dlt volo ---------------- 4 

Compan~clmenlo di autoftdadoa -----·-------"'-

Voloa com l'lllrlçon ---------------

Convltel oxpedldoo ----------------

Brullla, em H Jc 11904.to de 1976 

COIIUSSAO D:O DISTIIITO P'RDB!IAL 

RELATóRIO COJmESPONDENTE AO M2S DE AGOSTD 

PRESIDENTE: 

ASSISTENTE: 

Sli.'IADDI\ II!ITDil DIAS 

1\01\I.LDD PACIIECO DB OLIVXIBA 

DE 19 76 

DATA DE RE· RELATOR DATA DA CONCLUSAD 
NOMERD E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO DI$- DO PARECER 

NA COMISSAD TRIBUIÇAO DO RELATOR 

l!ll.Q.T.Q 2!!: LIX Dt, Si~l!!â!lll fiO ~. 1!1 :1.22~ 

ACII!'::lC!t'1'1'A PAMCIIAPO AD Al!'l'. 11() DA 20.08.76 Sll!IADDR 24.08.76 F.\VO~'IEL AO LEI NO 4.8('8, DE 3 Dll D=RO D~ 1965', Qllli: 
~ALDANIIA DKRZI PI\OJ~O B "DISPO;: SO!!R& O llltOII-3 ICO PECULIAR JrS co:;or~nio A ru::ciCI:;.tniOS POLICIAIS CIVIS DA tniilll B DO E:·:El:OA ND DIS'1'RI'1'U l"".Wi>!II.L" • 1-CCJ, 

St!l'l'l!!l! DOS '1'RA1!,\IJIOS Pà S<Qi!ISS~ 

Jl!tJIICES OI'IDI!iWAS , •••••• , •• , •••• , • • • • 1 
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~dll!n6 DLWO DO CONGU:SSO NAOONAL_(Secio D) 

COMISSAO DE ltCOiiCMV. 

RELATóRIO CORllESPONDEN'l'Z AOMltS DE .11108'1'0 DE 11 16, . 

l'llESIDt:NT:: llellador HILTON CAIBAL 

ASSISTENTE: DA.III!I. IIEIS DE IIOUZ.I. 

DATA DE RE· 
NCIMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

~EH !IR 60, de l 976, 
18.06.76 DQ &r, Prezidente da Rer.bl.ica1 IU'bme• 

tendo a aprovaçao do 8elllldo ederal, pfPpoA 
tà do Br, M1n1atro da hzen~11 1 P&!'& ClUe ae-
ja autorizada a Su'P1!r1ntendcnc1& Estadual 
do Rio c Lacoa.:s(S'-...nLA) o.utarquia d9 1110 de 
Janeiro, o. realizar o~oraÍão de credito no 
valor ~~ Crt-7.COo.coo,oo sete ailbÕes de 
cruse1roal, de~t1n:.do ao r~nciaaento ,de 
Estudos 1!1drolog1coa 1 1!1d:raul1cos a Geotéc-
n1cos, 

l'nOJtTO l>t LF.I 1>0 Si:.'WlO IID 9 1 PE l 976, 
Altera a redaçiio do art.1go 2D da Lei o6.0S.76 

na 6.268, de 2~ de novembro de l 975, Clue 
diapõa aobre' 11 averbação do pagamento ,de 
t tulos protestAdos e dá outru providen-
c1as. 1 

.Lutors Senador Leite Chaves, 

DATA OE 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO 

PRemo DE I.EI 1>0 SlliWlO DR lt01 de l 912• 

· l>11pÕe .eobre a pro'D&canda ecaerdal de Olt-.06.76 
produtolf de Co!ISUIIIC) pÚbl1co1 estAbelece o-
br1ga~r1edl1de de descr1çio de ClualidadU · 
nu reapectl vaa embal.o.gena e determiiiA ou-
traa providencias • 

.r.utor: Be!Uldor .To sé· Lindoao 

l'IIOJl>TO DE I.EI !)(). SiiW)(). !iii S 1 de 1 97S • 

Pá nova redação ao art. l6 do Decreto- 08,06.16 
lei nD 288, de 28 de r.vere1ro de 1 967,Clue 
regula a ZOna lz'Q.nc:a da Mana1111. 

.Lutorr Sena4or Geraldo HeaClUita 

PRemo DE -l.EI llO SElW» RR 15'1-1 de 1975-
COliFLE!~An. 

.lltertl as Leia Complementllrea nDa Z ,de 2So03o76 
?.9.701 ti 8, do 3.12.70; com as. alteraço" 
eatabelecidu ~· Leia Cof.lf.entllrea nRa 
171 da 12.12.7 1 a 19 1 de 2 ,o .~; c~ o 
Baneo llacio!Ull do 'rrabal.lllldor(I!Nrl a clll o~ 
tra• pro?1dênc1aa, 

J.u to r s lleMdor Lua Cavalcante, 

RElATOR DATA DA 
DESIGNADO DIS. 

TRIBUIOAO 

Senador VASo 16.06,76 
CllliCl!.LOS TO.II 
1IES 

Senador .AR!IOR ll.os.76 
DE HELLO 

REtATOR DATA DA 

DES:ONADO DISTRIBUIÇAO 

Senador R1lY 0'+.06.76 
SAli'XC'S 

8ezaadur .r.m.. 10.06.76 
1V.S P.lSS.uti • 
HHO 

laalldor 80-
:I!I!MO s.milllll 
110 

26.03.16 

••••••••••••• •••••••• 
Seno.dOr .TAB-

BAS P.lSS.ARI • 
miO 

os.o5,76 

CONCLUSAO CONCI.USAO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
DO RElATOR COMISSAO 

~rccer tavo-
:ravel1 conclu- Aprova o PA 
1ndO por a~ recero em 
aentar 11111 Olt. 8.76 
3!to de lleao]JI -Ç110o 

Puecer tavo- Aprova o PA 
rável ao pro.tt recer0 IIII to 1 OOCI 1L Eme.a o~. 2.76 
da de na 1 1 da 
CCJ, -

CONCLUSAO CONCUISAO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
DO RELATOR COMISSAO 

,l'Are~er taVR •. 
~vel o. ,bcndl1 .Lprov:. o pa.-

Plcnar1o . rec~r ec 
S~bstitutivol Olt-.cê.7ó -

~~ 11& Subeaenclll 
~ noa 1 • 21 

CCJ, . 

~ertaVR .lpron o pa-
rtlvel ao pro- recerà em 
~·to· 01+,0 .76 

-

Partcer por .lpz'C)n o pa- Em 20.e.76 o 
aud1~nc1a da reoorà em prod:ato volta · 
Comiaaão de Olt-,;0 .?6 a co:: oJf 
Co1Uit1tu1ção racor 411 C 
e J'Wit1ça. p/const1t.uc1A 

i'mlldu.~ e do 
Pro~eto, Ao , 
Sen.J'Arbu Pa, 
ur1nho ~ 1::1 
2o.e.7 • 
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NCMERO E EMENfA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIM~NTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISS"O DeSI'lNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJtTO DE LEI DO SENADO 110 92 1 de l 975', Aprovu o pa. 

Dispõe sobre a Transrerõnaia da Sede 08,06.76 
Pcu•eaor !a-

Senador REt'a 30,0~.76 vorcivel ao reoorà em 
do Superintendência da Borracho para a Ci TO Fll/,IICD(A O projeto. Olj.,O ,76 

dnde do Hanaus, CADO) - . 
Autor: Senador José Esteves. 

PROJETO DE I.EI DO SENADO NO 108 1 de 1 976, Senador P-'3! 22.06.76 Parecer fa· Concede viA 
Torna obr1catÓria a indicação no ró~ 

Ao Senador 
16.06,76 I.O Gt.'ERRA voráve1 ao ta do ~roje. Ruy S11ntos 1 

lo da bebidas dos aditivos empregados na projeto, to ao op:dor 01:1 11,8.76. 

sua fabricação. 
Ruy .S:1ntos 1em 
11,08,76 

Autor: Senador Ores~·= <:uércia 

PIIOJETO DE LEI DA CAMARA NO 39 1 de 1 97ó, Parecer fa- Aprová o pa-
Altera a rcdação de dispositivos do 10,06,76 Senauor li'RAJi J.t.06,76 

vorável 1 oom recerà em 
Decreto-lei no 4.238, de 8 de abril de· CO HONTORO a Emenda de u.o .76 

1~~2, QUO dispõe sobre a fabric~ção, o c~ 
nO 1-CE que 

mercio e o uso d! artigos pirotecnicoa, e oferece. 
dá outras providencias, -
Autor: Deputado Francisco Al:laral 

NCMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P~o.r;:ro D!: LEI :lO sr-::1,\IJO 110 31 de l 975'· ~llrcc<>r rnv,!2 E:u BS.?5' foi Aprov:1 o r.:. 
Di:J'Ü!! :;v~j!"'C o accn~o do r::orcndorin::: 02.0~.75' Senr ,!or JAR- (·~. :;1~.75' 

rn\•cl no pro- rcc~r0 co ~n~~cl~~~.~·;E. 
br:t:;1lc11'~S a n:crc::u.los cstrancc1ros. 'DAS i'ASSARI-

jcto, n~ ro::- ll, G.?6 
m<~ d n .Emenda co Hontoro.E:: 

Autor: Senador José Snrney 
NHC no 1-CE(Subs- n.e.?6 o sen 

···~·,······· 
......... titutivo) que F .Honto1·o a:;.r 

Sotl:'.t;or ffiAH OS,O'i.75' orereco, s,cnta Vo>to c:' 
CO I'CilTOllO Sc;..o.r(:.\10 ~='W'' 

rável t.o p:1r~ 
cer elo Rola to 
~RI!•J .ra~sar1 

I'.ENSAG~:: :10 83 1 de 1 9?6, 
D~ Sr. Pre~idonta da RepÚblica, subme- 01,08,76 Senador ORl!.§ 02,08,76 

~arccor ro.~ Aprova o PA 

tendo a aprovação do Sanado Federal, propo~ 
rnvc1 1 concl,u rccer0 em 

ta dO Sr, !11nistro da Fazendn 1 para que se-
TES QtltRCL\ indo por a~r.11. ll. 8.76 

ja av.torizadn a Prefeitura llunicipal de )11. ··········:!4: • ••••••• sentar um r~ 

neiro~ do T!cti (eP) a elevQr Ekl Cr$ •• · ••••• Red1stribu • 11.08,76 
jato de Reso-

1.6oo.coo,oo(hlltl m.i.l:::" e seiacontos mil Cl"' ao Senador lução. . 
zeiros) o contnnte de sun divida con~olida- FIIAII~O IIONTO 
c!n, 

RO -

I·RCJ!:TO Dt LU DA CÃHARA !10 5'1 1 do 1 976, ~recer favg, 
DispÕe sobre a fabr1caçno de datar&•n- 02,08.76 Senador RUI 02,08,76 ravel ao pro- Aprova o pa. 

tas não-b1odegrndáveis 1 na~ condições quo SANTOS ,jeto, na ror- recer0 em 

c~pecifica. 
ma da Emenda 18. 8.?6 
nO 1-CE(Suba-

~utor: Deputado A,H,Cunha Dueno titutivo) que . 
oferece, 
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NOMERO E EMENTA DATA DE REl-ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAOOES 
NA COMISSAO DECIO NACO DISTRIBUIÇAO DO REl-ATOR COMISSAO 

PROJ'IITO DE LEI DO SENADO NO 9 3, dt 1 9?S, 
~rocer co11 Rtjoita o !'~ 

ObriEa aa ~mpreaaa do Diatrito Federal 20,05.?6 Seno.rt~r JES- ?5.~5.?6 traria. recar o cle31l! 
que comerciBm no r~o do carroa novos a USA st F.I!!:IIlll na Rcln~or do 
dos, ~ terem lacaia pr1v~tivoa de e~tacio~ •••••••••••• .......... Voncldo o eo- -monto e dá outr~a provirtencisa. Rtd1str1bu1do 1&.08,?6 nadar Franco 

Uo:>•ltoro? ec 
Autor: Sonn•'Cr llelaon Carneiro ao Sonaclor lB.oO. 6 AOI!:!!OR !olARIA 

PROJETO DE LEI DA Cl!!A.RA NO ? , de 1 9?6, 

Diaciplin~ o contr~to de proatação de 15.0).?6 Stnndor JES- 1S.03.?6 Parecer por Aprov:& o~-
aervi~os com empreaas que soza' dt 1ncen~ 9 FillllJIE audien«;ia do recerê em 
voa ri~cals ou credit!cios e da outraa Pr.2 •••••••••••• •••••••• lü:1ister1o da l8,D .?6 
v1dêne1ts. Redlstrlbu!do 18,08,?6 Fazendn. -
Autor: Deputado Léo S~el 110 S~nador 

AUGu.;·to t1UN.: 
c o 

I'ROJ!l'O DE LEI DO SENADO NR 202 1 de 1 975 
~rocer rn- Apron o PA 

Em 5.5.?o roi 
Acrescenta diapositivo ao Decreto-lei 27.ll..?5 Senador JAII- 2?.ll.?5 conce:!ldo· Tl,l 

voravel, com recerà em ta ao Scn.~o-
no 1.3?6, de 12 de dezembro de 1 974l:nv que liAS PASSARI- a Emenda de n 18,0 .?6 berto Satu:n! 
dispõo sobre a criação de ~dos de e.s- NilO 1-CE que ore- no, após o Se •••••••••••• •••••••• tim·nto, altera a Legialaçao do Imposto s~ 

Sanador R~!!!t!l 05.05.?6 reco, tendo Jarb:1s f'ass:t.r 
bre a Renda relatiy~ a incentivos riscais Voto em Se~- nho e:ni;tr? 
e dn outras providencias. TO SATURIIINO rado !1o SeM- recer ravora-
Autor: Senodor Nelson C:1rne1ro dor Jarbas V01 1 COD O E-

Pnssnrinl1o. mcnda que or~ 
rcccu. 

DATA DE REl-ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAOOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIOAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DA C!)! ARA NR 9 1 de 1 9?6, 

Detlne "mo~gem colonial", e dá outras 23.06.?6 Senador PAtn.O 23.06.76 Parecer ta- Concede vl4 Ao Senador 
proTidênclas. GUERRA vorável 1 com ta ao Senador .Ageno:- Haria 

a Emenda n011 Agenor J.l:iria, em 18.9.?6, 
da CoiD1ssiio élc em 18.08,?6 

Autor: Deputado Nelaon Marcbezan Al:rJ.cultura 

MENSAGEM NO ?7 1 de 1 9?6, Parecer ra- Aprov .. o pa-
Do Sr.Presidenta da RepÚblica, submo- 11,06.76 Selll\dor PRAli llo,06.?6 vorável, con- recerà em 

tendo. à aprovação do Senado Federal, propoJ CO l~Nl'ORO cluinco por A 18,0 .76 
ta do Sr.Hinlstro da Fazenda, para que se- presentrtr um 
ja autot"iz•dn a Pr~!e1tura !lun1cipal de Projeto de R:. -Praia Gr:nde(SP) a elev~r em Cr$.,, ••••••• solução. 
$2.ll0,400~0(c1nqucnta c dois milhÕos,cell 
to e dez m e qu!trocentos cruze ire a) o 
montllnto de oua d vida consolidada, 

PROJUO DE L"EI DO SE!iAOO HR "-2 1 de 1 975 P,rocer ta- O p3.recer cí 
19.08.?6 

voravel a E- apro•tado, em 
Altera o artiEo 18 do Dtcroto-lti nR 19.08.76 Senador BERA- mcndn de Pl•- 19.08,?6, na 

227~e 28 de fevereiro de 1 96? ~ Código :ro FRANCO ar1o ao Proj:. Se::siq !xt!'~ 
de as, acrescentando-lhe o paragrafo to, profcrilio ord1na:-1a da 
que eapocifica. oraJJrente, em l6:3o horas, 

Pl.enar1o, 
!utor• Sena~or Jo1é Sarne7 
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DATA DE REI.ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RI!CEBIMENTO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

' 
NA'COMISSAO DO RELATOR COMISSAO 

AVIaO :18 3'+1 1 de 1 976 

Do Sellbor Hiniltro da Fuel)da 1 1nou1- OJ,Oà,76 Senador JAR- 05',08,76 
nhando ao Senado Federal, Re1ator1o do Con- 1148 PASSARIIIII 
ftelho )lonet1Ír1o N:Ll1onal 1 ao~ro a 11tuação 
mon•t~ris e credit c1a do Pa 1 no ano di 
l 975. 

PRO.Tll'lO ll! LEI DO SENADO 118 1~1 di 1 976 

Altera a redação do§ 18 do·artiso ~~ 05'.08.76 Senador .t.UOU.II 06,08;?6 
da Lei n8 ~.~9~1 de 29 de delembro de 19 5' 1 

TO :ntABCO 
que regUla a prot1asão de oorrortor dt ••-
guroa. 

Autor: Sena~or Ita1!v1o Coe1bo 

l'IIOJll'lO OE- LEI DO SENADO N8 1'+11 de 1 976, l SGH1 em 
09.00.76 pa-

Proibe a comerc~ização de iatlàmá- 05',08.76 Senador .LUJZ 06,08,76 ra sol1c1t~r 
Tlil em embalagens plaaticaa, CAVALCAIITE 1ntor::~;ões ~P 

Hin~s~5~1o <i 
Autor: Senador Orestes Quérc1a Industr1" c 

do Co::é~cio, 

IIOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR OATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DA ClHAR.\ :IR 5'5' 1 de 1 976, 

lbd:U'ica dispositivo da Lei nD ~.137 1 17.08.76 Senador Rtlr ,.8 •. o8.76 
de lO d! setembro de l 962 1 que regUla a. SIJITOS 
ropreasao ao abuso do poder econom1co, 

Autor: Deputado Plorim Coutinho 

PROJETO DE LEI DA CblARA. 118 16, de 1 976, 

DeterminR levantamentos p~o1 di~ 08,08-76 Senador PA'OtO 2P,08õ76 
to para tixação de p:roçoa de produtoa a - OtliiUL\ 
cola.s. 

Autor: Deputado Herbert Lr17 

PROJETO DE LEI DO SENADO !lll 263, de 1 976, 

Disciplina a venda, no comércio va:rt• 19.09.76 Selll.do:r .ABIIO! 2p,08.?6 
jista, dos cereais acondicionados .em paco- DE HELLO 
tea padronizados, 

Autor: Senador Va•concelo• Torre• 



~rodel976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(~ 11) 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

DESIGNADO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DISTRIRUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

MEIISAO!M ND 104, de 1 976, 
D~ Sr, Presidente da RepÚblica, subale- 20,0A,?6 Senador J'AR- 20,08,?6 

tendo a aprovação do Senado Federal, propoA BAB PASS.UU: .. 
ta do Sr. Ministro aa F~zenda, para que se- NHO 
3~ autorizada a Prefeitura Municipal de Ga~ 
ça(SP) a elevsr'em Cr$-6,ooo,ooo,oo(seis ~ 
l~Ões :e cruzeiros) o montante de sua d!vi-
da consolidada. 

MEKSAG!M RD 1051 de l 976 
20,08.?6 Bi\liS~r · Bl!Y D~ Sr. Presidente da RepÚblica, subalo- 20,08,?6 

tendo a aprovação do Senado Federal, propoA 
ta· do Sr. Ministro da Fazenda, para que.ae-
la autorizada a Prefeitura Mtk~icipal de Co-
tia(SP) a elev~r em Cr~l2.100,600 1 00(do:e 
milhões, cem mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua d!vida consolidada. 

MENSAG!M ND 106. de l 9?6, 

~ Sr, Presidente da RepÚblica, aubme- 20,08.?6 Sell&dor Olll!S- 20,08~?6 
tendo a aprovação do Senado Federal, propo,; TES Q!ÊIC:U 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizad~ a Prefeitura Mtk~ic1Sal de Fe-
dreira(SP) a elevar em Cr$-1.539. 5l~(hum 
milhiio, quinhentos e trinta e nove m , oi-
tocentos e cinfuenta e um cruzeiros) o 1110.11 
~ante de sua d vida consolidada. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E E~ENTA RECEBIMENTO 

DES'!lNADO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

MENSAGEM ND 107, de l 976 
~ sr. Presidente da Re~Ública, subtil•- 20,08.76 Senador ~ 2C,08,?6 

tendo a aprovação do Senado ederal, propo,; CO ~:0 !ITORO 
ta do Sr. }!1nistro da Fazenda,. para que se-
ja autorizada a' Prefeitura Nunic1pal de Lo-
rona(SP) a eleYar em CrS-*.181.300,00( qua-
tro milhÕes, cento e oitenta e um m~e tr~ 
zentos cruzeiros) o montante de sua vida 
consolidada. 

ME!ISAGE!l ND 108, de J. 9?6, 
.. 

~ Sr. Presidente da RepÚblica, subtil e- 25'.08.?6 Se1111dor P'IUJí 25.08.?6 
tendo a aprovação do Senado Federal, propoA CC Ml!ITORO 

ta do Sr. Y~tro da F~zenda 1 para que se-
ja autorizada n Prefeitura Munic?,al de AR-
drad1na(SP) a eleYnr em Cr$-?.36 ,l00 100(ss 
te milhÕes, trezentos e sosnenta e ~co mil 
e ce~ cruzeiros) o montante do sua ~a 
consolida~. 

KllllSAG!M ND l09 1 de l 976 • 

DQ Sr, Presidente da RepÚbli:I subale- 25.08.?6 Se1111dor Rl!Y 25'.08,76 
tendo a aprovo~ão do Senado Fede , prcpo~ SANTOS" 
ta do Sr. Hinistro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura l~icipnl de Bar1r,!. 
(SP) a eJ.evar em Cr$-l,OOO,OOO,OOihum milbAo 
de croze1ros) o montante de sua d vida con-
solidada. 
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NOMERO E EMENTA DATA De RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 
RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSI!RVAÇOES 
NA COMISSAO DESIÓNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

MEIISAGEI-1 N~ U01 do l 9?6 

~ Sr. Presidente da RepÚblica, 1111'blae- 25'.08.76 Senador Re!1 ~5'.08.76 
tendo a aprovação do Senado Federal, propo~ TO B.U'tlBHINO 
ta do Sr. 1'.1n1a tro da Fazenda n! para que n-
ja autorizada a Prefeitra Hu cipal do Bo~s 
douro(SP) a elevar en Cr$-3.92?.200,00(trea 
milhÕes, novecentos e v1nto o sete ~ e ~ 
zentos cruz61ros) o montante de &liA vida 
consolidada. 

MEIISAG:DI H~ lU 1 do l 9?6 • 
. . ~ sr. Pres'1dente da Rorawca, aubne- 21+.08.?6 Senador .AtlO~ 2lt.o8.76 
tendo a aprovação do Senado edoral, propo~ TO JIWI:O 
ta do Sr. 1'.1n1stro da Fazenda, para que se-
j 11 autol·izada a Prefeitura Hunici~ de Cam 
pir~s(SF) a eleva~ em Cr$-8?.?5'2. l~O(oi-
tenta e sete m1lhoes 1 setecentos e c quen-
ta c dois mil, novecentos e noventa e um cr• 
ze1r0s) o 1110ntante de SIIA divida consolida-
da, 

Mr:IISAGlll~ N~ U3 ; de l 976 
~ sr. Presidente da Re~Ública, 1111bme- 30,08~?6 Senador JAR- )1,08.76 

tendo a aprovação do Senado ederal1 propo~ liAS PASS,Al\I-
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se~ NHO 
Ja 11utoriudo. a Prefeitura l~unicipal de No-
va Odessa(SP) a elevar em CrJ-lt.ooo,ooo,oo 
(qu:!.tro milhÕes de cruzeiros o montante ~e 
suB divida consolidada. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELJITOR DATA DA ·CONCWSAO CONCI.USli.O 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIONADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

MENSAGEM IIII Ult 1 de l 9?6 

D? Sr, Presi,ente da RepÚblica, subme- 30,08.?6 Senador LlllZ 31.08.76 
tendo a aprovação do Cenedo Federal, propoA CAVALC.umt 
ta dO Sr. •tinistro da Fazenda, para. que. se-
ja. a.utorilada a Prefeitura Municipa.l de Dr.~ 
cena(SP) a elevar em Cr$-2.5'14.800 100( dois .. 
milhões 1 qui.'lhentos e quatorze mil e :tl:to -
centos cruzeiros) o m~ntante de sua vida 
consolidada. 

MENSAGEM NG 115'1 de l 9?6, 

~ sr. Presidente da Rerablica, subme- 30.08.?6 Se~ ARNO~ )1.08.?6 
tendo a aprova",ão do Senado ederal1 propo~ DE· O .. 
ta dO Sr. llinistro da Fa.zcndB1 para que se-
Ja. autorizada a Prefeitura ~lunicipal de CftJ. 
e1rBo(SP) a elevar en Cr$-?.689.*DO,OO(sete 
m1lhÕ•n 1 seiscentos e oitenta e nove mil e 
cuatrocentos cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, 

P'oraa realiaadàa ·durante o •ê• de asoato de l 9?6 u n1!111ntB' eOIIf'eJêoe:t .. a 

I - Do Protenor Modesto S,.A, Oarnlhoaa, da Un1ven1dade de São Paulo, n rwanião 
conJunta oom a Comuaão de Constituição e Justiça, tendo abordado o ••su1nte 
temas •a 110\'a lei daa Sociedadea AnÔnimaa", roalln4& no d1a 2S1 à.a lOsOO ho
raa, na Sala "Epitác1o Pessoa•, no Anexo II.do Senado tederal., 

II - Do Dr. Benedito Ponaeoe Moreira, Diretor da Carteira de CoHrc1o lbter1or do 
Banco do Braall S,A,(C.ACBX), tendo abordado o IIIIUinte temas •oe probl- re
lacionados com a 1mporteçãCI do algodão•, roaliuda no dia 311 àa lSsOO horaa , 
na Sala "Ep1tác1o Pauoa•, no Anuo II do Sena•lo Pedeul. 

,, 



Setembro ele 19'76 
. ,, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio U) 

PROJETO DE 

IIIIBCOHIS,IIIo CRIADA PARA IBTCDAI\ 08 PIIOlmEIWI JIILACIOJIIJ)OS COif A IHI'OR'rA 
ÇXO QO" .AUIODltO, 

PR!SlDl!liTE1 Senad.ol.' JESd l'REIIIE 
RELATOII 1 Se'nadOI.' AGENOR MAIIL\ 
IOOIBRO 1 Senado!.' P.\ULO GllEilRA 

!eun1Õea realizadas. , • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • 1 

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO 

ReuniOet Ordln6rlas _________________ _ 

RouniOeà Extraardln4rlu -----------------

... 
1 

Prajotaa rolatadaa ------------------17 
Prajotaa dlatrlbuldas 20 

Projetas em dlllg6ncla 3 

Oficias racobldas ------------------

Oficias expedldaa ------------------- lj. 

Pedidas de vista 2 

Emendu apreaenladu 2 

Subemondu apr010ntadu ----------------

SubatltuUvaa 2 

Projelal de Rnaluçla 3 · 

Declaraç6ea di vala------------------

Comparecimento de autarldadn --------------:-- 2 

Valai canr reatrlçCea ------------------

Convites oxpodldaa -----------------.....;,...0 
Votos vencidos.,,.,,, •••••• , ••• , ............. • • • • • • • • • • • • • l 

BrBIIIIa, em 31 de agosto de 1 976. 

COMISSAO DE EDUCA~O E CULTURA 

RElATóRIO CORRESPONDENTE AO Mts DE AGOS'l'O 

PRESIDENTE: 

ASSISTENTE: 

NOMERO E EMENTA 

SENADOR TARSO OUTRA 

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO 

.DATA OE RE-
CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

LEI DA cJI!o.RA N9 1.09,!74 I 05.08.76 

DE 19 76 

liELATOR 
DATA DA CONCLUSIIO 

DI S. DO PARECER 
DESIGNADO TRIBUIÇAO DO RELATOR 

06.09.76 Favorável Senador Evel!, 
Ina1tu1 o estãqio profissional e dã outru aio Vieira 
providências 

PROJETO DE LEI DO SENADOR N9 32,!76 1 19.05.76 Senador Otto 27.05.76 Contrário 
Veda o funcionamento de astabalacinentoo Lohmann 
da ensino de 19 e 29 graus noa aãbados d!!, 

mingoa e feriadoa naclonoia. 

CONCLUSIIO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSIIO 

Aprovado, em 

19.08.76 

Aprovado, ., 
19.08.76 
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PROJETO DE LEI DA CltM.\RA N9 69/75 1 
Requla o exerclcio das profissões de Ofi· 
cial·barbeiro e de Oficial•cabelereiro e 
dá outras providências, 

PR0Ji:TO Di: LI::I DO SENADO N9 219/75 1 

Dispõe sobre a obrigatoriedAde da redação 
nos vestibulares, e d& outras providências, 

DATA DE RELATOR 
RECEBIMENTO DESIGNADO NA COMISSAO 

06,05,76 Senador Ruy 
santos 

DATA DA 

DISTRIBUIÇAO 

06,05,76 

27.11,75 Senador Arnon 27,11,75 

de Mello 

~t'I'O DE LI::I DO SENADO N9 145/7§ 1 lO ,08, 76 senador Otto 

LehmAnn Autoriza o Poder. Executivo a transferir pa• 
rA o Museu MAriAno Procõpio o vaqio de tran! 

porte pessoal utilizado pelo Imperador Pe• 
dro II. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 163/76 : 19.08.76 
Dá nova denominação ao Instituto de Medici· 
na Legal do Distril~ ~•deral. 

PROJETO DE LI::I DO SENADO N9 234/75 : 
DispÕb sobre a transferência de funcioná· 
rio público universitário e dá outras pro• 
vidências. 

PROJETO DE LI::I DA CÂMARA N9 67/76 1 

AcrescentA parágrafo único ao Artigo 19 do 
Decreto-lei n9 l 028, de 21 de outubro de 
l 969, qce aprova o Estatuto da Fed~r~çfto 

das Escolas Federais Isoladas do Rio do Ja• 
nciro. 

01.04.76 

30,08. 76 

RElATOR 

DESIGNADO 

10,08,76 

DATA DA 

DISTRIBUIÇAO 

Senador Helv! 20 ~ 08 , 76 
dio Nunes 

senador Tarso 

Outra __ x_ 

Redistribuido 

6.04. 76 

ao Sr. Senador 23 •08 •76 

Henrique do 
La Rocqua 

Senador Ruy 31,08,76 

Santos 

S!NTES!: DOS TRABAUlOS DA COMISSAO 

Rcuniõr.s Ordinárias 2 

ProJetes nclat~dos 

Projetos Diotribuidos 

Oficias E•~edidos 

Podidos do Vista 

l 

l 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

Contrário 

CONCLUSAD 
DA 

CDMISSAO 

Pelo Arquiv! Aprovado , em 
monto 2~.08,76 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RElATOR 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

BraalliA, ~m 31 da aqoato da l 976, 

Setembro de .976 

OBSERVAÇOES 

Pedido de Vi!_ 

ta do sr, Se• 
nado r 1 tamor 
FrAnco , en 

26,08,76 

OBSERVAÇOES 

li 
li 

I! 

li 
i' I. 
I 
I 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC,ONAL (Seçlo 11) 

COMISSAO DE FINANÇAS 

nELATóiUO COIUtESI'ONDENT& AO Ml!S DE AGOSTO DE 10'10 

l'ni!SIDENTE: SENADOR AIIAAAI. PEIXOTO 

ASSJSTEN1'E: MARCJS VINICIUS GCU.ART OONZAGA 

DATA DE RE· RELATOR DATA DA CDNCLUSAD CONCLUSAO 
NCIMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO DI S. DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO TRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI 00 SENADO NO 153, DE 19'15 • Acreoc"!! 8,6.?5 SENADOR 8.5.75 PIU"'Car pala ,.._ Aprovado c p._ 
to par~rofc oo artigo lO ela Lei no 6.1?3, do 11 do. tE:ITDR DIAS joiçÕo • APRDVN:X. recer na reu -
do:ombro do 19'14, quo "1nat1tui ~aro providoncU- niãa de 19,8.? • 
rio pana moioroa de aetanta Al'\011 de idAde e pana i~ 
vdlidoa o d4 cutJ"Cla providênciaa. 

PROJETO DE LEI 00 SENADO NO ~. DE 19'15 • Altera a 8.6.?6 SENADOR 8.6.?6 PIU"'Cer pela ro - Aprovado o P! 
Loi no 6,1?3, da ll da doz-rc do 19'14, que "ina- tE:ITDR DIAS joiçÕo, recer na reu-
t1 tul """aro prev1donc14r1o PG"' lllllioroa de aetenta niãa de 
ano:s de 1da.de e pa.na 1nv4Udoa a d6 outras pro.tid'!l 19.8.?6. 
cias. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DA CAIIARA NO lOS, DE 19'15 • Inclui 28.5.?6 SENADOR 2.6.75 Pa"ca!:' pala ! Aprovado o ~'!"! 
a filha viúva ou deequi tecla entro oa bonofici&rioa LEITE OiAVES provaçao. car na ra,.~niao 
do aorvidor pública fedll'l'lll civil, mil1 tar ou eu • de 19,8.?6. 
tarouico. 

PROJETO DE LEI DA CA1.1AAA NO 29, DE 19'16 • Acreac"!! 25.6.?6 SENADOR 6.8,?6 Parecer t'avo~. Aprovado o~ 
ta itom ao Artigo 14 do Loi no 5,:!16, do 14 do ao- tE:NRIQUE DE i.A vel, cer na reuniao 
tombro da 1957, que integra o aegvra de acidental ROCQLE do 19.8,?6 
do trabalho no Providlncia,l Social. 

PROJETO DE LEI 00 SENA00 NO 200, DE 19'15 • Altero 16.6.?5 SENADOR 22.6.?6 PIIMIC8r favor'- A Comiuão GPr;! 
a rcdaçÕo do art, ?I da Lei nl 5.?3?, dll 2l da no- MAURO BENEVIDES vol. Rojoitado. vou o Perecer a 
vambro de 1956 o d6 outroa providlncieo. O Sr. Sonodor p"aantedo pal'; 

Hoitor D1oo • Sr.Sonodor Hoi-
doaignedo Rol! tor Dias, pela 
tor do vencido. rejeição do Pr;! 

jota, 

.. (19,8.?5) 
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DATA DE REI.ATDR DATA DA CONC~USAO CONC~USAD 
N~MERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO REI.ATOR COMISSAO 

PROJETO OE ~EI 00 SENADO N8 ~. OE 1!175 • 04 neva "! 4,6,76 SENADOR ~.S,76 Parecer favard Aprovado na reu 
daç;o cao art. 16 de Oecreta ~ai nu 288, de 28 de f',! AUY SANTOS vol, n1Õo da 12,6, 7S 
vereiro da 196?, que recula a Zono Fronca. de MCln4ua. 

PROJETO OE AES~U~ N8 57, OE 1!176 • Al ton1 di opo- 19,6,76 SENADOR 1!1,6,?6 Parecor favor! A!>I'OIIado na rou 
oitivas do A1guleamentc Administrativa do Senado Fe- A!.EXANOAE C06T vel. n1ÕO do 19,6. ?S 
dercl, aprovado pela ResoluçÃo nR se I de 19?2. 

PROJETO OE ~EI OA CAMAAA N8 110, OE 1975 - Erige em 
16,6.76 SENADOR 22.6.?6 Peracer pelo A!>I'OIIado na rou monumento hist6rico nacional o imóvel onde funcionA 

c IN~tituto de EducoçCo Caetano de ~ca, situado Al.EXANOAE COSTA a.rquivismentc. niÕo da l9.e. ?6 
na Cidada de São Paulo. 

DATA DE RE~ATOR DATA OA CONC~USAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSE AV AÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO REI.ATOR COMISSAO 

PROJETO OE LEI 00 SENADO N8 57, OE 19?1 - Regula a 10,6.?6 SENADOR 10.6.?6 Parecer favor6- A!>I'OIIado o par~~ 
propaganda comercial doa produtos induatrializa.dos MAURO BENEVIOES vol nos tennos cer na reunião-
do fumo. do Substitutivo de 6.8.76 

(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM OS SEGUINTES PROJETOS OE 
da ComissÃo da 
Sa~d• com a .nen 

LEI 00 SENADO : NOS 76, OE 19?1, 59, do 1971, 24,do 
da supreaaivtl 

1975 e 4, de 19761 da Comia&Õa de 
ConatituiçÕo • 
..Uot1ça. 

PROJETO OE ~EI 00 SENADO N& 261, OE 1!175 - Estabela- 10.6. 76 SENADOR 10.6.?6 Parecer pela re- Aprovada a pa_Z"! 
cc ncnnos para a e)(pediçãa da documentas eacclares. FAUSTO CASTELO Je1çÕO. cer na reuniao 

SRANOO do 5.6,?6 

rROJETO OE LEI DA CAMARA NO 45, OE 19?5 • Altera d1! 16.6.?6 SENADOR 5.6.?6 Parecer favor&- Aprovado c po-
PO!iitivos de; Lei nV 1.411, da 13 de agSsto de 1951, SALDANHA CERZI val nos tenros ncar na reu 
quo dispÕe sobre a profissão da Economista. de Suba ti tutivo niÕo de s.e. ?E 

da Comia&eo de 
Leg.Soc1al,oco-
lhidaa aa 2 au~ 
emendas aprese~ 
tedaa pala CCJ, 
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DATA OE RELATOR DATA DA CONCL; J.'l CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PAO.fTO OE ~EI 00 SENADO NO 264, OE 1!1'15- Autoriza 13,8,?6 SENADOR 18,8,75 - - Agl.IArdanda a o-

a deduç;a no Imposto acbra a renda a d4 autraa pro- ff:NRIQUE OE LA praauntoção d• 

vidOnciua, ROQQUE p<>recor pelo R! 

(TRAI.IITANOO EM CllNJUNTO CllM OS PL6a,: 259/?5, 253/?5 l!!Df1 

179/?5, 88/?5, 258/?5, ?2/?6, 81/?6 o 126/?6) 

PROJETO OE ~EI 00 SENADO NO 2$/ OE 19?5 - Autoriza 13,8.?6 SENADOR 18,8, ?6 - - Aguard.,do a a-
dcduçÕo no imposto acbre a ronda e d4 outraa provi- ff:NRIOUE OE LA preaenta;ão de 
d0ncias. ROQQUE parecar pelo R! 

(TRAMITANDO EM CONJ.JNTO CllU OS PLSa,: 264/?5, 259/?5 
1aqtor. 

253/?5, 179/?5, 88/?5, ?2/?6, 81/?6. 126/?6) 

PROJETO OE LEI 00 SENADO NO 259/?5 - Autoriza dedu- 13,8.?6 SENADOR 18,8. ?5 - - Aguardando a o-

';-,;~ no Imposto !SObre a rendA e d4 outras prcvidftn - HENRIOUE OE ~P 
presentaçCo de 

pr1recer j:~elo R! 
ci.:ss. ROQQUE la ter. 

CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUST;O CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P110J:TO DE LEI 00 SENADO NO 88, OE 19?5 - Concode 
13.8.?6 SENADOR 18,8, ?6 - Aguardando a a-

i~onç.ão de imDosto de renda hs peasoe.s que as::~ac!, - presentaçÃo de 
HENAIIlUE DE LA 

fica. 
ROQQUE 

parecer pelo R,2 

(TAA,.IITANOO EM CONJUNTO C:OM OS PLSa,: 179/?5,253/?S, 
latllr. 

259/?5, 264/?5, 258/?5, ?2/?6, 81/?6 a 126/?S) 

PROJeTO DE LEI 00 SENADO NO 179, DE 19?5 - Autorizo 13,8,?6 SENADOR 18,8. ?5 - - Aljluardando a a-
a inclusão do aluguel entre os abatimentos na Oacle HENRIQLE DE LA presentação de 
roç~o de Renda de Pessoa F!sica. - RDQQUE parecer pelo R!, 

(TRt<.::TAiollO EM CON.AJNTO CllM OS PLSs.: 88/?S, 253/?S, la ter. 

259/?5, 2õol/?5, 2$/?S, ?2/?6, 81/76 a 126/?5) 

PROJ:TD DE LEI 00 SENADO NO 253, DE 19?5 - DispÕe 13,8.?5 SENADOR 18.8.?5 - - Aguard.!!lndo a a -
r.obn• o ablltimanto da renda bruta da pessoa f!aica. HENRIQUE DE LA praaonteçÕo de 

(TRA•.:ITA~DO EM CllN.AJNTO CllM OS PLSa,: 179/?S,00/?5, ROQQLE parecer pelo Re-

2Sg/?S, 2Sil/?5, 268/?S, ?2/?5, 81/?5 a 12;/?s) la ter. 
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONC~USAO 
OSSERVAÇOES NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRISUIÇJI.O DO RELATOR COMISSAO 

PltlJETO DE ~EI 00 SENADO Ni 126, DE 19?f; • Autorizo 13.8.?6 6ENAOOR 18,8,?6 - - Aguardando o 

o abotimanta doa a1uauUa da dlc1ol'llçiio do rendo da tENRIQUE DE LA opnuu:.ntaçãc de 

po11oa fhico u d4 outl'lla providlncioo, ROCllQUE parecer pele R,! 

(TRAI.IITANOO EU DDNJJNTO DDU OS ~801 81/?6, · 72/?6, 
lotar, 

2f8/75, 264/75, 2S9/75, 2S3/75, 179/75 a SS/75) 

PRO.ETD DE LEI 00 SENADO Ni 72, DE 19?6 - OiapÕO ~ 13.8.?6 6ENAOOR le,8,?6 - - Aguardando a a - -bra o abotimonta no impoata de ""da dovido, de 11m- HENRIQJE DE LA preaantaçao de 
prooa Qua ti"er 5IJi(. de -l'llgodal ... roi .... etAno RODDUE porecer pala 
auperior a 40 anca. Relator. 

(TRAI.IITANOO EU DDNJJNTO DDU OS ~SI: 21;11/75, 264/75, 
259/75, 253/75, 179/75, SS/75, 81/?~ o 12~/?6) 

1'110JETO DE LEI 00 SENI'OO Nl 81, DE 19?5 - FocultG lU 1:),8.?6 6ENAOOR 19,9,?5 - - Aguardand~ a ~ 
pcc.toaa f!sicas deduziratA, pare efeito da abotimcnta HEI~IQUE OE LA preGentdçao da 

do lmpoato da Rondo, aa contribuiçõea que fizerem oc ROCllLIE porecor pela 
Dirot6rio1 das Partidas Pal!t1ca1 e d4 outroo provi Relator. 
dllncioa, 

(TRAI.IITANOO EM DDN.lJNTO DDU OS ~Sa,: 72/?6, 258/75, 
2':4/75, 2S9/75, 2S3/75,~79/75, SS/75 e ~/?~) 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

DESIGNADO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DISTRIBUICAO DO RELATOR COMISSAO 

PnO.ETO OE LEI 00 6ENI'OO Ni l3B OE 1976 - Modifico Aguardando a a-
diapositivos da Oac. Lei nO ?.SGl, de 21 de Junho 19.8,?6 SENI'OOR 25,8.75 - - presentação de 
do 1945 e do Doe. Lei ?5, de 2l de novembro da 1966, UAURO BENE\IIOE parecer pele A!:, 
Q<lro a fim do camQ<>tibilizor a 1egia1oçõa que trotG lotar. 
da 1nc1d0ncia da juroa e cerração monat&ria aoa d6b,i 
tos de na.tunza trabelhiata. 

Pltl.ETO OE LEI 00 SENADO Ni l5B, DE 19?6 - DiapÕo 20.6.?6 6ENAOOR 2S,B,?6 - - Aguardando a o-
aobre tennina.ia da tronaportaa te1TIIotraa • d~ ou - - .ESSE FREIRE presentação de 
tras provid3nciaa. 

parecer pele R,2_ 
la ter. 

PllO..(TO OE LEI 00 SENI'OO Ni 2, OE 19?5 - Equipara 01 4,6.?6 SENI'OOR 8.~.?6 - - Concedido vista 
Sindicatos ba Entidades f'ilantr6picaa, para oa fina UAURO BENEVIOE ao Sr.Sonador 
do Lei n• 3,5??, da 4 do julho do 1959, BenecU to Ferrei-

ra na reunião do 
24,5,?6 
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DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO NUMERO E EMENTA RECE~IMENTO DO PARECER DA OSSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PfiOJI:TO DE LEI 00 SENAOD NO 62, OE 1975 • Oetunnina 19,11,75 Sff~AOOH 25,11,75 - - At;31 lCII''dando tS t&• 
quu m~todll do montante deus eubvençÕers ordinJrib~ r!! 6EIIEOITO pree;antação do 
CHbidtaD pulca eatGbelacidm~:~ntcD du ensino dwt:r.S f.e FERREIRA porecdr pelo R~ cbriaat6ria.mente reatituidiS aoba formo. de bolsos do 

l•tor. octurfo, 

PRO..ETO DE LEI 00 SENADO NO 9?, OE 1975 - Alto r~ o 3,10,75 SEtlAODR 12.10,75 - - A(Juordon~ a ! 
redoçiia do § 2o do ort, 6? do Lei Organica do Prov.!, ALEXANDRE pre:sentuçao de 
dAncio Social (Lai no 3,607, de 26/B/1900) CDS TA 

panscer pslo R!!, 
lator. 

PAD..ETD DE LEI 00 SENADO NO 176, DE 1975 - Oiocipl,!. 20,5, 76 SENADOR 2.6.76 - - Aguardando a a-
na. a daatinoçÕc de prêrnioa do Lotaria federal nÃo ALEXANDRE ~reaontaçõ'o de 
prccuradoa na prazo legal. COSTA parecer pela R,! 

lator, 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
OBSERVAÇOES NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA CDMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PAO..ETD OE LEI 00 SENADO NO 235, OE 1975 - 05 nova 29.~.?6 SENADOR 6,8,76 - - Aguon.ltlndo a o - -radoçÕo ao Artigo 13 de Decrete Lei no 1,038, de 21 SALDAN W1 CERZI preauntoçao de 
do OJtubro de 1969, qua "Esta.belece nonnas relativa~ parucer pelo R,!! 
ao Imposto Onico sobra Uinere.ia a d4 outras. provie1~r. lattor. 
cias. 

PROJETO DE LEI 00 SENADO NO 92, DE 1975 - DispÕe •E 4,6,76 SEtlAOOR 6,8,76 - - Agyo.rdsnd~ a o-
bro a transrerQncia da sede da SuperlntendOncia da UATTOS LEÃO presonto.çao de 

Borracha para a cidada da Manaua. parecer pelo R,! 
lator, 

PROJETO DE LEI OA CAMAAA NO 38, OE 19?5 - OiopÕe 5_!2 
2~.5. 76 SENADOR 6.8,76 - - Aguardando a li 

bre o cencelamonto de reg1&trc do protesto de t!tu- - -1-€1. VICIO NUNES prosontaçao de 
las. parecer pelo R,!! 

lator. 
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DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
N~MERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PAO.If:TO OE t.EI OA CAlMAA NO JS, OE 1S7ô • A1 tora a 
11.6, ?ll SENAOOR 12,6.?6 - - Aguurdanda u a rcda.çDc ce dhl)caitivoa do Oacreto Lai no 4,2JB,aa 

fAUSTO CASTEt.O preoentoção d'; e do abril do 1942' quo diepÕo aobre • fobricoçiio 
o com4rcio o o uoo do ortigoo pirctdcnicoo ,o d4 ou- BAANCJ parecer pelo R! 
tre.a providlnciaa, lotar, 

PROJETO OE LEI OA CAI.IARA NO :l6, OE 1976 - 06 nova 
16,6,?6 SENADOR 22.6.?6 - - Aguardondo a o redoçÕo ao ca,put do Art, lCI do Dec. Lei ni 1,30l,de 

TEOTONIO preasntação d; 31 de dezembro de 19?3, aaaegurondo ac cOnjuga que 
opta p11la tributação de oeua rendimentos, eepeu"ada- VILELA parecer pelo R!: 

mente do ca.beço-do-cael, mata.de do vAlor de anca~ lato r. 

goo de fom!lio, 

PRO.ETO OE LEI 00 SENADO NO ll, OE 1975 - 06 nova 26.5.76 SENADOR 2,6,76 - - Aguardando a ! 
reda.c;ão ao ca.put do Art, .20 da. Lei no 5,10?, de TEOTONIO presentação de 
13/9/&5. VILELA parecer pelo R! 

la. ter. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCt.USAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO l5, OE 1975 - Apre 21.6.75 SENADOR 21.6. 75 - - Aguardando a a 
vo a:t Contas da. Aêc:e Ferroviária. Fedara.l S/A e c:le VIRGILID prcson ta; Do d; 
suas subs1di4rlaa, relativas co axerc!cio da 1971. TAVORA parecer pelo A~ 

la ter. 

PRO.If:TO OE DECRETO LEG!SLATIVO NO 2, DE 1975 - Apre 26,4.76 SENADOR 26,4,?5 - - Aguardando a a 
va ati Contas do Praaidenta da República, relativas VIRGit.ID presentação d;; 

ao axarc!cio da 1974. TAVORA parecer pelo A!!, 
lotar. 

PROJETO OE LEI DA CAIIARA NO 32, OE 1975 - Acreacen- 24.~. ?5 SENADOR 5.8.75 - - Aguerdando a a-
to por4grofo oo Art, 141 do Oec,Lei no 200, de 25 dr t.EITE D-IAVES praaenta;•ão da 
raveroirc da 1957, dispondo sobra oa comisaCea de H parecer pala R!, 
cito;Õ'!s, lotar. 
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CATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PAO.ETO OE LEI OA CAIIAAA NO ?2, OE 1975 - O!apÕo Ccncod!do v!oto 
19.5.?5 &NACO A 2.5,?5 - - ao 6r.6enodar eobre conceaaão de emprdetimoa peeaoaia a empre- JEss! FREIRE Ltti te 01ave8 em gGdoe, pela Coi)U EconOmica Federal, mur;U.cante o-

morti:.oçãa meneal deecontada em falha de pagame~ 24,6,?6, 

to u d& outrua provid0nc1ua. 

PAO.ETO OE LEI 00 6ENAOO NO 64, OE 1975 - 06 no- ?,4,?6 6ENAOOR 28.4.?6 - - Concedida vilsta• 
vo redaçÕO DO ortigo ?O do. Lei no 4,255, de 3 do LEITE OiAVES ao Sr.Senadcr 
outubro da 1963. Benedito Ferreir 

em 24,6, ?6 

PAOJETO OE LEI 00 SENADO NO 5, OE 19?2 - Estimula 23.10.?5 SENADOR 23.10.?5 - - Concedido vista 
o aprovei temente da ampregodos i!la i dada mais alUI MAURO BENEVIOES ClO Sr.Sernador 
medionte o ri><açÕO do contribuiçÕes vari4vais por Heitor Oiati 011 
o INPS. 3.5.?5 

DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PAO..CTO OE LEI OA CAMARA NO 56, OE lq?~; - DispÕe O parecer foi ~ 
2S.e.?6 SENADOR 25.8.?5 Parecer pala latada oralmente 

BDbre a criação da cargos no Grupo Atividades de 
AUYSANTOS aprovação. I'\IS Bessão crdin:,! Controle Extemo do Quadro Pamanante da Secreta 

rio Geral de Tribunal da Centos da lhiÕC e. d& ci! ria de 25,6, 75 

tras providOnciaa. 

PAOJETO OE DECRETO LEGISLATIVO NO 20, OE 1975-
Aprovao texto do Protocolo que modifica e comple 
monto. a "Convençãc. ontre os Estados Unidos da e'i=a 

2S.e.?5 - - - - -
sil, atualmonte Rep~blica Federativa do Brasil, ; 
o Japão, destinada a evitar" dupla tributação em 
tMt~rie de impostos sobre rendimentos, assinado 
ern T6quio, a 23 da mcsn;o de 19?6. 

PAO..ETO DE LEI OA CAIIAAA NO 51, OE 19?5 - Concedo 25.8.?5 - - - - -
pan~o espocial a AntBnio Rodrigues da Souza e d& 
outras providDncias. 
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BINTESE DOS TRABALHOS DA COMI&skJ 

REUNIOES REA~IZAOAS "•"" •""" • "" •" •"" • •" •"" """ •" •""" ~ (TReS) 

PARECERES PROFERIDOS .. " .. " .. " .... "" .. "" "" •" •"" .... ",..,.,, ll (ONU:) 

MA TERIAS OISTRIBUIOAS .... " ............ " ...... "" .... " .... "","", 21 (VINTE E UUA) 

Sras!lia, em Jl de agOsto da l 976 

CO~IISS.\0 DE LEC ISLAÇlO SOCIAL 

IU\LNrôJ:JO COIIRESrONDENTE AO Mts DE AGOSTO 

rr:ESJDt:NT~:: SENADOR NELSO!: CAR!lEmO 

ASSISTENTE: DANIEL REIS DE SOUZA. 

DATA OE RE· 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

DE 19 ?6. 

RELATOR 
DESIGNADO 

DATA DA CONCLUSAO 
DI S. DO PARECER 

TRIBUIÇAO DO RELATOR 

Setembro de 11176 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

PROJEXO DE LEI DA C~UURA NQ 76, de l 976, ,Parecer ravR, Aprovn o Pll. 
ravo:l, na ror- recor em 

Disci>lina ~ profissão de Geógrafo e Ol,Oit.76 Senador FRI\!! 07.,lt.76 ma do Substitll o;.oê.76 
dá outras providencias. CO IIO!rrORO t.ivo da Comis-

são de Educnçã 
e Cultura, 

~utor: Deputado Evnldo Pinto 

FRO.nl':'C DE LEI DC SE!IADO !IQ llt8, de l 975' ~ecer tavo- Aprova o Pll. 
• DispÕe so~re a locaçãg, pelas insti~ 13.05.76 Senador FRAN- 21.05'.76 ravel ao proj,t recerê e~:~ 

CO MOIITORO j:o e contrário 05.0 .76 çocs de previdcncia, de 1moveis do tipo po- a Emenda de ng pular rara ser.urcdos com renda interior a l-CCJ', Co1s salár1o~-~lniu.os. 

Autor: Senador N1lton Cabral 

I 
DATA OE REI ATOR "DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 
oes:·.~NADO 

DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSI.O 

1 :· ~cJ;::c D: L:.! DC SE:IADC !lg 73, de l 973. 

Dispõe sobre a aquisição de ve!cu~o ~ OS.Oit.76 Senador JAR- 2B.olt,76 
~arecer co.o Concede vis ta Ao Senador 

trnrio ao Pl'Sl. do projeto ao Franco l'.on-
tor.oto~ "or r.otorista profissional autonor.o, BAS T.\SSARI- jeto. Senador Fran- toro cc 
~~s cor,d~çõcs ~uo especifica, c dá outras :mo co l'.ontoro,et: 05.Ó8.76 
~:-o~lic!•..::1C:!.~s. 05,C8.7ó 

kutor: Senador Benjamin Farnh 

FRO.nlTO DE LEI DO SENADO Ng 47, de l 973 ~recer co.o Concede vista AIJ Senador 
Dispõo sobre o salár~o-m!n1mo protis- 11.06.76 Senador JAR- 18.06.?6 trnrio ao Pl'Sl. dO projeto ao Franco l'.ontQ 

sional do contador e do tecnico em contab~ BAS rASSARI- j"eto, Senador Fran- reá em 
li~ade, NHO co l'.ontoro,ec 5.08.76 05,08.76 
Autor: Senador Franco Mantere 

PROJETO DE LEI DO SENADO Ng 95, de l 975, ~recer co.o Aprova o PA 

Acrescenta dispositivos à Consolidação 12.11.75' Senador·DO}Il 20.11,?5 
trario. ao prR, recor, tendo 
jeto, voto vencido 

du L•1• do Trabalho, aprovada pelo Decreto CIO OONDIM do Sen.~dor 
lei n· 5.452, de lg de maio do 1 943• Franco Monto-

A1ltor: Senador Lázaro Bnrboza 
ro~ em l .08.76 
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NúMERO E EMENTA 
D.O.TA DE RELATOR DATA DA CUNCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO REI.ATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 26 1 de·l 968, 
~recor ra-

!;ixa o entcndioento ela expreDsiio "in~ 04,12.74 Senat: ?r J AR. •1,C3,?5' vcrawl no Aprova o r..::. 

nizalo~s trobalhistus" noo textos legais qÜo !!AS : \SSARI. projoto, na recer, Ctl 

menc ona. NHO roroia da E:ncn l9,C8.76 
d!\ ~ut:re::::ivo. 

l\tlt.or: Ccn:tdor Atu~ã.o Stcinbrl<Cil DJ!rP=Cnt~c!~ P. 
lo. C'""cro.· dos 
Deputados, 

PROJETO DE LEI DO SENADO 110 88, de l 976 Parecer con Aprova o pr, 

Dá nova redaçãc ao § 40 de artigo ll 13.05'.76 Senador JAR- 2l.05'.76 
tró.rio ao pr~ rccer, tcnclc 
jeto, c Senador Fra 

da Lei no 3,807, de 26 ~o agosto do l 960 !!AS PASSARL. CC Montare V,2 
(Lei Orgânica da Previclencia Social), ampa IlHO tado ·pela pr!, 
rando a coopanheira de segurado da Previden 
cia Socia.l, 

judicblidado 
do pro~e:to,e:n 

Autor: Senaclor Orestes ~ércia 
19.0 .76 -

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 241 de l 976, Parecer pe- Aprova o Pl!. 
DispÕe sobre o seguro de acidentes.do 18,06.76 Senador J'AII- 2~.06.76 lo sobroeta - recer, tendo 

trabalho em favor dos trabalhadores auto~ !!AS PASSARI- mente do pro- voto cem res-
mos. HIIO jeto, trições do S,t 

no.dcr Franco 
l.utor: Senador Franco Montorc Montoro 1 em 

l9.08.76 -

D.O.TA DE RE!.ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS,\0 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO DO REI.ATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SEIIADO NO 8l, de l 975', 

Dispõe sobre a Esto.bilid~de ProvisÓria 2?.ll.75' Senadttr ~ 08.03.76 
Pt}recer c:on- Aprova c P.O. 

trar i o o.o pr~ reccr, tendo 
dos Dirigentes de ÃS;oP-t~ções Profissionais. QUE Dg LA R jeto. votos v"ncido 

QtlE - dos Senadores 
Nelson Carne,! 

Autor: Senador Nelson Carneiro rce Fro.nco 
Hontoro,e:o 

19.08.?6 -
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 1380 de l 976, l'al,:ecer ra- Aprova o P.ll. 

MQdifica dispositivos do Decreto-lei no 05'.08.76 Senador ACC~ 06,08.76 voravel ao recero em 

7.661 de 2l de junho de l 945' e do Decreto- LY FILBO projeto. 19. 8.76 

lei n~ 75'1 de 21 de novembro de !966, par:~ -rim de compatibilizar a logislaxao que ~ 
da incidencia de juros e correço.o monetária 
aos débitos de natureza trabalhista, 

lutor: Senador Nelson Carneiro 

rROJETO DE Lti DA CAHARA NO 5' 1 de l 976, Senador L.<zA. 24.03.76 Voto em Se- Concede vi.a Em Ol.Clo.,76 
RO BAROOZA parado ravorÁ 1::1 ao Senador o Sen.Láznrc 

Institui o Plano Nacional do Moradia-. 2lo.03.76 vel ao proje- Henrique de Barbosa emi-
PLJJ.:O 1 po.ra as poJ!!lJ,alões com renda ra.mil.i- •••••••••••• •••••••• to, na rorma La Roc§ue~em tiu Pl!recer 
ar ate 5(cincc) salar os-!inimos regionais Senador 001\i Ol.Oio,í'6 da Emenda de 19.0 .7 ravcr~vtl ao 
e determina outras providencias, CIO GORDIM nOl-CLS(Subs- projete. lia 

t1tut1vo) que ccsz:1a d.atn 

l.utcr: Deputado Salvador Julianolli oferece. t'ci conccd~ 
vista ao Se 
dor Docicio 
Ocndic. 
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NúMERO E EMENTA DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
·RECEeiMENTO DO PARECER DA OSSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 31 de l' 9?1+. O parecer & 
Altera a porporç;o estabelecida no ar- 1),06.?5' 

Sena~or Elllll O'i,ü8,?5' P~recer ra. anrov:1ào er.~ 
CO Rf.:llNDE vorave1 ao Plen~r1o 1 e:~ tigo 132 da Consolidação das Leis do Traba- ............. .i .......... projeto, pr.Q 19.0~.?0 

lho, reeonh•cendo ao trabalh;dor o direito Redistribu!dc l~.OB.?6 
rer1do 1 oral, 

a ferias de trintn dias, e da outras provi- ao S&nador m~nte, ea: Pl.A 
dêncins. JARIW'l PASSA nar1o, 

Autor: Senador llelson Carneiro RI/lHO 
.. 

PROJETO DE LEI DO SENADO !lO 88 1 de 1 9?5' TriiiOita em co 

Concede isenlão cio imposto de reildn its 24,06,?6 Sennd')r ACCl 25'.06,?6 
~unto coa os 

LS nOs 1?9 1 2~ Pessoas que espec fica. OLY l"'LHO ~?9,264- e 2oB/ 

Autor: Senador Ru7 Carneiro ~f e ?2/,81 e 1 
e 1 9? • 
Em 13.08. ~6 é 
~evo1V1do ao 

6 

~CP, po.rn fOd1 
tr1buiçiio a CF 

!'!lOJ'ETO DE LEI DO SENADO !10 1?9, de l 9?5' Tramit:>. em 

Autori:a a inclusão do aluguel entre 24-.06.?6 Senador ACCIQ 25'.06.?6 
conjunto co::~ ~ 
~L:l no, ss,2ã7 

os abntimen~s na Dccl~ra9no de Renda de· LY FILHO ~?9,264- c 26 
Pes so~ Física. · · · 5 e ?2,21 ~ 

26/?6. D~·:~i-
,\'Jtor: Se~'ld.ot' Paulo Gucrr:. ::Lo~o n.:> S~P ':": 

. ""c!istri?ui~~i 
~jco~i.!!::a.o de 

1nanz3.3, ec 
13. 3.?~ ., 

NúMERO E EMENTA DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSi\0 
RECEBIMENTO DO PARECER DA . OBSERVAÇOES 
NA COMISSi\0 DES!GNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO !!O 25'3, de l 9?5 Tra::ita Clll 
con~unto coe 

Dispõe sobre abatimento da renda bruta 24-.06.?6 Sena~or A· ·H.~'6.?6 o• LS nQs 88, 
d3 pesson r!siea. C IOL r ~'ILBO 17~,259,2ó'•· e 

26 /75 c ?2, ~! .. 
;~6/?6. !lml-

.\utor: Senador Vasconcelos Torres ido ao ..SCP P.l 
r:! r~d1stri'o!:!! 
!ao "!"'a Co.:i~::ao 
:u:' .ri.'"l"'::l':·u: ,'Z-:1 

l3.0J.7:) 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 259, de l 9?5' T::oacita e:~ 
conjl!"l~·) ccc 

.i~uto:-~.::~ 1~d\!-;5:o no,).mposto :;obra a 2lt.06,?6 Somv~ . .,r ACCIC 25.06.?6 o~ i'!.S :'l"~ 83, 
I rcnd:> c d:i o:.~tr••= providencias, LY.F.=:..Ho 1?~,253,.'!51 t 

::ó /?5 .c: í2,Sl 
Autor: Senador Ostrcs Teixeira IV~6/?ó, Devol-

I ido ao S~? .~:.. 

;~o r;J~g~~;;~~ 
1e Fin:t:'l-:as ,12~ 

13.oB:?6 

PROJETO DE LEI DO SE:IADO NO 264-, de l 975'. Tra.c:!.to. e:~ 
· conjun ~~ . co:: 

Auto~iza dedução no.imposto sobre ·a 24.06.?6 Senador ACCIO· 25.06.?6 os PL!l n)s 83 
rcod~ c d~ outrns providencias. LY P'ILHO 1?§,253,259 e 

26 nr; e ?2, 
Autor: Sena~or Osircs Teixeira 81 e 126/?2. 

Devolv1<io ao 
SCP, paro. re-
~1stri~ui;ão 
a. Co~!:::=:o de 
F!f~nn~~1"' 
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NCIMERO E EMENTA DATA DE RELATOR DATA .DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER DA OBBERVACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMI88AO 

PRO.TIItO DE LEI DO SEIWlO IID 268, 4e• 1 9?5', Truita IIII 
oon~to com 

Auto~iza 4e4ução no.impoato sobre a 21j.,06.?6 llenndor ACCJ;2 ~~:.-·.o.s.76 os nDs 88 
renda e dá ou~raa prov14enciaa, LX J.i'IIJIO 1~)2~3,259 e 

2 ?5 e '72,8 
126/?6. llovo1 

lutor1 Sanador Oairoa Teixeira Y14o ao SCP, 
~a.re~is~ çao a Co 
aio 4e Fin:L'I• 
'i•s,ea 1),S.? 

!'ROJ'E'l'O DE LEI DO BEIWlO !ID ?2, 4e i 9?6, Tram1t:~. 01:1 
con~Wito coe 

DispÕe sobre o abatiaaento no ilipoato 21j.,06,?6 Seii&~ACCI,2 25'.06.?6 os LS nDs88; 
4e ren4n 4ev14o, 4a e111pre•11 que tinr 5'0% LX J' 1?9,25'3&25:9~ 
de emprega4oa 1111 t&ixe·e~ria auperior a 264e2Sl'i' 
lj.O anos. e Bl e 126/76 

Devolvido ao 
Autor1 Se~~&dor Vasconcelos Torres SCP para ro-

~1a!r1bu1:;io 
a Co:liss:io 4e 
11.~~~~ !?f.' 

PROJ'E'l'O Dk IJI:I DO SlliiJJl) ND 81, 4e l 9?6 Trn::~1ta 11!1 
con~t.o •COI:I 

l'aculta àa peaaoaa .t'!sicaa dediiS11'elll• 2 .... 06.?6 Sel'l&dor ACCI,2 25'.06.?6 os nDsBB, 
para efeito 4e ab!timento 4o Ioapoato de ~e,u LX PILHO 1~,253&25:9~ 
4a, as contr1bu1çoes 1ue fizero111 aos lliret,R 2 e 2 8/? 
rica d!!• Part14oa Po1 t1coa, e ciiÍ outras e ?2 e 126/76 
prov1denc1&a. !levol Vi.c\0 ao 

SCP par .. r~ 
Autor I Senador Be1vi41c !Unes trib)!io;ão a 

I 
misaa.o de Fi 
n11n~~s l 0 e~., 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUiÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SEIWlO ND 126, de 1 9?6 
Tramita om 

~l_tjunto coe' o 

Autoriza o abaU..ento doa ;:Iucuéia ~ 21j..06.?6 Son&dot ACCIO- 25.06.?6 LS n)a 88,1?9 · 
la>259,26!+ e declaração 4e.ron4aa Ub pessoa t aica e 4á LX FILHO ~~ e 12 e outras providencias. ;j? . DovolVj, 

Autor: Senador Os1roa Teixeira 
ao SCP 1).1• 

:'! r~d1str1l:!!1 
ao a Cor.:iuao 
e Fino.:'lt;u::,em 

13.08.?6 

PROJE'l'O DR LEI DO SEIWlO IIR 123, de 1 976 

Concede a.Grat1ticação 4e llatal ao! o~.oS.76 Sanador J.AIIBAS 
Ven4edo~ea AutOnomoa e dá outras provid~ PASSARINHO 
c1As. 

Autor: Sena~or.llelson Carneiro 

PROJE'l'O DR Lili DO SEIWlO NO 131j., 4e 1 976. 

Facu1ta,ao emprogado do liXO reminino 05.oB.?6 Se~~&dor li!U.IICO 06,08.?6 
ncar os 4epos1toa 4e sua conta 'f1naula4a MON'rORO 
do Fundo de Garantia do Tempo da Serriço,na 
hipótese que in41ca, 

Autor1 Senador Otair Becker 



DIARIO DO CONGRESSO NAOONAL (~U) s.t.llrodel!l'76, 

DATA DE RaATDR DATA·DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 08SERVAÇOES 

NA OOMIS8AO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATO.R CCIMISSAO 

PROJ!TO DE LEI DO SENADO ND llt-3, ·ele l 9?6 

Institui ael1cional por tempo ele ser- o~.o8.?6 lloaador ffi n-5.~8.?6 
viço aos trübalhadores rogiclos pelo DoerA QU;: DE LI. R 
to-lei no 5.452, de 10 ele maio do 1943 QUE 
(Consol1d~ção das Leis do Trabalho). 

Autor: Senador Orestes Quércia 

PROJ'!!TO DE LEI DO SE!!ADO Na ?3, de l 9?5' 

Estabelece que os .t'uncionÁrios re- 12,08.76 8eDa4ar J~ ].9.08.?6 
eler!!is e municipais, vinculados ao plPS, !IAS P.&SSAB 
se~o aposentados n3a bases e condiçoes 11110 
estabelecidss n~ texto constitucional. 

Autor: Senador Franco Montoro 

REQllERIME.'JTO NO 334, de l 9?5 Tro.mita ane-
:ro ao PLS· .,a 

Do Sr. Senador Franco Montoro com 12,08,?b Senador J.AB- 19.08.?6 73/75· 
runela=ento no art.30, parágrato único~ BAS P.ASSARI-
tra d d~ Constituição e no artigo 240 do NHO 
Rect=cnto Interno do Senado Federal, re-
q\!er in!'orlUllçÕe~ ao Hinist.5rio da Previ-
dencia e Assistencia Social, com a !inn-

I 
lidade de instruir o Projeto de Lei do 
Senado no 73, de l 9?5. 

DATA DE RELATOR DATA DA . CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

DES1GNADO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJE'l:O DE LEI DO S!:!WlO ND 141 dll 1 9?6 

Acrescenta dispositivos 
ção das Leis do Trabalho. 

ii. Consolida- 12.06.?6 ~Mdor JE8-: :rnx:mx 
12.06.?6 

Autor: Senador Nelson Carneiro 

PROJETO DE LEI DO SENADO ND l?, de l 9?6 

• Aprov3. a Consolidação'· das Leis da Pre 12.06.?6 Se~~ador J.AB- 12.06.76 
v1denc1a Social. BAS P.ASS!RI.. 

IIBO 
Aut~r: Senador Franco Montoro 

PROJETO DE LEI DO SENADO HD 99, de 1 976-
Cnt:PWlEll'rAR, . .. . _ . . . : . .. 

Inclui os Viajan~ea Comerciais Autônsl 12.08.76 Selllldor DO}Q; 12.08.76 " 

mos entro os bene!iciarios do Programa de 
···•·· .... ?_I_O GORDDI , .. ~tcgração Soc1al(PIS) e dá outras proVi -

dcncia3. 

Autora Senador Orastes Quércia 
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NOMERO E EMENTA DATA DE REUITOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESI'lNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO ' 

PRO.n:TO DE LEI DO SEII.\DO NO ll? 1 de l 976 ., 

Dá nove redBçiio ao artigo 129 ,"caput" 12,08.76 
I 

Senact?r HEN. ~2.08,76 da Consolid~ç~o das Leis do Trabalho, DES CA:!Wl 

Autor: Senador Nelson Carneiro 

PROJSTO DE LEI DO SENADO NO 122 1 de l 976 

Acrescenta G 70 ao artigo 586, 
solidação d3S Leis do Trabalho, 

da Co.11 12.08.76 Senad.or ACC!O 
LY Fl!JIO -

12,08.76 

Autor: Senador Nelson Carneiro 

PRO.n:TO DE'LEI DO SEN,\00 l/O 133, d• l 976 

AcrescentB dispositivo n Con:Jolid.B• 12.08.76 Senador .JAR- 12,08,76 
ção das Leis do Trabalho, BAS PASSARI. 

NilO 
.\utor: Senado:- :lelson Carneiro 

I 

DATA DE REUITOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSÃO 
NOMERD E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSÃO 

PROJETO DE LEI DO Si:;NADO NO 149, de 1 976 

DispÕe sobre a concessão de eratifi- 12.08.76 Senad~r FRAN 1~ ••. 8.?6 
cação de risco de vida aos trabalhadores CO HO i:TORO -
na construção civil. 

Autor: Senador Vasconcelos Torres 

PROJETO DE LEI DO SE~ADO NO 152 1 de 1 976 

Acrescenta parágrafo único no artigo 12.08.76 Scn3dO!" HENRI 12,08.76 
439 do D~crcto-lei no 5.4)2, de 10 de caio QUll DE LA noc 
de 1943(Consolidação qns Leis do Trabalho) QUE -

Autor: Senador Orestes ~érciB 

PRO.n:TO DE LEI DO SEN•\00 NO 155 1 de 1 976 

Determina a revisão tri~r.ntral do sa- 12.08.76 Senador JAR. 12,08.?6 
l:Írio-mínimo e dá cutrns providências. B~S PASSAR! -

:mo 

Autor: SP.nndor Marcos Freire 

I 



! 
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NuMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISS.I.O DES1r1NACO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO DE LEI DA CAMARA NQ 56 1 àe l 9?6 

Altera o paráeraro único ao artigo 18,06.76 Se nade r l"RA.!! 1CJ ,CL'.7b 
$66 d~ Consolidação à~s Lois do TrubalhoA CD HO::rORO 
anrovada pelo Decreto-lei no $.1+52 1 de l 
de maio de l 91+3. 

L Autor: Deput:.do •• La~rte Vieira 

SINTESE DOS TRABALHOS OA COMISSAO 

Reuniões OrdlnArlas ----------- 2 

RcunlOoa Extraordinárias ---------

Projetes relatados 12 

Pro)e:os dislrlbuldos -----·-------------16 

Pro)otos em doilgOncla ··-----------------

Oflclos rocobldos 

Ollcios cltpedidos 

Podidos de vista 3 

Em,_.m1.1S apresentadas------------------

Subcmendos ;~presentadas----------------

Subsliluli,os ---------------·-----
1 

Projetas de Resolução __ 

DeclaraçOos d~ 'oto ------------------ 2 

Comparecimento do autoridades 

Votos com·restrlçOos ------------------
l 

Con,lles ••pedidos -----------------
Projetos rcdistribuidoo •••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 

Braallle, em 31 de agosto de 1 9?6. 

comss,\0 IIE }!lllAS E EIIXRGIA 

ltELATóltiO COitltESrONI)ENTE t\0 M€5 DE AGOSTO DE 19 76 

l'ltl~lll"NTE: SZf1hDOR JOirO CALHON 

ASSISTENTE: RU!l.\LDO PACHECO DE OLIVEIRA 

DATA DE RE· RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA CEBtMENTO DESIGNADO DIS· 00 PARECER 

NA COMISSAO TRIBUIÇAO DO RELATOR 

f'Hú.TI•:Tú DE ~fil;.~~titA llQ 5:3. DF. :l.22i 
OIJPCG 3utm;:; A O:Jõ1IGATURIEDADE Dli: 1!15 

7."lL\Ç:':c.; J~E PV.Tl'~ D~ EiltjARJ1.\Fki·:E~;~o DE G~~ 11.08.76 SEf!AOOR 11.08.?6 
1..1-t::.~r·~L\.l ~~-~:".:::71\~L!::O, !iVS CA::::~ ~UE ~PECJ; 

DI!!CSU CARDOS:: r'lCit., E ;JÁ Vtl'i'l!;~s Pt'tú'l~D~i;Cit..S, 

Pllú.) ;;~o !lll L!ll no ns~u1no r:o ~!!. l21l r:.vu~VEL AO l2Z~ 
SU!JS~ITt.'T IVO 

AL7r::u, O ART, lA DO Di:CilETO·L&I NQ OFL~.;;CIDO EH 
2n t Dr. :. :1 ~!: }'·.'.'>ít!iinO Dll 196? (C6i)IGO DE 19.08.'76 SEI:ADOR 19.08-'76 PL!:::!~!!IO. 
!I.~;·:~), .;r.t<:::;c!CT~:.JO•Llnl O FA~GllAFO Qll'6 E.~ DIRCEU CARDOS( 
h·.• .. J.rlCA. 

i ,';o•!l."l :1}T ~ro·,r~ Snrnny 

'C_·~) I 

Setembro de 1976 

CONCLUS.I.O 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

R:>UT,\00 E! - PLE::~,tnio, !:, 
SE5S:\O EXT~ 
on:n::.:nrA Di· 
19.08.?6. 
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*TMI! DOS IRML\Ll!QS pA COtilSSlrO 

PROJ'E'l'OS R.~CE!li!lOS .................... • 2 

PROJ'ETOS PISTRI!!UIDOS , •• , • , ••••• , • • ••• • 2 

PROJ'ETOS REtATADOS E!( PLE!I.tRIO , •••• , • , • 1 

Br<1dl1A, 31 do agosto do 1976 

COM)SSAO DE rtELi,ÇO'I:S ElC!'Eil!Onl!:S 

llELA'l'óltlO CORRESI'ONDENTE AO Mts DE AGOSTO 

PRI::SIOENTE: SEI!.hDOO D:.!:IEL mii!XlEn 

ASSISTENTE: CJ:I-IDIPO HIPP.mTT 

DATA DE RE· 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

J:i.ÃSAGID-l !!D qQ/76 - ~ Sr,Prenidento da Re-
J'ul:l1ce.1 :mb,;;ctendo a aproV"l&;:'o do Senado 02',06",76 
?cdct':.l a escolha do .Sr, OV IO DE .r.llXIADE 
::EL0 1 !llnistro de Sogunr,ta Cln~~c d:l Carro1 
:::. d~ ll1rJ.r.u:Qta, p.•.re. cx~rco:t· a .1-unr;::'o de · 
:::.:1:• :t;;::.<lor <lo Sra::til junto a X.\II.Ai:6Ii>, 

i.l~Jl~l';';..Q_IJ'.:!l!§YJTI'O l!D ?~/Z'í 
! .:.J:lL'OVll o tc::to do Convênio sob,. e l'rlllls,POrte 22~09.75' 
'l:t:l'ititloJ. !lasin;;do·cnt~;e a Re!;Ublicl1 FedarA 
ti;-o elo .oru.s:U o 11 Rejl\lt.l1cu Sociul.istn da 
~C\I.:Ônta, e~> o; de junlu) de 1975', 

DATA DE 
NllMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO 

ll'JJ"~.ll'&l~ - DQ Sr, P.re;!1dentc da 
2;',0G.?6 ile,n:l:lica, :;ulJ:,•ctcado a np••.waç11o do Sena-

do FedorMl 11 escclha do Sr. JCI.õ,;UD·: DE AL-
!:&IDA SZ'utA1 !'.in.L:;~:o·, de Secunda Cli!Sse, 
d~ Carreira de Diplooata, para exercer a 
funrão de El,,bai~~dor d o Brasil junto à. 
Ri::l•L1nLlCi. 00 um,;:, 

fl!Q,T ol:!'l1r.'liiil:Q i.!:ZllSLC.l:riO llD J QQg 
~~rovn o texto do Conv~n1o·Internac1onnl so 25o08~76 
bre nesponm ... b1l1d~a Civ:IJ. AQ Dunos CAusado 
r,r Polut;ão por eo1 conclu!dll em Ilnixo-
~s 1 a 29 de novoinbro de 1969·! '· 

.1:!1P...t·.P.~i>.0-1i;,~.t/W.llllY.Q.li.D....Ç.~ 
hJlrow o texto do Protocolo que ntoditica a 

2,5'.08,76 coruplo~entl\ a "Convençiio entre o~ Estcdos. 
tinidos do Dras:U, nt1rlllr.rento Republica Fed,c 
rativa dC> Frns11, e o .T~>J~ao 1 destlr.adt< a 
c·;ttnr. n d"J;\1P. tributn~<·O cm '"r,tÓt•ia de ;m-
ro:totl' soure rendir.:n:rtos" ~ assihado c1.1 To· 
qu1o 1 a 23 de ~arço de 19 6, 

DE 19 76 

RELATOR DATA D ... 
DESIC'lNADO DI S. 

TRIBUIÇAO 

Senecl<,r 03.08.76 
~:AllllO 
Dli:!IEVI:lES 

sen..,.dor l-6·,oa•76 
LEln 
CHAWil 

RELATOR DATA DA 

'DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 

CONC~USAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

-

hvorlvel 

CONC~USAO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

CONC~USAO 
DA 

COMISSAO 
OBSERVAÇOES 

- .;oprec~:.c!e. m 
reunino 3e• 
cret.'i 1113 
04,o0~7G 

AproVP~ê'o 
(18,08<76) 

CONC~USAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 
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I 

aEtmiÇES ·RFJJ,~.· ••••••••••••• •.!.. 3 
PnOPOSI~ES RECJmiDAS ••• I.............. 3 
Po~inr:::mn~ mormmcs....... • • • . • • • • • • • 2 
í'llOPOSIÇClllil DI:O~lt:C:U:fll.\S,. "·'., •••• •,. 2. 
COI·:Pilll~Il·:!i::!l:O DE .;.uXOi\ID/IDE •••• •. • •,, l. 

Jlrua!lia, 31 do :1goato do l~?6 

cmnss,\u l.IE 1•.currro 

llEI.ATóiUO COJ.tni~I'ONIIENTE AO Meli DE 1\I"OSTO DE ID 76 

PRESIDENTE: ~CtiMlOI~ O>.'ITOH Jrlnt" 

ASSISTENTE: "nrin C.:lmen CMtrn ~ou:o 

NOMERO E EMENTA 

P•!t'.:v~nl") d,., v.,ncJ do, nllri\ o turno !"l\l~'lr:rv:tn
t."r, r!l") "'r.f1t:":\tl) cl"! t.ci f\n r, ... "·"'''" nr:t 5!'/75, 
·H~"' <!~clflrlt d .... utilid:tdn r-Í:'•ltc:~ Mi f~UM'i 
n"lt;;nctM; ··'"'~nnic"" r:ründr.o orl··:n!:'"l cln ur,.-
'ji 1 r"rnn~-:o!õ Lojn'l, n~ rr.1r11;, •. : nr1.r•ntn~ r:=: 
t,.,:ur+t~ '! ~ ... r.rnnrbr. J,o2.-,~ J;;.t;;•dtPi"'l, h~!'l 
cn•:o t'\q L'ljnr~ filiaC:C\~ ~~~ t]u,,~ ur.tf.nctl'l!l'. 

DATA DE RE· 
CEBIMENTO 

NA CC'MISSAO 

4. "· 76 

!",....:i:'l"":in f1.nl'll dn!' c~cncl;:m clo ~.·n:"~rl('l 110 rro s.~. 76 
i·· .. ..,·,~"' T."i ~., r.~~:"r., n? lS/7!..1 (n? \.70,.,-
"" '7~, n:\ C,.,.,,, ~C ori t'J~T"'), 1'1'\11" o"~CI"'O!':Cnnt:t 
.., ... r~"Tl'1~n": l'!O nrt. 5? dn 1,('11. n? ~ •• lO·, cl,., 
"l.. !'1"! .,,tnr'~M ,.,r.: ]t')G6, ~'~'Ut'! tn~t1tui n CÕ-
d1 ,.,., ~l;.e1Dn:~l d'! Trfinn1tti. 

DATA DE 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISS~O 

~:~J.:'~.~_.!!J__5_3_4/.?!.! 

....... :! .... ,..n, fi:'l-"1 ,~"'., ·~rojoto di" l':c~oltu~ii', n? ll.il. 7~ 
: . ,,, , "C~ ,.ct,.,ri zn , C-=:ti'l"'~,., dll ~·i.n~r. rn-
':"''"'·~ n l"'li~nr~r ·t;.nrrn~ nÚ'1l1 CMI "''Uf'! ('0!':1'\CCi f! 
":',o 

;:;•:c_t:r._T'~llf7.6, 

.. -:- .. -: .... ~~,., flnnl ~o nM1rt,., c!~ T'cnolut;ão nQ 11. :·, 76 

.. : l7fi, I"U'! nutnr17.n o ;:.,tl'ldo do •'inn~ r:co-
r"'1 .. A :ll1~nnr t~rrn~ !"Ú~l ten!\ nuc o•recifl ft, 

~ .::.c:r:.:.~.ill.LZ!! 
....... ,, ...... :;,., !1:"1111 t1r, l'rojeto ,c f"'l!lf)lU7ÕO n? l~.~.7G 
.: '•17". ,...u~ nut,.,r1 ~n n l·:~tN1n cln '~lnnq """ r ,1 ~ " 1111~n~r t""rrt~!\ !"Ú~licn~ ~u~ ~R~~-
" 4 ~1 CP, 

RELATOR DATA DA 
DESIGNADO DIS. 

TRIBUIÇAD 

SP.>1Ai!';!r Vi rCJ{ s.r .. 76 
lin 'l'avor'> 

Senndor Or~~t r. 9.t.76 
t'luércill 

RELATOR DATA DA 

DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 

c;cn~trlt')"t' nttn 11.''·7~ 
J.t"~'"'~"" 

~'!nllldnr ora"- ll. ~. 76 
.t~~ l"'u;;rc\n 

n~n,.,nr olt'IAÓ l~.'. 7~ 
t,J "'~n!'1n 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO PARECER DA 
DO RELATOR COIIISSAO 

P.eda<;ão do von- ~nrovado c" 
c ido 

~edaçãc finol 

CONCLUSAO 
DO PAR~CER 
DO RELATOII 

f'IN1,-,t-';r, 'fi"·"" 

"~rl;-,-;, rtn., 

~"'ll\,..j;n ~·""' 

6.<.. 76 

J\f'roVtldO en 
11.~.76 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

,...,..mv.,,.,n DI'! 

11.• .. 76 

~prnvn<l<l ., 
1.1. ,., ,, 

N,rowuln ~m 
l:!.t.7G 

Setldlro dtl!n6 

OBSERVAÇOES 

OIISERVAÇOES 
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NOMERO E EMENTA 
DIITA DE RELATOR DIITA DA CONCLUSlO CONCLUSAO 

: RI!CEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
I NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

\'~:L:I1._5.4.0,l7§. 

""'d.,~Ão tinal do Projeto dn P:tumlu~~n n<:' 12.\!.76 s.,n,.dor nona- L:!, P, 76 Roda~fto Una ill"rOVAdO em 
-17/7;,, "UO ou~ori&A o Cfttndn ,I~ "1,,1'11 ,..,_ to rranco l~.t.76 
r:"+t., " aliena• terr~ts t'IÚhlicm~ "U"' O R !"e• 

C'1.!1eft. 

"'~~Cl!f' '1':1 5_5 .. ;tL1('~ 

' '"""1,11':';;1" ,,., 1~., .• 76 u#'lnctd..,, rr•rl'l n ~·.l l\'!'""1"\ "''"'f'il'"'l"!:! n~nndor ,J,.,,.t; l~.a.76 r.,rl~rnn ~o ."'provado "" t,.l, t1"1 "roj?to d'!l r.~l ~ .. ~··i·"''' 1'".' •':!/75, I.1nr1nnl) vancido 19. a. 76 ... .: .. , .. ,,!. t'1 I'!!' f'lt""V'' .. 1 tiVf')!" ll'l , ...... , ·1,-\ 'l 
n9 .;~7, d? l· I\ o r,·v~ratrn I ~' I t·· .. ·,, (l',..ltl1-
~~ <:' ·~tnc-r"t:i\.,) 111 t~rnrln '':·1· • I, ,,~ .. ~tr)•lr:.1 

":':' 318, c''!' 14 (!..- f"'l'lrt;n f!<"'! 1"1 7. 
: 

~~~:!.."'..:'.f.,_o/_7..'·. 

............ ~,., '1nlll c!n ,r,1"'t,., tlt'! , .... ~·lll!''":;, n? 20 •. < .• 76 t:;rnnrlnr ,'Tn .. ~ ~0.1!, 76 !'erl~tçiio !in11l ,.I"'MVftdl') 1!111 

r."'.,l7', .,.U~ DUtf)ri Zl' " 1'r·~t't"!'Jtll":- .. ,:.,tr:t ... .,l r.tnd,.,,.o 20.o.76 
, ... .,'!'"·"' .... ""r"nf''"t (:":") ~ r,..,.,l t ~ ..... (.• ·'r_., .. :;" ,~,., 
~=-~·:·, tn .,n vAlnr d., C r' :,~.1111, 1 ~·t,•HJ 
{ ... t, ·tl,,,.!'ttl" 41) <l'>h r"'i.lhÕc:'l, c•.•ntt\ ·'! c:\lz nil, 
""',!.,tMC')fttl"'" o .-:unranta Cr"UZt'ir'f')"''). 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSlO CONCLUSAO 
NOMERO E EM!NTA RI!CEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

~ç:" N9 591Q6 

~,~~no !lnftl d~ Projeto ~a Lei da C~nrn n9 27.a.76 Sanador Vi...,{ 27.a.76 P.edaçlio tinol lll"r<>VlldO Qt:\ 

S~/7' (~? 2.5~~·Cf7G, nn c""" do ori?OM) , lio Tiivora • 27.8. 76 
~u~ rli~~~ .. ,~rn a erta~iQ do car~~ no rry 
...,.•t! , ..... ~?" de Controln l'.xtorno dtl 'luadro 
~~rr~nonto dn ~~crotari~r.ornl do Trihunn1 
t!o Cnnta" dft llniiio, o dii outr11" J>r<lviclôn -
Chi'\. 

~·~~ccn ~~ 596!!6 

ll'>do~i\a final do~ omnndns do Sanoclo ao Pro· 31.a.76 Sanador Jo•é 31.8.76 Redaçlio tind 1\nrnvftdO en 
j~t., d~ !~i da c~~ra n9 54/76 (n9 2. 558·!1/ Lindos o 3i. a. 76 
7G,~r c""" d~ ori~l, nun ttxn rrazo porn 
~"•ctlln r.l~ltnr•l o r111~io Pnrtidária 
~•r• •• o1~1ÇÕ~ HuniciJ>als de 1976. 

r1~r.cen N9 597C!t. 

~~d~~~~o fin11l doProj~to de P.aoolução n9 31.8.70 senador Oroft• 3l.a.76 l'.adaçiío final lll"rovado C III 

5 7/7r., '!"" a1 tora di,.roRL ti vnn d" ne.,ula""'!! teR Quércia 31. e. 76 
to '~"intntrllttVD dQ ~anado FedarRl, apro-
v•~n "Ola r.o""lução n9 58, do 1972, 
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N~MERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

~r,jot, d~ r.ei dn s~nocio n? B~/74, 'lUC disp 
~~~ ~n~r~ ~ d~n~mtna~ão do viaR a on~AçÕeR 
t~r.t n.d'l do Plano :lacional de Vinçao, e 
d,.; I')Utra.<~ !"rovid.5nciAII. 

~r~1~to c~ Lai dn ~on~dn n? 173/74, nua dá 
nrwn r-,dnt;~o ,., ~ 1~ dr.> llrt. f'i(i dl" LÕi n'9 
·1.72~, d~ 14 c!" ju1hn do 1~65, "'"' dloci-
... ltn,." "~rcl'lli'l rlo Cõ\l'\1ta1n n c"tttholoco 
l"'nrl~.tltts r'lara o fllnu do~cnvolvir~~nto. 

""r~;~tn do L~t dn Son~rlo nQ 2~7/75, ~u~ as-
'"'"'lnur . ., o ..,~,.. ... rn ria Providélnci.n r.nciftl "o" 
.,..,,.cr.,~,., incarazel\ r" Ara o trAhft1ho non 
c••o• ~ue indica. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR 

""r"Ji -e., d':' J.c i c!n r;~n."''do n':l fJ 3/7G, nun n-
~r~~c~nt~ ~~Tn~r~fn ünien ~n ~rt. 305 dn 
' ... 1 r? (,. rnr,, ~~~ 31 (!~ c1~7.C'i 1 'TI') d"' 1n3, 
-u~ ~i.,~;;.., '"1"'1"'1""' ,~ R,.."i"trn!"l ftÚ'"'l1co~ e 
~i ,,~trt't~ T"''rf'l''" r1~nc4 :0"'1. .. 

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO 

RouniOes OrdlnArlas --''-------------------
nounl6oa EKiraordlnArlas _., _________________ _ 

Projolos rolalados ___ ,:1,:1 ________________ _ 

Projotoa distrlbuldoa _c_n11~"''""-r.,,..,l..,nllJtliinl!~l!ni.:•:....:!...------------

Projoloa em dillg6ncla ---------------------

Oflcloa rocobldoa ---·-----------

OIIcloa cKpadldoa ----------------------

PorUdos do vista 

E mondas apresontndaa ---'----------------

Subcmondns apresentadas ·------------------

Subslllullvos ·-·------------------------

Projnlos do Roaoluçlo -------------------

Docl<~rnç6es do voto---------------------

Comporoclmcnlo do """''Idades -----------------

Volos con1 roslrlçOea --------------------

Conv\los •n:podidoa _ 

Setembro de 1976' 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 
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CATA:::'!: 
A::Cf.!':J'.t:NTO 
NA CO~I.iSS-'\0 

- , ... 
"' 

Ct,TA DA 

DISTnt~UIÇI\0 

,·, .· ... ;:·.' 

COMJSSAO UE SEIIVIÇO POilLICO CIVIL 

REJ.A'fóltlO COitltESJ'ONDENTE AO MllS DE AGOSTO DE 19 76 

I•JmsumN'l'I~: 

ASSISTENTE: 

SENADOR LAZARO llARilOZA 

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO 

DATA DE RE· 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

PHCl.JE'rO DE LEI DO SENADO N9 019l75 • 
Altera a redação do art, 19 da Lei n9 3 738 
de 4 de ~bril de l 960. l4.04.75 

PROJETO CE LEI DA C•~RA N9 090/75 : 
Acrescenta p~rágrafo ao Artigo 40 da Lei nQ 27.11.75 
4 878, de 3 de dezembro de l 965, que "dis• 
põe sobre o regime jur!dico peculiar aos 
funcionários Policiais Civis da União e do 
Distrito Feder~l 

CATA DE 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N9 237l75 : 
05.08.76 Diopõe sobre punição pelo retardamento in-

justificado na concessão de bcncf!cios ou 
prcst~ç5o de serviços pelo INPS. 

PROJETO OC LEI DA CÂMARA N9 58/76 I 

Diopõc sobre a criação de carqos no Grupo - 20,08,76 

Ativid.1dcs de Controle Externo do Quadro Par 
mancntc da Secretaria Geral do Tribunal de 
Contas da União e dá outras providCnc1as. 

RE\.ATOR DATA DA 
DESIGNADO DIS· 

TRIBUIÇAO 

Senador Luiz 24.04.75 
Viana 

Senador Augu! 11.03, 76 
to Franco 

RE\.ATOR DATA DA 
DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 

Senador Ita - 05.06.76 
mar Franco 

Sanador Ale - 25.08.76 
xandre Coa ta 

S!NTESE DOS TRADALHOS DA COMISSKO 
Reuniões Ordinárias 

Projetes Rolatüdos 

Projeto• Distribuiclos 

Substitutivo!\ 

Votos com restrições 

······················· 
······················· 
······················· 
······················· 
... ···················· 

CO~C\.USI.O 
CO Pt,r::C::;A 
DO Rf;\.ATOR 

CONC\.USAO 
DO PARECER 
DO RE\.ATOR 

CO/I:C\.U~I·O 
DA 

COMlSS~O 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

Favoráv«!!l, com Aprovado, em 
Emenda Substi- 19.08.76 
tutiva 

Favorável Aprovado , 
com voto ve!!_ 
cido do Sr, 
Senador Hei-
tor Dias. 
Em 19.08,76 

CONC\.USAO CONC\.USAO 
DO PARECER DA 
DO RE\.ATOR COMISSAO 

o Plenário a-

Parecer oral prova o pare-

cm Plenário cer do sr. R~ 

favorável ao la ter durante 
a sessão ex !'-· Projeto . em 
traordinária 25,06.76 
do 25,06. 76 

1 

1 

1 

Drutun, nm 31 ela agosto do 1976. 

Setembro de 1976 

cesrR'.';.::~::s 

OBSERVAÇOES 

OBSERVAÇOES 
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NúMERO E EMENTA 
DATA DE RE· 
CEBI~!ENTC 

NA COMISSAD 

!~.o:=.t::t l'P..·t'·J:.N~to.•~'·" i;:t .:~~er.'t;Je~Co - é!C,C~ .';i 
: :-,"':!O:tü c.to Ftt\lrjt::u~t.e:J. <i'J ,,'e.L'~u!o:; ... .u~ . .o4! 

··:J - ; ... ::~·:.':'l.;t. - n..., Con:;olllo ~:r.c·ir.n~l do 
:~;;.;;lt..o, 

~~~: -;.:~ :-:i.Ll~P ... J1~·.t·~p_::'t.J;.5...J2t":! , ~7r, 

'• . .; 

RE~ '.TOA 
oee~: ~ADO 

DATA Ui. 
DIS· 

TAIBUIÇAO 

~~,'(i!· ... ·.·!~ u.~d'-1 ~{.ll.?S 
:..o Jr, ;f','•'•!ht'l" 
;~·;,:J:d:O·• C:n~l'trl 

l"u, ~··· 2?.ll.-
í .. 5· 

J.~it:or1r.c. o ::oder F.::{'(:1:tivo :t trcn1d"!: 
r~.r nlll'~ o :.:cseu :-~rlt\uo Proct~Jiln, o vndio .. 
~~ ~:u.l~!l!•orte l'.,SSOC.l t:tll:lza d.o fil.!lO lJJpc
rt.dor Pettro II. 

l3,oc,, 76 SA''"''"r Pr.ulo 
Guc•.•J•c. 

NúMERO E EMENTA 
DATA t.E 

RECEBIM"NTO 
NA COMISSAO 

:>3.0(:~7.; 

l~. ·.:•.:() 

. :c ;. 

RE.ATOR DATA DA 

DES!GNAOO DISTRIBUIÇAO 

·(DJC:i..:JO) · 25.CS.76 
:;:r.!:,n.:: •• :.• .Al.l -
x~nc.t~·o Co:lt3 

c.~·.: .. ·..:.·.:~:;.} :!S".w.::~ 
Sr.~·r .. , 1• .t..le -

;\tmci.·n Cost::';. 

~.:.·.; . :..~ :.;.:~ 
dcc :: .. ~-.r

J.c 

CONC!.IJSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
00 RELATOR 

ContrO::·~.o 

Sexta-reln 3 5469 

CO:'-lCLUSÃO 
DA 

COMISSAO 

~!:t·r·~~:lo ":::: 
05.~··· 76. 

CONCLUS~O 
DA 

COMISSAO 

;,;,~v·:: ,_:,,l 
c~.c:~.7(,. 

-:::·~ 

n::; 

OSSEAVACOES 

OSS:RVAÇOES 
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I 

I 

N~MEAO E EMENTA 
CATA Ci: 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

.:a.o.; •. ~'::' .. , tjU':.rc., tt:r:.1nu1:s cl~ ~rcns~Xll'- 12.08./ô 
t'! ~ !..:;~·;·e:::tr-:6, e au out.re.s · !>l'(.IV1d'cnninB, 

RE:.ATOR 

OESIGNAOO 

DATA OA 

OISTRI8UIÇAO 

S"jj;..~cr i':tu 1~.~8. 7ô 
lo C•l~l·t·e -

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

!I =-.;~u:.::.:~:..l: ... ::. ''~"r. ~·~ '~/''" I 
••. ·:~·:;. n ~··>:',o :.o C.1, .• ,..;,,t.:> r.ot.ro • ll' ,Cê, 7~ Se'''·: .. !' l'~ulo I 1~.oe,76 

I~~·:.·; ~:":-:·it:~~~f~.\:::=?'~f.r::.>~~~~~(i ~:~:~;;·~~-. i C:! _.,.~ I 

' J ___ J __ 
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h•4·jetcs ~i:.t::"~~ulC:.os • , ••• , • , • , •••••••••• , ••• .'.,.. •• • 4 

Claudio Carlos Rodrigues Costa 
Chefe do Serviço de Comissões 

Permanentes 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

Setembro do 197' 

OBSEAVAÇOES 



. ' .... 
Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) Sexlll·felra 3 5471 

ATAS DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE REDAÇÃ.O 

55• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 6 DE AGOSTO DE 1976 

Às onze horas do dia seis do mês de agosto do ano de mil 
novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a 
Presidência do Senhor Senador Renato Franco, Vice-Presidente, . 
presentes os Senhores Senadores Orestes Quércia e Virgílio Tãvora. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Danton Jobim, Presidente, Otto Lehmann e José Lindoso. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Virgílio 

Távora apresenta a rcdação do vencido, para o turno suplementar, 
do Projeto de Lei do Senado n• 55, de 1975, que declara de utilidade 
pública as duas potências Maçónicas Grande Oriente do Brasil e 
Grandes Lojas, os Grandes Orientes Estaduais e as Grandes Lojas 
Estaduais, bem como as Lojas filiadas às duas potências. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

56• REUNIÃO, REALIZADA 
EM li DEAGOSTODEI976 

Às onze horas do dia onze do mês de agosto do ano-de mil 
novecentos e setenta c seis, reúne-se a Comissão de RedaçàÇ>_ sob a 
Presidência do Senhor Senador Danton Jobim, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Orestes Quércia c Virgílio Távora. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, Otto Lehmann e José: 
Lindoso. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. . . 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Orestes 

Quércia apresenta a rcdação final das emendas do Senado' ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 15, de 1975 (n9 1.708-B/73, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafos ao art. 59 da Lei n9 5.1 08, da 21 de 
setembro de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito, 
esclarecendo que, acatando a sugestão da douta Comissão de 
Constituição e Justiça em seu Parecer n• 605/75, apresentou uma 
emenda de redaçào visando melhor compatibilizar a emenda do 
Projeto com o seu texto. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião. · 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, scrã assinada pelo Senhor Presidente. 

57• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA . 
EM II DE AGOSTO DE 1976 .. 

Às dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia onze do mês de 
agosto do ano de mil novecentos e setenta c seis, reúne-se a Comissão 
de Rcdaçào sob a Presidência do Senhor Senador José Lindoso, 
presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann e Orestes Qui:rcia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Danton Jobim, Presidente c Renato Franco, Vicc· 

· Presidente. · 
(: lida e aprovada"a· ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 

seguinte~. reduções finais: 
a) pelo Senhor Senador Otto Lehmann. do Projeto de Resolu· 

çiio n• 42, de 1976, que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar 
terras púhlicas que especifica: e 

h) pelo Senhor Semtdor Orestes Quércia, do Projeto de Resolu
ção nY 44, de 1976, yue autori:ta o Estado de Minas Gerais a alienar 
terras públicas que especifica. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente: ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pdo Senhor Presidente. 

5!!• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 1.2 DE AGOSTO DE 1976 

Às dezoito horas c trinta c cinco minutos do dia doze do mts de 
agosto do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão 
de Redução sob a Prcsidtncia do Senhor Senador Danton Jobim, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Renato Franco, Vice
Presidente e José Lindoso. 

Deixam de comparecer, por rúotivo justificado, os Senhores 
Senadores Orestes Qué:rcia c Otto Lehmann. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a) pdo Senhor Senador José: Lindoso, do Projeto de Resolução 

nv 45, de 1976, que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar 
terras públicas que especifica; e 

h) pelo Senhor Senador Renato Franco, do Projeto de Resolu
ção n" 47, de 1976, que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar 
terras públicas que especifica. 

Nada mais· havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

59• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA). REALIZADA 
EM 19 DE AGOSTO DE 1976 

Às dezoito horas e quarenta minutos do dia dezenove do mês de 
agosto do ano de mil nol'ccentos c setenta c seis, reúne-se a Comissão 
de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton Jobim, 
Presidente, presentes os senhores Senadores Renato Franco. Vice
Prcsidcnte,.José Lindoso·c Virgílio Távora. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Orestes Quércia c Otto Lehmann. 

É lida c aprovada a ata da reunião anterior. 
t\ Comissão ;:prova o parecer em que o Senhor Senador José 

Lindoso apresenta a rcdaçào do vencido, para o 2• turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n• 42. de 1975. que modifica dispositi
vos do Decreto-Lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de 
Mineração), alterado pelo Decreto-Lei n• 318, de 14 de março de 
1967, esclarecendo que, acatando. cm parte, a sugestão contida no 
Parecer da douta Comissão de Constituição c Justiça, incluiu, no art. 
IY do do Substitutivo, referência ao art. 66 do Decreto-Lei nY 227, de 
2!! de fevereiro de 1967, uma vez que a matéria que se pretende 
acrescentar ao art. 65, na forma de parágrafos, melhor se coaduna 
com as disposições daquele artigo. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião. 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza. Assistente, a presente ;tta 
que. uma vez aprovada. será assinada pelo Senhor Presidente. 

60• REUNI.~O (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 20 DE AGOSTO DE 1976 

Às demito horas c delmiml!os do dia vinte do més de agosto do 
ano de mil novecentos c setenta c ~eis. reúne-se a Comissão de 
Rcdaç;lo snh a Presidência do Senhor Scnndor Renato Franco. V ice· 

'' 
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Pr~sid~nt~. pr~s~nt~s os S~nhor~s S~nadorcs José Lindoso c Dirceu 
Cardoso. 

Dcixum d~ compurcc.:r, por motivo justificado, os Senhores 
Sc:nador~s D;tnton Jobim, Pr~sid~ntc:, Orestes Quércia c Otto 
Lchamnn. 

i': lid;~ c: aprovada a ata da r~uniào anterior. 
A Comissão aprova o par~c~r em que o Senhor Senador José 

Lindoso apresenta a redução final do Projeto de Resolução n9 65, de 
1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande (SP) a 
rc:ahzar op~raçào d~ créditO nu valor de CrS 52.110.440,00 
(cinqU~nta c: dois milhõ~s. cento c dez mil, quatrocentos e quarenta 
cruzeiros). 

Nad;1 muis havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião, 
lavrando ~u. Maria Carm~n Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 

61• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 27 DE AGOSTO DE 1976 

As dezessds horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete 
do m~s de agosto do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a 
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Renato 
Franco, presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora e José 
Lindoso. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Danton Jobim, Presidente, Orestes Quércia e Otto 
Lehmann. 

t lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Virgílio 

Távora apresenta a redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 58, 
de 1976 (n9 2.560-C/76, na Casa de origem), que dispõe sobre a cria
cão de: cargos no Grupo-Atividades de Controle Externo do Quadro 
Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União e 
dá outras providências. . 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente atz 
que. uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

62• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1976 

Às dezesseis horas e quarenta c cinco minutos do diu trinta c: um 
do mês de ugosto do.ano de mil novecentos e setenta c seis, reúne-se a 
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Danton 
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores José Lindoso c 
Orestes Quércia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Renato Franco, V ice-Presidente:, e Otto Lehmann. 

r: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador José 

Lindoso apresenta a rcdação final das emendas do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n9 54, de 1976 (n9 2.558-B/76, na Casa de 
origem), que fixa prazo para Domicílio Eleitoral e Filiação Partidá
ria para as Eleições Municipais de 1976. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

63• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1976 

Às de~esseis horas e cinqUenta minutos do dia trinta e um do 
mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta e seis, reúne-se a 
Comissão de Rcdaçilo sob a Presidência do Senhor Senador Danton 
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora, 
Orestes Quércia e Otto Lehmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
SenadQres Renato Franco, V ice-Presidente, e José Lindoso. 

1:: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Orestes 

Quércia apresenta a redaçilo final do Projeto de Resolução n9 57, de 
1976, que altera dispositivos do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58; de 1972. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Ma ria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovado, serâ assinado pelo Senhor Presidente. 
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MISA 
LID!RANÇA DA AR!NA 

!DA MAIORIA 
Presidente: 39-Secretório: líder 

Mogolhc5es Pinto IARENA-MGI lourivol Baptista !ARENA-SEI Potrónia Portello 
Vice-lidores 

Eurico Rozendo 

(9. Vice-Presidenle: Jorbos Punorinho 
José lindoso 

Wilson Gonçalves IARtNA-CEI Mottasloõo 
49-Secretório: Os ires T eixeiro 

lenoir Vorgos IARENA-~CI Ruy Santos 
Saldanha Derzi 

29. Vice-Presidente: Virgílio T óvoro 
~njomim Foroh IMDB-RJI 

LIDERANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

)9.Secr~tório: Suplentes de Secretó11os: líder 
Dinorte Mariz IARENA-RNI Franco Montara 

Ruy Carneiro IMDB-PBI Vice-líderes 
Mouro Benevides 

Renato Franco IARENA-P.Al Roberto Soturnino 
21'·Secretório: Alexandre Costa !ARENA-MA, Itamar Franco 

Marcos Freire IMDB-Pfl Mendes Conole IARENA-MTI Evondro Carreiro 

COMI ISO IS 

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo . 

Telerones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 2Sl 

A) SIIVJÇO DI CDMISSOIS PIIMANINTIS 

Chefe: Ooúdio Carlos Rodrogues Costa 

local: AnexoU- Térreo 
Telefone: 25-8505- Ramais 30 I e 313 

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA) 

17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orertes Quércio 

• Vice-Presidente: Benedito Ferreiro 

Titulare• 

l. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreiro 

4, ltolrvio Coelho 

S. Mendes Conale 

I. Agenor Mo riu 

2. Orestes Quércio 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Altevlrleol 

2. Otoir Becker 

3. Renato Franco 

I. Adalberto Seno 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulort Gonzogo - Ramal 706 

Reuniões: Quartas·f•Jros, bs 10:30 horas. 

local, Solo "Eplfdcio Pessoa"- Anexo 11- Romoi61S 

COMJSSlO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAl) 
17 Membros! 

Titulare• 

I. Cottete Pinheiro 
2i José Guiomord 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Franco 
S. Jose Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cottete Pinheiro 
Vice.Presidente: 11genor Mario 

Suplente• 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. José Sorney 
3. Benedito Ferreiro 

MDB 
I, Agenor Mario I Evelósio Vieira 
2. Evondro Carreiro 2. Gilvon Rocha 
Assistent~: ledo ferreiro da Rocha- Romol312. 
Reuniões: Terços· feiras, às 10:00 horas. 
~oco I: Sala "Epitócio Pessoo"- Anexo 11- Romoi61S. 

COMISSlO DE CONSTITUJÇlO I JUSTIÇA - (CCJ) 
113Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
)9. Vice·Presidente: Gustavo Copanemó 

29.Vice·Presidente: Paulo Brossard 

Tltvlar•• 

l. Accioly Filho 
2. José Sarney 
3. José lindoso 
4. Helvídio Nunes 
S. ltolívio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. Gustavo Coponemo 
8. Heitor Dias 
9. Henrique de lo Rocque 

I. Dirceu Cardoso 
2. t,.lle Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brouord 

ARENA 

MDB 

SupfelltCII 

l. MaltosleOo 
2. Otta lehmonn 
3. Petrónio Portella 
4. Renato franco 
S. Osires Teixeira 

1. Franca Montara 
2. Mauro Benevides 

Assistente: Maria Heleno Bueno llronoOo- Ramal 305. 
ReuniOer: Quorlos.feiros, bs 10.00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Romol623. 
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COMISSlO DO DISTIITO FIDIUL- (CDP) 
III Membrasl 

ntular•• 

I. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

4, Osires T eixeirC' 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dios 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

V ice-Presidente: Adalberto Sena 

Suplente• 
ARENA 

I. Augusto Franco 

2. Lulz Cavalcante 

3. José llndoso 

4. Virgnio Tóvoro 

7. Henrique de La Rocque 

8. Otoir Becker 

I. Adalberto Sena 

2. Lózoro Borboza 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evandro Carreira. 

2. Nelson Carneiro 

Assiste.nte: Ronaldo Pacheco ae Oliveira- Rama1306. 

Reuniões: Quintas-feiras. às 9:00 horas. 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
111 Membrosl 

1. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. Luiz Cavalcante 

5. Arnon da Mello 

6. Jarbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montara 

2. Orestes Quércia 

3. Roberto Saturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice· Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franco 

3. Ruy Santos 

4. Catlete Pinheiro 

5. Halvídio Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amaral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Romal675. 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas. 

toco ir Solo "Epilócio Pessoa"- Ana.o 11- Romal615. 

COMISUO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 

19 Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vice-Presidenter Henriaue de la Rocque 

ntularel 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Capanema 

3. Joclo Colman 

4. Henrique de la Rocque 

S. Mendes Canale 

6. Otlo lehmann 

1·. Evelósio Vieira 

2. Paulo Brossard 
3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Arnon da Mello 

2. Helvidlo Nunes 

3. Joié Sa rney 

4. Ruy Santos 

1, Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas. 

local: Sola "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623. 

COMISSlO DI.INANÇAS- (C., 

117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Titularei 

I. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Fleire 

6. Virgílio T óvora 

7. Maltas leclo 

8. Tarso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

10. Helvídio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

12. Auy Santos 

1. Amaral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mouro Benevides 

4, Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Daniel Krieger 

2. José Gulomard 

'3. José Sarney 

4. Heitor Dias 

5, Catlete Pinheiro 

6. Osires Teixeira 

I. Oanton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Evelósio Vielro 

Assistente: Marcus Viniclus Goulort Ganzaga- ltamo1303. 

Reunic5esr Quintas-feiras, às 10:30 horos, 

local: Sala "ltui Barbosa"- Anexo 11-ltamols621 e 716. 
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COMISSlO DI LIOISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

ntulare• 

I. Mendes Canal e 
2. Domício Gondim 
3. Jorbos Passarinho 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jeué Freire 

Suplentea 
ARENA 

I. Virgílio T óvoro 
2. Eurico Rezendo 
3. Accioly Filho 

4. Henrique de lo Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
I. Franco Montare I. Lázaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souzn - Ramal 675 
Reuniões: Quintas. feiras. às li :00 horas . 
• local: Solo "Clóvis Bevilócaua"- Anexo 11- Romal623. 

COMISSlO DI MINASIINIRGIA- (CMI) 
17 Membros! 

ntularea 

I. Mihon Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Damício Gandim 
5. João Calman 

I. Dirceu Cerdoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

~residente: João Calmon 
Vice;Presidente: Domício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo Guerra 
2. José Guiomard 
3. Virgílio T ávoro 

MDB 
I. Gilvan Rocha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306. 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sola "Epitócio Pessoa"- Anexa 11- Ramal615. 

ntularel 

I. José lindoso 
2. ~ena to Franca 
3. Otta Lehmann 

I. Danton Jobim 
2. O restos Quárcia 

COMISSlO DI RIDAÇlO (CR) 
15 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jabim 
Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Svplentea 

I. Virgílio Távora 
2. Mondes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal134, 
Reuniões: Quortas·feiras, ôs 11,00 horas. 
local, Sala "í.lóvls Bevilócqua"- Anexa 11- Romol623. 

COMISSlO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS- (CRI) 
115 Membros! 

ntular•• 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir6 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónio Portella 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sorney 
9. João Colmon 

10. Augusto 'Franco 

I. Danton Jo:,im 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar franco 
4. leite Ooves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
f9.Vice.Presidente: luiz Viana 

29.Vico.Prosidente: Virgílio Távora 

Suplente a 

ARENA 

I. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Cottete Pinheiro 
4. Fausto Castelo. Bronco 
5. Mendes Canelo 
6. Helv:dio Nunes 

MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossord 
3. Roberto Soturnino 

5. Mouro Benevides 

Assistente: Cóndido Hippertt- Romol676. 
Reuniões: Quartos· feiras, às 10:30 horas. 
loco I: Sola "Rui Barbosa"- Anexo I!- Ramais 621 e 716. 

ntularea 

COMISSlO DI SAÚDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Pro'sidente: Fausto Castelo· Branco 
Vice.Presidente: Gilvan Rocha 

Suplentea 

ARENA 

I. Fausto Castelo·Brcinco I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canelo 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otalr Beder 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Seno 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

I. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal 312 
Reuniões, Quintas.feiras, às li ;OQ horas. 
local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 
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COMISsAO DI SIGUIAI'IIÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Mombrosl 

Titular•• 

I. luiz Covolconto 
2. José lindoso 
3. Virgílio Tóvoro 
~. José Guiomord 

COMPOSIÇÃO 
Prosldonto, José Gulomord 

Vico-Prosidonto: Vasconcelos Torres 

Suplente• 
ARENA 

I. Jorbos Passarinho 
2. Henrique do lo Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 

I, Amoral Peixoto 
2. Adalberto Sono 

MDB 
I. Agenor Mario 
2. Orestes Quércio 

Assistente: l6do Ferreiro do Rocha- Romol312. 
~ouniõos: Quartos-loiros, às 11:30 horas. 
local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Romo1312 

COMISSlO DISDVIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Mombrosl 

Titular•• 

I. Augusto franco 
2. Oito lehmonn 
3. Heitor Dias 
-4. Accloly Filho 
5. luiz Viana 

1. Itamar Franco 
2. lózoro Borbozo 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: lózaro Borbozo 

Vice·Prosidente: Otto lehmann 
Suplente• 

ARENA 
I. Maltas leão 
2. Gustavo Cooonemo 
3. Alexandre Costa 

MDB 
1. Donton Jobim 
2. Mouro Benevidos 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Roma I 307 
Reuniões: Quintos-loiros,,às 10:00 horas. 
local: Solo "Epilócio Pessoa"- Anexo 11 - Ramol615 

COMISSlO DI TRANSpORTES, COMUNICAÇOIS 
I O IRAS PUBLICAS- (CT) 

17 Membrosl 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vico-Prosidonle: luiz Cavalcante 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

I. Ale.xondre Costa 1. Otto lehmann 
2. luiz Cavalcante 2. Mendes Canelo 
3. Benedito Ferreira 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MOS 
I. Evondro Carreira I. lózaro Barbozo 
2. Evelósio Vieira 2. Roberto Soturnino 

Assistente: Claudia Carlos R. Costa- Romol301 
Reunióes: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sola Rui Barbosa- Anexa 11- Romal621 

I) SERVIÇO DE COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIRITO 

Comlaaõea Temporárias 

Cholo: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexo 11 - Térrea. 
T elelone: 25-6505- Ramal 303 
1 I ComissOes Temporários poro Projetas do Congresso Nocional. 
21 Comissões Temporórias paro Apreciação do Votos. 
31 Comissões Especiais o de Inquérito, e 
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçomentória lorl. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Remoi 674o 
Alleu de Ollve;ra. Ramal 674: Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598: Mauro 

Lopes de Sá - Ramal 31 O 

Sl!ll.uxl lEDBRAL 

SOBSBCIIIIT4BU H COIItSSCE:I 

SERVIÇO DB COIItSSCE:i Pl!RIIAIIEN'rE:I 

HalliRIO DAS REUN!CE:I DAS COIIISSCES l'EIU!AN'B!fTES DO SENADO l'Et'm!!! 

PARA O ANO DE 1976 

BOIA5 ~EI!ÇA s .... L A ASSIS.TENT HORAS QUINTA 5 A L AS ASSISTENTE 

lO sOO c.A.R. 
EPI~!CIO l'ESSOA 

LI!DA 09:00 C.ll.F. 
RI1Y BARliOSA HONALDO 

P-=:ü • 615 Romoio - 6 21 • 716' 

QUA!aA B A L A s ASSISTENT C.E.C 
CLOVIS REVIL!CQUA CLI!IDE HOW 

10:00 
Ramal - 62) 

c.c • .r. CLOVIS REVIUCQUA MARIA c.s.P.c. EPIT~CIO PESSOA SOM IA 

10:00 Romal- 623 HELENA 'l!a11111l • 61~ 

EPIT!CIO PESSOA C.l. mJY BAREOSA MARCUS 
C.E. DANIEL 

Ramal - 615 lO: 30 Ramaio - 621 e 716 VINICIUS 

c.a.x. 
RI1Y IIAliBOSA CMI DI DO c ••• E. EPI T!CI O PESSOA RONALDO 

lOo)O 
Ramaie - 621 o 716 Ramal - 615 

c. A. EPIT~CIO l'ESSOA MARCUS 
C.L.S. CLOVIS REVIUCQUA DANIEL 

Ramal - 615 VINICI:IS Ramal- 62) 

CLOVIS REVI UCQUA MARIA ll:OO c.s. EPIT!CIO PESSOA LI! DA ll:OO c.a. 
Ramal - 623 CAIUIEII Ramal - 615 

CLOVIS DEVI LACQUA L!DA c.T. mJY BARliOSA CLAUDIO 
11:)0 c.s.~. 

Ramaio - 621 o 716 COSTA Ramal - 623 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Secão li 

ANO XXXI- N910S SÁBADO, 4 DE SETEMBRO DE 1976 BRASlLIA- DF 

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

de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 65, DE 1976 
Aprova o texto do Decreto-Lei rfi1A73, de 13 de julho de 1976 

Artigo. único. ~ aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.473, de 13 de julho de 1976, que "altera 0 
Decreto-Lei n9 1.164, de 19 de abril de 1971 ". 

Senado Federal, 3 de setembro de 1976. - SenadorJoséde Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III, da Constituição, e eu, 
José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 66, DE 1976 
Autoriza o Presidente da Repdbllca FederadYa do Bruila aasentar-se do País, durante 

o mês de setembro correate, em Yislta ofic:lalao Japlo. 

Art. J9 ~o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado a ausentar-se do País, durante o 
mês de setembro corrente, em visita oficial ao Japão .. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de setembro de 1976.-Senador José de Magaih"ães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tertnos do art. 44, inciso I, da Constituição. e eu, 
José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 67, DE 1976 

Aprova o texto do Conlênlo IObre Transporte. Marfdmo, assinado entre a República 
FecleradYa do Brull e a RepdbUca Sodalllta ela Romênla. 

An. 19 ~ aprovado o texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, assinado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Socialista da Romênia, em BrasOia, aS de junho de 1975. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

.. 
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CONV!NIO ENTRE A REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E A REPOBLICA SOCIALISTA DA ROM!NIA SOBRE TRANS. 

PORTE MARtriMO 

O Governo da Rcpdblica Federativa do Brasil 
c 

O Governo da Rcpdblica Socialista da Romênia 

Considerando o interesse cm desenvolver o intercâmbio comer· 
cial entre a República Federativa do Brasil c a Rcpdblica.Socialista 
daRomênia; 

Levando cm conta o interesse especial cm promover o comércio 
reciproco mediante o fortalecimento c a adequada protcçilo da e~ta· 
bilidadc económica das respectivas marinhas mercantes, cuja cxistên· 
cia c desenvolvimento se consideram essenciais, não somente para 
assegurar as bases que possibilitem o instrumento do intercâmbio 
comercial, mas também para proporcionar a ampliação das relações 
económicas entre ambos os países; 

Considerando que o intercâmbio bilateral dos produtos deve ser 
acompanhado de um intercâmbio eficaz de serviços; 

Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiência c regulari
dade dos transportes marítimos e a adoçilo de tarifas de fre~es 
adequados e estáveis; 

Reconhecendo que as marinhas mercantes dos dois países têrr, 
direito a transportar, prioritariamente, as cargas que silo objcto do 
intercâmbio comercial reciproco; 

Levando cm consideração que os armadores de bandeira brasi· 
!eira e os armadores de bandeira romena, silo os transportadores 
diretamcnte responsáveis pelas cargas marítimas geradas pelo inter
câmbio entre os dois países c que, portanto, os fretes resultantes 
desse intercâmbio devem beneficiar aos armadores de ambos os pai
ses; 

Considerando que é conveniente que as empresas marítimas 
estreitem as suas relações c mantenham contatos permanentes entre 
si; 

Convêm no que segue: 

Artlao I 

I - O transporte marítimo das mercadorias objcto do intercâmbio 
comercial entre os dois países será cfctuado cm navios de bandeira 
brasileira c romena. 
2 - Ambas as Partes Contratantes cnvidarão todos os esforços no 
sentido de assegurar que o transporte seja cfctuado de tal modo que 
a totalidade dos fretes obtidos seja dividida cm partes iguais entre as 
bandeiras das duas Partes Contratantes tanto cm um sentido do trâ· 
fcgo quanto no outro. 
3 - Caso uma das Partes Contratantes não se encontre, eventual· 
mente, cm condições de cfctuar o transporte conforme estabelecido 
no item 2 d~stc Artigo, o referido transporte dcvcrâ, sempre que pos· 
slvcl, ser feito cm navio da outra Parte Contratante. 
4 - Os transportes a granel de petróleo c seus derivados continua
rão sujeitos à legislação interna de cada Parte Contratante. 

Artlao II 

I - A aplicação do presente Convênio não implicarâ discrimina· 
çào de carga, não ocasionará que as cargas aguardem, por navio de 
uma das Partes Contratantes, por período superior a 30 dias, c ob· 
jctivará a fixação de tarifas de frete justas. 
2 - Na eventualidade de não haver disponibilidade de praça nos 
navios de bandeira brasileira ou bandeira romena, podcrâ ser 
autorizado embarque cm navio de terceira bandeira, respeitado o 
prazo estabelecido no item I do presente Artigo. Essa autorização, 
mediante prévia solicitação do cmbarcador, serâ sempre concedida 
pela autoridade marltima competente se os armadores da bandeira 
brasileira c da bandeira romena não puderem oferecer a praça 
necessária para esse transporte. 

Artl&o III 

Só poderão realizar transporte de cargas ll serem embarcadas 
cm portos brasileiros c destinados a portob romenos c vicc-vcrsa, os 
armadores autorizados, pelas respectivas autoridades marltimas 
competentes, para servir ao trâfcgo comercial marítimo entre as duas 
Partes Contratantes. 

ArtlaoiV 

1 ·...,... Consideram-se, para efeitos deste Convênio, navios de bandci· 
ra brasileira ou de bandeira romena os navios matriculados cm cada 
uma das Partes Contratantes, de acordo com a respectiva legislação 
vigente, não estando incluídos: 

a - Navios de guerra; 
b - Outros navios quando cm serviço exclusivo das forças 

armadas; 
c - Navios de pesquisa (hidrogrâficos, oceanográficos c cicntl· 

ficos); 
d - Barcos de pesca. 

2 - Os navios afretados, sem transferência de sua propriedade, por 
armadores nacionais ou empresas de navegação legalmente constitui· 
das, cujos contratos de afretamento tenham sido registrados perante 
a respectiva autoridade marítima competente c, cm conseqUência, te
nham sido autorizados para participar no trâfcgo comcrciat entre 
ambos os países, gozarão, cm cada um deles, do tratamento de navio 
da nação mais favorecida, pelo tempo de duração do afretamento. 

3 - As autoridades marllimas competentes comunicarao, 
reciprocamente, cm cada ocasião, quando concederem autorizações 
para afretamento de navios destinados ao trâfcgo comercial entre 
ambos países. 

Artigo V 

I - Cada Parte Contratante conccdcrâ aos navios da outra 
Parte Contratante, cm seus portos c âguas territoriais, o mesmo tra
tamento que concede aos navios da nação mais favorecida, cmprc· 
gados cm transportes internacionais, no tocante ao acesso aos 
portos, à utilização dos portos para carga e descarga, ao embarque c 
desembarque de passageiros, ao pagamento de taxas, impostos por· 
tuários e outros, à utilização dos serviços relacionados com a navega· 
ção e às operações comerciais ordinârias dela decorrentes. 
2 - As disposições relativas ao item I do presente artigo não se 
aplicarão: 

a- aos portos não abertos a navios estrangeiros; 
b - às atividadcs que, de acordo com a legislação de cada país, 

sejam reservadas às suas próprias cmpr.esas, companhias, a seus cida
dãos, incluindo, em particular, o comércio marítimo de cabotagem, 
salvatagcm, reboque c outros serviços portuârios; 

c - aos regulamentos de praticagcm obrigatória para navios 
estrangeiros; 

d - aos regulamc;ntos referentes à admissão e estada de ci
dadãos estrangeiros no território das Partes Contratantes. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes tomarão, nos limites de sua legislação c 
regulamentos portuârios, todas as medidas necessárias para facilitar 
c incrementar os transportes marltimos, para impedir demoras des
necessárias dos navios e para acelerar c simplificar, tanto quanto 
possível, o atendimento de formalidades alfandcgârias e outras cm 
vigor nos portos. 

Artigo VII 

I - Os certificados de nacionalidade c arqueação de navios, 
bem como outros documentos de bordo expedidos ou reconhecidos 
por uma das Partes Contratantes, serão também rcconhectdos pela 
outra Parte. ' 
2 - Os navios de cada Parte Contratante, providos de certifi· 
cado de arqueação devidamente expedido, serão dispensados de 
nova medição nos portos da outra Parte. 
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Artigo VIII 

I - As disposições do presente Acordo ni'lo si'lo aplicadas à na
vegaçi.\o nas águas interiores. 
2 - Para a navcgaçi'lo no Danúbio, as previsões do presente 
Acordo sc:ri.\o aplicadas levando cm conta o regime jurídico da na
vegação no Danúbio c, nos sctorcs das Administrações Fluviais Espe
ciais, constitufdas pela "Convenção sobre o regime da navegação no 
Danúbio", de 18 de agosto de 1948, serão aplicadas as regulamenta
ções estabelecidas por essas Administrações. 

Artigo IX 

Cada uma das Partes Contratantes reconhecerá, como documen
tos de identidade dos membros das respectivas tripulações c seus 
familiares embarcados no mesmo navio c constantes do rol de 
cquipagem, para os navios brasileiros a "Caderneta de Inscrição e 
Registro" e para os navios romenos o "carnetul de mcrinar". 

Artigo X 

I - Os membros de uma tripulação de um navio pertencendo a 
uma Parte Contratante poderão, na base de um visto correspondente 
concedido nos documentos previstos no Artigo IX, ficar cm trânsito 
ou permanecer, temporariamente, no território da zona municipal 
do porto de escala da outra Parte Contratante por motivos de ser
viços, para cuidar da saúde ou para outros motivos admitidos pelas 
autoridades competentes. 
2 - O visto será concedido por um período limitado, para que 
os membros das trípulaçõcs possam voltar ao país de origem, 
reembarcar no seu navio ou chegar a um outro porto de embarque. 

Artigo XI 

I - Se um navio de uma das Partes Contratantes naufragar, 
encalhar, der à praia ou sofrer qualquer outra avaria na costa da 
outra Parte Contratante, o navio c a carga gozarão, no território 
desta última Parte, das mesmas vantagens e dos mesmos privilégios c 
aceitarão as mesmas obrigações concedidas a navios da outra Parte e 
à sua respectiva carga. Ao comandante, à tripulação e aos passa
geiros, bem como ao próprio navio e sua carga, serão dispensadas, 
cm qualquer tempo, a mesma ajuda e assistência que seriam assegu
radas a navios da outra Parte. Nenhuma disposição do presente arti

.$0 prejudicará qualquer reclamação de salvatagcm com relação a 
qualquer ajuda ou assistência prestadas ao navio, seus passageiros. 
tripulação e carga. 
2 - O navio que tenha sofrido acidente, sua carga, equipa
mento, materiais, provisões c: outros pertences, não estarão sujeitos à 
cobrança de direitos aduaneiros, impostos ou outros gravames de 
qualquer natureza que incidam sobre as importações, desde que não 
sejam destinados ao uso ou consumo no território da outra Parte 
Contratante . 

Artigo XII 

As autoridades e os tribunais de cada uma das Partes Contra
tantes não poderão, de nenhuma maneira, ou qualquer que seja a 
causa, envolver-se em litígios que surgirem nos navios da outra Parte 
Contratante, durante a viagem .ou nos portos, entre o-comando, o 
capitão, oficiais e membros das tripulações inscritos no registro do 
navio, e que tenham relação com os bens pessoais da tripulação, com 
a remuneração e, de modo geral, com o trabalho a bordo. 

Artigo XIII 

As disposições dos Artigos IX, X, XI e XII aplicam-se também 
às tripulações dos barcos de pesca das Partes Contratantes. 

Artigo XIV 

Qualquer divergência sobre a interpretação ou aplicação do 
presente Convênio será resolvida mediante negociações r! i retas entre 
as autoridalles marltimns competentes das duas Partes Contratantes. 

No caso cm que essas autoridades ni'lo cheguem a um acordo, a diver
gência será resolvida por via diplomática. 

Artigo XV 

I - As empresas de navegação marltimas constituldas no terri
tório de uma das Partes Contratantes, serão isentas de pagamento, 
no território da outra Parte Contratante, de impostos sobre rendas c 
lucros auferidos como resultado de operações comerciais de trans
porte. 
2- As Partes Contratantes comprometem-se a interceder junto 
às autoridades fazendárias para que haja rápida liquidação c trans
ferência das importâncias resultantes do pagamento de frete aos 
armadores autorizados, em cada Parte Contratante deste Convênio. 

Artigo XVI 

As Partes Contratantes comprometem-se a, se necessário, facili
tar a emissão de vistos de entrada ou de permanência temporária a 
um representante de armador autorizado, para fins de acompanha
mento da execução comercial do presente Convênio. 

Artigo XVII 

Para os efeitos do presente Convênio, entendem-se por autori
dade marítima competente, na República Federativa do Brasil, a 
Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM 
·- do Ministério dos Transportes c, na República Socialista da 
Romênia, a Superintendência da Marinha Mercante do Ministério 
dos Transportes e Telecomunicações. 
2- Se, por alteração da legislação de alguma das Partes Contra
tantes, for modificada a competência da aut<>ridade marítima, 
mencionada no inciso I deste Artigo, o nome da nova autoridade 
será comunicado à outra Parte Contratante mediante nota diplo
mática. 

Artigo XVIII 

I - Cada Parte Contratante poderá solicitar reuniões de con
sulta entre as autoridades marítimas competentes, sobre as disposi
ções e a aplicação do presente Convênio, as quais deverão ser 
iniciadas dentro do prazo de noventa dias, a contar da data da noti
ficação do respectivo pedido, e serão realizadas no território do país 
ao qual forem solicitadas, a menos que se convenha de outra 
maneira. Essas solicitações para consulta deverão ser feitas através 
dos canais diplomáticos normais. 
2 - As autoridades marítimas competentes poderão, também, 
comunicar-se dirctamente entre si, seja por correspondência ou 
através de representantes, para tratar de assuntos cuja importância 
não requeira consultas formais e para avaliar as condições c resul
tados da aplicação do presente Convênio e promover o seu aper
feiçoamento. 

Artigo XIX 

I - Para a execução do presente Convênio, as autoridades marí
timas competentes de ambas as Partes Contratantes concluirão um 
Protocolo adicional a este Convênio. 
2- As autoridades marftimas competentes das duas Partes Con
tratantes reunir-sc-ão, dentro de noventa dias após a assinatura deste 
Convênio com a finalidade de concluir o Protocolo Adicional a que 
se refere o item I do presente Artigo. 

Artigo XX 

O presente Convênio entrará em vigor a partir de noventa dias 
da data de comunicação, entre si, pelas Partes Contratantes, por via 
diplomática, de sua ratificação, e terá duração de cinco anos, sendo 
renovável automaticamente por igual perfodo, a menos que, em 
qualquer momento, uma das Partes Contratantes comun1quc ·à 
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outra, com antcccd~nciu mlnima de cento c oitenta dias, o seu desejo 
de dcnunciil-lo. 

Feito cm duis exc:mplarc:s, nos idiomas portugu~s e romeno, 
umhos os tcxws igualmente: válidos, nu cidade: de: Brasília, aos 5 dias 
du mês de junho do ano de: 1975. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio 
F. Az~n·do du SiiY!!Iru. 

Pelo Governo da República Socialista da Romé:nia: George 
1\lucon•scu. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 

de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 56, DE 1976 

Autoriza a Superintendência Estadual de Rios e Lagos (SERLA) - (Autarquia do 
Estado do Rio de Janeiro) - a contrair empréstimo no valor de CrS 7.000.000,00 (sete 
milhões de cruzeiros). 

Art. I9 f: a Superintendência Estadual de Rios e Lagos (SERLA)- Autarquia do Estado do Rio de 
Janeiro- autorizada a realizar, com a garantia do Governo do Estado, operação de crédito, no valor de 
Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
destinada ao financiamento de estudos hidrológicos, hidráulicos e geotécnicos de âreas do Plano Piloto da 
Baixada deJacarepaguâ, no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de setembro de I 976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente, nos termos do 
art. 52, inciso 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 57, DE 1976 

Altera dispositivos do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução n9 58, de 1972. 

Art. I 9 Os arts. 45 a 53 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 
n9 58, de IOde novembro de I 972, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 45. São Órgãos Supervisionados: 
I- Centro de Informática e Processamento de Dados; 
11 - Centro Gráfico. 

SUBSEÇÃOI 

Do Centro de Inform,dc:a e Processamento 
de Dados 

Art. 46. Ao Centro de Informática e Processamento de 
Dados do Senado Federal - (PRODASEN) - compete plane
jar, projetar, desenvolver e executar o tratamento de informações 
e o processamento eletrõnico de dados, visando ao incremento 
quantitativo e qualitativo e à racionalização dos fluxos de 
informações como condição básica para a modernização das ati
vidades administrativas e legislativas do Senado Federal. 

§ )9 O PRODASEN poderá executar os serviços referidos 
no caput deste artigo para outros órgãos do Poder Legislativo e 
para entidades públicas e privadas, na forma de convênios que 
venham a ser celebrados. 

§ 29 Com o propósito de garantir eficácia no cumprimento 
de suas finalidades, o PRODASEN estabelecerá formas de 
articulação e relacionamento com os órgãos administrativos c 
legislativos do Senado Federal c com os órgãos ou entidades com 
os quais mantiver convênios, oferecendo o apoio necessério à 

participação destes nos sistemas desenvolvidos de treinamento, a 
alocação de pessoal, o estudo de novos métodos de trabalho e o 
controle da geração e manutenção de sistemas. 

§.39 São órgãos do Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal (PRODASEN): 

I- Conselho de Supervisão 
II - Diretoria Executiva 

Art. 47. Ao Conselho de Supervisão do PRODASEN 
compete estabelecer, dentro da orientação fixada pela Comissão 
Diretora, as diretrizes e normas da politica de ação do 
PRODASEN nas áreas administrativa, financeira, de informá
tica e processamento de dados; propor ao Presidente do Senado 
Federal a indicação do Diretor Executivo; apreciar e submeter à' 
aprovação da Comissão Diretora do Senado Federal a previsão 
da despesa anual do PRODASEN, para ser incluída no Or· 
çamento do Senado Federal, bem como a proposta de 
orçamento interno do Fundo especial do órgão e suas alterações 
no decorrer do exercício; apreciar e encàminhar à Comissão 
Dirctora os balancetes, o balanço anual e a prestação de contas, 
inclusive o relatório anual de atividades; autorizar a celebração 
de contratos de aquisição ou locação de equipamentos de 
processamento e transmissão de dados, inclusive de microlil· 
magem; aprovar as tabelas de custos dos serviços executados 



j1 
I 

Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) S6bado4 SCSI 

pelo PRODASEN: aprovar o plano de pessoal do PRODASEN 
c suas faixas salariais: exercer outras atribuições que lhe venham 
a ser deferidas pela Comissão Diretora do Senado Federal. 

Parágrafo llnico. ~ órgão do Conselho de Supervisão do 
PRODASEN, a sua Secretaria, à qual compete a execução das 
tarefas burocrâticas neccssârias ao exercício das atribuições 
conferidas a esse órgão colcgiado. 

Art, 48. À Dirctoría Executiva compete: realizar a 
integração administrativa do PRODASEN, estabelecendo as nor
mas internas e as medidas indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos de sua estrutura: assessorar, no que tange às atribuições 
do PRO DAS EN, a Comissão Dirctora na formulação da politica 
de modernização administrativa c legislativa do Senado Federal, 
proporcionando, inclusive, os estudos técnicos c os serviços 
necessários à sua consecução; elaborar c submeter ao Conselho 
de Supervisão as dirctrizes c normas da política de ação do 
PRODASEN nas áreas administrativa, financeira, de informá
tica c de processamento de dados: elaborar c encaminhar ao 
Conselho de Supervisão a previsão da despesa anual do 
PRODASEN, para inclusão no orçamento do Senado Federal, 
assim como a proposta de orçamento interno do Fundo especial 
do órgão e suas alterações no decorrer do exercício; encaminhar 
ao Conselho de Supervisão os balancetes, o balanço anual e a 
prestação de contas, inclusive o relatório anual de atividades: 
celebrar contratos e convênios de prestação de serviços; elaborar 
c submeter ao Conselho de Supervisão, o plano de pessoal do 
PRODASEN e suas faixas salariais; solicitar, à Comissão 
Diretora, servidores do Senado Federal e de outros órgãos para o 
exercício de atividades no PRODASEN; orientar a politica da 
Administração, consoante normas legais e deliberações da 
Comissão Diretora e do Conselho de Supervisão; orientar e 
superintender as atividades do PRODASEN e praticar todos os 
atos de gestão administrativa, financeira e operacional do órgão, 
observadas as limitações constantes do regulamento próprio; re
presentar c divulgar o PRODASEN. 

§ (9 São órgãos da Diretoria Executiva do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN): 

I-Gabinete 
II- Assessoria 
III- Coordenação de Informática 
IV- Divisão Administrativa e Financeira 
V- Divisão de Desenvolvimento e Sistemas 
VI - Divisão de Suporte Técnico e Operações 
§ 29 Ao Gabinete da Dirwria Executiv:. do Centro de 

Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN), compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências e a representação do titular, executar as tarefas de. 
apoio administrativo vinculadas às atribuições do órgão e 
auxiliar o seu titular no desempenho das atividades relativas às 
suas funções. 

A rt. 49. À Assessoria da Diretoria Executiva compete: reali
zar estudos e pesquisas, emitir pareceres e propor medidas nas 
áreas técnica, administrativa, financeira, jurídica, de recursos 
humanos, de relações públicas e divulgação; supervisionar o 
funcionamento da Biblioteca Técnica; receber das Divisões as 
estatísticas do trabalho executado, consolidá-las e preparar os 
relatórios, de acordo com a orientação do Diretor Executivo; 
receber das Divisões os elementos necessários e preparar a previ
são da despesa anual do PRODASEN. para inclusão no orça
mento do Senado Federal, assim como a proposta de orçamento 
interno do Fundo especial do órgão e suas alterações no decorrer 
do exercício: executar as demais atribuições que lhe forem confe
ridas no regulamento rróprio do PRODASEN. 

Art. 50. À Coordenação de Informática compete: coorde
nar, orientar, controlar c executar as atividadcs de tratamento 
racional c automático das informações, naquilo que não seja da 
atribuição das Divisões, abrangendo a coordenação de usuârios 
na geração e alimentação de sistemas, incluídos o tratamento, a 
assistência técnica e o apoio para correcào de eventuais deficiên
cias; a atooção na alimentação de sistemas, nos casos cm que se 
torne necessário ou conveniente; a análise c o· diagnóstico preli
minar dos nuxos de informações no âmbito dos órgãos admi
nistrativos c legislativos, assim como ao nível da atividade parla
mentar; a anâlisc c o pré-desenvolvimento de sistemas de infor
mações para atender às necessidades de assessoramcnto imediato 
à elaboração legislativa c à atividade parlamentar; a auditoria de 
sistemas, sob os aspectos de eficiência c eficâcia, assim como a 
sua avaliação; a difusão, no âmbito dos órgãos do Senado Fede
ral c dos órgãos com os quais mantiver convênio, dos objetivos c 
procedimentos de modernização administrativa e legislativa, as
sim como a orientação a esses órgãos quanto à adequada utili
zação dos serviços de processamento de dados prestados pelo 
PRODASEN; preparar c fornecer à Diretoria Executiva as esta
tísticas dos trabalhos efetuados pela Coordenação, assim como 
os elementos para a chiboração da previsão da despesa anual do 
PRODASEN e da proposta de orçamento interno do Fundo 
especial do órgão; executar as demais atribuições que lhe forem 
conferidas no regulamento próprio do PRODASEN. 

Art. 5 I. À Divisão Administrativa e Financeira compete: 
coordenar, orientar, controlar e executar as atividades de admi
nistração geral e financeira do PRODASEN nas áreas de recur
sos humanos, material, património, transporte, comunicações, 
arquivo, obras, recepção, zeladoria, vigilância, contabilidade, 
movimento financeiro; preparar c fornecer à Diretoria Executiva 
as estatísticas dos trabalhos efetuados pela Divisão, assim como 
os elementos para a elaboração da previsão da despesa anual do 
PRODASEN e da proposta de orçamento interno do Fundo 
especial do órgão, executar as demais atribuições que lhe forem 
conferidas no regulamento próprio do PRODASEN. 

Art. 52. À Divisão de Desenvolvimento e Sistemas compe
te: coordenar, orientar, controlar e executar as atividades técni
cas de desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas 
de p'rocessamento de dados e microlilmagem, abrangendo a 
análise e definição de projetes de sistemas nas áreas administra
tiva e legislativa; o desenvolvimento de programas relativos aos 
sistemas projetados e respectiva codificação em linguagem para 
computador: o estudo e anâlisc de organização c método; a docu
mentação de levantamentos e rotinas de sistemas e o desenvolvi
mento, a publicação c a manutenção de manuais de procedimen
tos técnicos; a prestação de assisténcia técnica, no campo das atri
buições específicas da Divisão, aos usuãrios dos sistemas; prepa
rar e fornecer à Diretoria Executiva as estatísticas dos trabalhos 
efetuados pela Divisão, assim como os elementos para a elabo
ração da previsão da despesa anual do PRODASEN e da propos
ta de orçamento interno do Fundo especial do órgão; executar as 
demais atribuições que lhe forem conferidas no regulamento pró
prio do PRODASEN. 

A ri. 53. À Divisão de Suporte Técnico e Operações compe
te: coordenar, orientar, controlar e executar as atividades de 
apoio técnico e as operações relativas ao processamento e trans
missão de dados, abrangendo a conferéncia, a codificação c: a 
preparação de documentos, assim como a transcrição e a digita· 
çào de dados; a operação e a manutenção dos equipamentos de 
proccssarnento de dados, inclusive os de microlilmagem: o arqui
vamento, a distribuição e o controle de fitas e discos magnéticos, 
cartões e outros meios de armazenamento de dados: o controle 
de qualidade de dados e serviços; a pesquisa, o desenvolvimento 
e a elnboraçào de conjuntos de programas e linguagens, assim 
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como a manutenção de Sistemas Operacionais c Programas· 
Produtos c demais atividadcs de "software": a supervisão da 
instalação e o controle do funcionamento dos equipamentos de 
processamento de dados, dos componentes da rede de tclcproccs
samcnto c dos equipamentos de microfilmagcm, assim como oa 
demais serviços de "hardware"; a elaboração de manuais de 
procedimentos técnicos; a prestação de assistência têcnica, no 
campo das atribuições especificas da Divisão, aos usuãrios dos 

sistemas; registrar c apurar 01 dados pata a apropriaç!o de 
cil'tos QpcraciQIIais c a elaboração de tabelas de custo c de or.ça. 
mentos de serviços; preparar c fornecer à Diretori11 Execuuva as 
cstatlsticas dos trabalhos efetuados pela Divisão, assim como os 
elementos para a elaboração da previsão da despesa anual do 
PRODASEN c da proposta de orçamento interno do Fundo 
.especial do órgão, executar as demais atribuições que lhe forem 
conferidas no regulamento próprio do PRODASEN ," 

Art. 29 Os arts .. 483, 484 e 485 passam a vigor~;tr com a seguinte redação: 

"Art. 483. O Centro de Informâtica c Processamento de 
Dados do Senado Federal (PRODASEN) c o Centro Grâfico do 
Senado Federal (CEGRAF) gozarão de autonomia administra· 
tiva e financeira nos termos do art. 172 do Decreto-Lei n9 200, de 
25 de fevereiro de 1967. com a nova redação dada pelo DecretO· 
Lei n9 900, de 29 de setembro de 1969, observadas as limitações 
estabelecidas cm Regulamentos próprios, que disciplinarão, en· 
tre outros assuntos, o desdobramento da estrutura administra· 
tiva, a instituição de Fundo especial, a natureza, a organização e 
atribuições dos empregos, o regime disciplinar c o de direitos e . 
vantagens do pessoal, obedecida a estruturá da administração e 
disposições es)>ecfficas estabelecidas neste Regulamento. · 

(CEGRAF), at~ dois dos integrantes a que· se refere o capat dcs~, 
te artigo, poderão ser designadós pela forma que venha a ser 
estabelecida no referido ajuste. 

§ 29 Ressalvada a hipótese de denúncia, por inadimplemcn· 
to de qualquer termo do ajuste, a sua rescisão s6 
poderá ocorrer mediante pr~vio cnicndimento das partes. 

§ 39 Os Dirctorcs Executivos do PRODASEN' c do 
CEGRAF não terão direito a voto nas reuniões dos respectivos 
Conselho de Supervisão. 

Art. 485. Os Diretorcs-Executivos do Centro de Informãti· 
ca e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN) c do Centro Grâfico do Senado Federal -
(CEGRAF) serão indicados pelos respectivos Conselhos de 

§ 19 Os Regulamentos referidos neste 'artigo c suas altera·, Supervisão e escolhidos e designados, pelo Presidente do Senado 
ções serão aprovados pela Cnmissão Dirctora do Senado Federal. Federal, ·para emprego de dircçào, previsto no Quadro de Pessoal 

s 29 O regime jurídico do pessoal de que trata este artigo é o pr.óprio. a ser estabelecido na forma dos respectivos 
:la Consolidação das Leis do Trabalho - CLT- e legislação Regulamentos. · 
complementar. § j9 O emprego a que se refere este artigo podcrâ ser cxer-· 

§ 39 A autonomia financeira do PRODASEN e do cido por servidor do Quadro de Pessoal do Senado Federal, por 
CEGRAF será assegurada 11a forma do § 2• do Art. 172 do contrato ou, ainda, no caso de convênio, por servidor da 
Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a nova rcda· Secretaria da Câmara dos Deputados, posto à dispoSição do 
ção dada pelo Decreto-Lei n9 900, de 29 de setembro de 1969, fi. Senado Federal para esse fim. 
cando a Comissão Diretora do Senado Federal autorizada a ins- § 29 Na hipótese do parágrafo anterior, 0 servidor contrata-
tituir Fundos especiais, de natureza contábil, a cujo crédito serão do, enquanto permanecer nesta. situação, ficará afastado. do 
levados todos os recursos vinculados às atividades desses órgãos, cargo efetivo e, em conseqUência, do respectivo r*ime 
orçamentários e cxtra-orçamcnt~rios, inclusive a receita própria. estatutário, assegurando-se-lhe os direitos à progressão e 

§ 49 A Comissão Diretora dÓ Senado Federal determinará a ascensão funcionais, na forma do estabelecido na respectiva 
inclusão, anualmente, no orçamento do Senado Federal, de regulamentação, c à contagem do tempo de serviço para efeitos 
dotações destinadas a ocorrer às despesas do PRODASEN c do, de aposentadoria e disponibilidade. 
CEGRAF, as quais constituirão recursos dos Fundos especiais a § 39 As disposições do parágrafo anterior aplicam-se, no 
que se refere o parágrafo anterior. que couber, aos demais servidores do Senado Federal 

§ 59 Os orçamentos, bem como suas alterações no decorrer contratados para emprego no Centro de Informática e. 
do exercício, relativos aos Fundos especi,ais a que se refere o § 39 Proccssamcntó de Dados (PRODASEN) c no Centro Gráfico·do 
deste artigo, sérão elaborados com observância da mesma Senado Federal (CEGRAF). 
sistemática do Orçamento Geral da União c serão aprovados § 49 o Presidente do Senado Federal, mediante proposta do 
pela Comissão Diretora do Senado Federal. Diretor-Executivo do PRODASEN, poderá autorizar servidores 

Art. 484. Os Conselhos de Supervisão do Centro de do Senado Federal a prestar serviços, sem vínculo contratual, ao 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal PRODASEN, por tempo determinado e para execução de tarefa 
(PRODASEN) e do Centro GráfiCÕ do Senado Federal específica, cabendo ao Senado Federal a retribuição ao servidor, 
(CEG RAF) . serão presididos pelo I •-Sccrctãrio do Senado de acordo com a natureza da tarefa. 
Federal e integrados, cada um, pelo Diretor-Executivo § 59 Os servidores colocados à disposição do PRODASEN 
respectivo, na qualidade de membro nato, e mais 4 (quatro) mem· ou por de contratados só poderão ter exercício nas suas. unida-
bros designados pela Comissão Diretora. des; nos órgãos do Senado Federal que lhe prestem serviços ou 

§ ]9 Firmado convênio entre o Senado Federal c a Câmara nos órgãos que tenham atribuições na geração e manutenção dos 
dos Deputados, para utilização comunitária dos serviços do sistemas, sendo vedada a requisição daqueles servidores, a 
Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado qualquer titulo, para outros órgãos do Senado Federal ou 
Federal (PRODASEN) e do Centro Gráfico do Senado Federal estranhos a ele." 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 3 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e 
eu, José de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 58, DE 1976 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica. 

Art. J9 1:: o Estado de Minas Gerais autorizado a alienar, à empresa Vale do Embaúba- Refloresta
mento Ltda., uma área de terras públicas situada no Município de Rio Pardo de Minas, naquele Estado, 
com 60.000 ha (sessenta mil hectares). 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 59, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, a 
elevar em CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e 
sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. J9 :f: a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no. valor de Cr$ 6.847.867,26 (seis milhões, 
oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis centavos), junto ao Ban· 
co do Estado de Santa Catarina S.A.- BESC- na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação- BNH -destinada a execução das obras e dos serviços de integração, urbanização e expansão 
dos núcleos habitacionais da COHAB existentes naquele Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

SUMÁRIO 

1976 

l-ATA DA 143• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 

I. I -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República 

-Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

N~ 118/76 (n~ 240f76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n~ 8/76-CN, que dispõe sobre as relações de trabalho do 
atleta profissional de futebol, e dá outras providências. (Projeto 
que se transformou na Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 1976.) 

1.2.2 - Pareceres 

- Rrfrrrntrs às seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n~ 187/75, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a fundação Movimento Brasileiro 
Antitóxico- MOBRA NTO, c dá outras providências. 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 20/76 (n~ 54-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo que 
modifica c complementa a "Convenção entre os Estados Unidos 

do Brasil, atualmentc República Federativa do Brasil, c o Japão, 
destinada a evitar a dupla tributação em matéria de impostos 
sobre rendimentos", assinada em Tóquio, a 23 de março de 1976. 

Projeto de Lei da Cãmara n~ 69 f75, que regula o exercício 
das profissões de Oficial-barbeiro c Oficial-cabeleireiro, e dá ou· 
Iras providências (n9 683-C/67, na origem). 

Projeto de Lei da Câmara n~ 67 !76 (n~ 2.439-B/76, na 
origem). que acrescenta parágrafo único ao art. I~ do Decreto· 
Lei n~ 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatuto da 
Federação, de Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de 
Janeiro. · 

Projeto de Lei do Senado n~ J90f76, que dispõe sobre a não 
incidência aos Vicc·Prefeitos Municipais da incompatibilidade 
prevista no artigo 84, item [,da Lei n~4.215, de 27 de abril de 1963. 

Projeto de Lei do Senado n~ li /76, que introduz modifi· 
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De· 
crcto·Lei n~ 5.452, de I~ de maio de 1943. 

Projeto de Lei do Senado n~ 153/76, que dá nova rcdaçào ao 
artigo 13 da Lei n~4.717, de 29 de junho de 1965. 

1.2.3- Leitura de projetos 
Projeto de Lei do Senado n~ 218/76. de autoria do Sr. 

Senador Franco ~ontoro, que determina a aplicação de 20% do 
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hmd,, de l'ani~lpa~·[t,, d,,, M unicipios cm prognunas d~ 
:du,·a~·:'ln pré-cswlar c de primcirn Grau. 

l'rojcll• d~ I. e i dn Scnad<l n•• ~I 'l /76, de :IUlllria do Sr. 
Scnad,•r Itamar Fran,·,,, que rc~ul:i n reajuste de aluguéis de 
1111Ú1cis lll'h:lllllS, c dj <llllr;ls pr,•vidénci:ls. 

1.2.4 - Comunicacõcs 

- De Srs. Scnadnrcs que se :IUscnlariio do País. 

1.2.5 - Requerimentos 

N'' 406/76. de dispcns:1 de interstício c prévia distribuição de 
:11 ui"" para'' Pr<ljcto de Resolw;r1o n• 77/76, que autoriza :1 Pre
feitura 1\luni~ipal de São Bento do Sul (SC) a elevar cm 
CrS I>.X-l7.SI>7.~6 (seis milhões, oitocentos c quarenta e sete mil, 
<lil<>ccnl<lS c sessenta c sele ~ruzciros e vinte e seis centavos), o 
nllllll:llllc Jc \ua dí1·id:1 ~onsolidada. a fim de que ligure na Or
lkill dn Di:1 da scssrlll seguinte .. ·\prO\ ado. 

~·· -107;'76, Jc aut<Hia do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
de inform:u;iics :1o Ministério Ja Previdência e Assistência 
Soci:il, sohrc " J>r,~.jcto Jc Lei da C;Imura. n' 63j76, que dispõe 
snhrc n 'c~urn de ac·idcntes dotrab:dho a c:1rgo do INPS, e dá ou
i r as (lrtlVidéncias. Deferido. 

1.2.6- Discurso do Expediente 

Sf:'.\'.·1 DOR UJL'RIVA I. BA !'TIS TA - Criação de 
a~éncias do Banco do Brasil cm Poço Verde, Nossa Senhora das 
D<•rcs. ltabaianinlw c Frei Paul''· no interior de Sergipe. 

IJ- ORDEM DO DIA 

- l'are~er da Comissúo de Rcl:u;ões E\teriores sobre a Mcn
s:lgem n•• li ~!76 (n'' ~2-l/76. na origem). pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado o nome do Sr. 
Jnaquim de ,\lmeida Serra. Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata. para exercer a funçr1o de Embaixador do 
Brasil junto i1 Rertlbli~a do Zaire. Apreciado em sessão secreta. 

I A- DESIGNA(,\0 DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SFSS..\0. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 144• SESS.~O. EM 3 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1- ABI'RTURA 

2.~ -EXPEDIENTE 

2.2.1- Aviso do Sr. Ministro do Exército 

N" 110/ I. de 3 de setembro de 1976, de agradecimento à ma
nifc;,wç~•J c.lo Poder Legislativo, reunido em Sessão solene no dia 
~ d~ setcmhm. para exlernar ao Exército sua solidariedade, 
:~ssociando-se ils homenagens prestadas ao Patrono do Exército 
Brasileiro- Duque de Caxias. 

2.2.2 - Requerimento 

N•• -lOX/76. de urgência. para o Projeto de Lei da Câmara n• 
'6X/76 (n'' 2.)55-ll/76. na origem). de iniciativa do Senhor Presi
dente da Rcpúbli~a. que altera dispositivos da Lei de Promoções 
de Oi'i~iais da Ativa das Forças Armadas. · 

2.2.3 - Comunicação da Presidência 

- Recchimento das Mensagens n•s 119 a 142/76, pelas 
quais o Senhor Presidente da República submete ao Senado pro
pmi;ls dn Sr. Ministro da Fazenda para que Prefeituras Muni
cipais sc.i;un aulori;;ufas a elevar. temporariamente, os 
rarúmetrns fixados pelo arl. 2• da Resolução n• 62/75. do 
Sen;u!o. c pnss:~m rcalitar opcraçcies de crédito. para os fins que 
especificam. 

2.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Aluai conjuntura da 
agroindústria camtvidra, t:tcc os preços vigent~:s du cam1 ~ do 
açúcar a níveis do produtor. 

SENADOR /TA MAR FRANCO- O problema siderúrgico 
brasileiro. Propal;1da substituição de nu:mbros da Dirctoria da 

·Companhia Siderúrgica Nacional, como possível decorrência d~ 
telex do Banco Mundial ao Governo brasileiro, apontando 
atraso no cumprimento do cronograma d~ exp:msào daquela cm
pr~sa. 

SENADOR V/RGIL/0 TÁVORA, como Lli/er - Consi
derações sobre o assunto objeto do discurso do Sr. Itamar 
Franco. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Hom~nagcm póstuma 
:10 c.x-Prcsidente Juscelino Kubitschl!k. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Emenda da Câmara ao Projeto de Ld do Senado n• 
20/73. do Sr. Senador Nelson Carneiro (n• 1.493-B/73, na 
C:imara dos Deputados). que revoga os arls. 3• e 4• do Decreto
Lei n• 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a verili
caçào judicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras pro
vidências. Votação adiada para a sessão do dia 30 de setembro 
vindouro. nos termos do Requerimento n• 409 j76. 

-Requerimento n• 393/76, do Sr. Senador Nelson Car
neiro, solicitando lenham tramitação em conjunto o Projeto de 
Lei da Câmara n• 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes 
do trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências, e o 
Projeto de Lei do Senado n• 24/76. que dispõe sobre o seguro de 
acidentes do trabalho em favor dos trabalhadores autõno.mos. 
Aprovado. 

- Redução linal das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 15j75 (n• 1.708-B/73: na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafos ao art. 5• da Lei n• 5.108, de 21 de setem
bro de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito. Apro
vada. À Câmara dos Deputados. 

- Projeto de Resolução n• 77/76. que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Bento do Sul (SC) a elevar em CrS 
6.847.867,26 (seis milhões. oitocentos c quarenta e sete mil. oito
centos c sessenta c sete cruzeiros e vinte e seis centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprovado .. À Comissão de 
Redução. 

- Projeto de Lei do Senado n• 141 j74, do Sr. Senador 
Milton Cabral, que padroniza a fabricação de veículos automo
torcs rodoviários para transporte coletivo de passageiros. Re
jeitado. Ao Arquivo. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Lei da Cámara n• 68/76, cm regime de 
urgência, nos lermos do Requerimento n• 408/76, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer da Comissão de Segurança Na-
cional. Ã sanção. · 

- Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 77/76, cons
tante do 49 item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Rcqucrimcr.to no.ll O. de 1976. Ã promulgação. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GILVAN ROCHA -Política assistencial mé· 
dica brasileira. 

SENADOR LiZARO BARBOZA- Reverenciando a me
mória dil ex- Presidente Juscelino K uhitschek. 
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SENADOR AGENOR MARIA- Apelo no sentido da cons· 
truçào de mais hospitais no Rio Grande do Norte. Aspectos 
sõcio-econõmicos da vida brasileira. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Estágio de universi· 
tários no Senado. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Sugestões do Presidente 
da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco relativas 
ao Projeto de Lei n9 2.559/76, que estabelece novo disciplina· 
mento das Sociedades Anõnimas, ora cm tramitação na Câmara 
dos Deputados. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. . 

3- INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRES-
SISTAS 

-Ata de Reunião do Conselho Deliberativo. 
- Demonstração da conta Receita e Despesa- julho/ 1976. 
- Balancete do Ativo e Passivo em 30 de junho de 1976. 
- Demonstração da conta Receita e Despesa do mês de 

julho/1976. 

4 -ATAS DE COMISSOES 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 143• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 11 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal -José Guiomard -José Este· 
ves - José Lindoso - Cattctc Pinheiro - Jarbas Passarinho -
Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc - José Sarney -
Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrônio Portella -
Virgílio Tãvora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte 
Mariz- Jessé Freire- Domício Gondim- Ruy Carneiro- Mar· 
cos Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso - Eurico Rczende - João Calmon - Amaral 
Peixoto- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro 
_ Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto .
Franco Montoro- Orestes Quércia- Otto Lchmann - BeneditO 
Ferreira- Lázaro Barboza- Mendes Canalc- Saldanha Derzi
Accioly Filho - Leite Chaves - Evclásio Vieira - Otair Bcckcr -
Daniel Kricgcr- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. )9-Sccrctário vai proceder à leitura do Expediente. 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N9 118/76 (n9 240/76, na origem) de 2 do corrente, referente ao 

Projeto de Lei n9 08/76·CN, que "dispõe sobre as relações de 
trabalho do atleta profissional de futebol, e dá outras providências". 

(Projeto que se transformou na Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 
1976.) 

PARECERES 

PARECER N9 631, DE 1976. 
Da Comlllio de C0111dllllçio e Juadça, IObre o Projeto de 

Lei do Senado, n9 197, de 1975, que "autoriza o Poder Exe
cutivo 1 instilllir a fundaçio Movimento Brasileiro Andt6xico 
- MOBRANTO -,!!dá outras providências". 

Relator: SenadorJOIE Lind010 . . 
0 projeto de lei sob nosso exame, de autona do Sc~ador Os~rcs 

Tcixciru, visa u promover n cxccuc;iio de um Plano Nac1onnl Antltô· 

xico, criando, para desenvolvê-lo, uma fundação, com personalidade 
de direito público, o Movimento Brasileiro Antitóxico, 
MOBRANTO, a ser instituída pelo Poder Executivo, vinculada ao 
Ministério da EducaÇão e Cultura, com jurisdição em todo o tcrritó· 
rio Nacional. 

O MOBRANTO poderia criar serviços e realizar convênios ou 
ajustes com entidades públicas ou privadas (art. 29) c o Plano Educa· 
cionai Antitóxico procuraria estabelecer "uma mentalidade antitó· 
xica, em todo o território brasileiro", mediante pesquisas, estudos, 
levantamento das ãreas de trãfico e consumo; estabelecimento da 
obrigatoriedade de se ministrar noções sobre o maleficio dos tóxicos 
cm todos os ciclos c graus de ensino; desenvolver campanhas de com
bate, prevenção do uso de tóxicos, pelas Secretarias de Educação, 
Serviços Sociais c órgãos similares dos Estados; exigir, para subvcn· 
ção a entidades assistcnciais, comprovem ações educacionais de 
combate ao uso de tóxicos; determinar a todos os órgãos de 
imprensa a divulgação de notícias da campanha orientada de prevcn· 
ção e combate ao uso de tóxicos; orientar as organizações sindicais, 
nas medidas relativas à ação preventiva de combate ao uso de tó· 
xicos; mobilizar todas as frentes, da pregação religiosa à atuação de 
organismos literãrios. e científicos, na programação de pregações c 
conferências de ampla divulgação; promover a colaboração de 
clubes, associações civis c militares, obrigando as editoras de todo o 
País a estampar, cm destaque, em quaisquer publicaçõc.~. referência à 
prevenção e combate ao uso de tóxicos. 

Esse elenco de atribuições estã todo compcndiado no Art. 39, 
item I, da proposição, inexistindo nele, porém, o item 11, o que rc· 
sul ta numa falha de técnica legislativa. 

Pelo art. 49, o património do MOBRANTO se constituiria de 
dotações orçamentárias c subvenções da União; dotações e contribui
ções de entidades de direito público c privado, nacionais, inter· 
nacionais ou multinacionais, e de particulares, além de rendas 
eventuais. 

O serviço da fundação seria atendido por pessoal requisitado do 
Serviço Público Federal (art. 59), dirigida a entidade por um 
Presidente, designado pelo Presidente da República (art. 69) e, em 
caso de extinção, seus bens seriam incorporados ao património da 
União (art. 79), 

O MOBRANTO teria sede e foro em Brasflia, atuando em âmbi· 
to nacional, cabendo ao Executivo baixar o seu regulamento dentro 
de noventa dias, a contar da aprovação da Lei (arts. 89 e 99). 

2. Na Justificação, o Autor assinala que, apesar da legislação 
existente e do esforço conjugado dos Ministérios da Justiça, da Edu· 
cação c Cultura c da Saúde, além do conteúdo repressivo das normas 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeciO li) Setembro de 1976 

cm vigor, "está havendo, como denunciam os jornaiS, uma ver· 
dadcira escalada no consumo de drogas por nossa juventude", neces· 
sário confiar-se ao poder p~blico a criação de "um instrumento 
capaz de mobilizar todas as forças vivas deste Pais, no combate a 
QISC monstruoso cancru que 6 o entorpecente". 

Na verdade, está cm vigor a Lei n9 5.726, de 29 de outubro de 
1961, dispondo "sobre medidas preventivas c repressivas ao tráfico e 
uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência 
física ou psíquica", regulamentada pelo Dccrcurnv 69.845, de 27 .de 
dezembro de 1971, determinando como "dever de toda pessoa fístcr. 
ou jurídica colaborar no combate ao tráfico c uso de substâncias 
entorpecentes ou que determinem dependência física" (artigo 19 

tanto .da Lei como do Decreto citados). Prevêem, ademais, o texto 
legal c seu regulamento, a suspensão de auxmos c subvenções 
públicas às entidades que se negarem a colaborar nos planos e 
programas do Governo Federal, quanto a esse combate. 

O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina c Farmácia, o 
Departamento de Polícia Federal, a Comissão Nacional de 
Fiscalização de Entorpecentes c o Serviço de Repressão a Tóxicos c 
Entorpecentes do Departamento de Polícia Federal, bem como, 
mediante convênio com o Ministério da Justiça, os órgãos estaduais 
corrclatos, fiscalizam a aplicação dessa lei, considerada sua 
desobediência como "infração contra a segurança nacional, a ordem 
política ou social c a economia popular", nos termos do art. 22, da 
Lei n9 5.726, de 29 de outubro de 1971 que, para esse efeito, !!Iterou 
o caput do art. 108 do Decreto n9 66.689, de I! dcjunho.dc 1970. 

Pretende o Projeto, apenas, que se concentre cm um só órgão, 
no caso, o MOBRANTO, a aplicação de toda disciplina legal 
referente não apenas às medidas repressivas, mas também, de uma 
política de prevenção ao uso de tóxicos, principalmente de caráter 
educativo. 

No !Jlérit<>, a proposição merece apoio c acolhida, pelos altos 
propósitos de que se reveste, embora, no seu art. 39, item I, letra f, 
imponha, à imprensa escrita, um serviço gratuito, quando não se 
trata de concessão do Estado. Eis o que diz a citada alínea: 

"f) determinação a todos os órgãos de imprensa, falada, 
escrita e televisionada. no sentido de divulgar notícias 
compreendidas na campanha orientada de prevenção e 
com bate ao uso de tóxicos." 

Tal obrigatoriedade, defensável para o rádio e a televisão, ser
viços públicos concedidos, não pode ser imposta à imprensa escrita, 
cuja publicação não depende de licença da autoridade (art. I 53, § 89 
da Constituição), sendo-lhe vedada, apenas, "a propaganda de 
guerra, de subversão da ordem ou de preconceito de religião, de raça 
ou de classe, e as publicações, exteriorizações contrárias à moral e 
aos bons costumes". 

Portanto, no caso, a imprensa pode ser impedida de propagar o 
uso ãe tóxicos c entorpecentes, mas não obrigada, pelo Estado, a 
promover campanha ou "divulgar noticias" de uma "campanha 
orientada de prevcnÇao e combate ao uso de tóxicos". 

3. No que tange à constitucionalidade do Projeto, encontra obs
táculo, quanto à iniciativa, no art. 65 da Constituição, verbis: 

"Art. 65. I'! da competência do Poder Executivo a 
iniciativa das leis orçamentárias c das que abram créditos, 
fixem vencimentos c vantagens dos servidores públicos. 
concedam subvenção ou auxilio ou, de qualquer modo, 
autorizem, criem ou aumentem a despesa pública," 

Ora, o art. 49 do Projeto prevê, na constituição do património 
do MOBRANTO, "dotações orçamentárias c subvenções da 
União" Assim, autoriza, implicitamente, o aumento de despesa 
pública. 

Por outro lado, dizem o art. 81 c seu item V, da Constituição, 
verbis: 

"Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 

........................................................... 
V - dispor sobre a estruturação, atribuições c funciona

mento dos órgãos da administração federal." 

Realmente, as fundações instituídas pelo poder público - e, no 
caso, o MOBRANTO ficaria vinculado ao Ministério da Educação c 
Cultura - são órgãos da administração, como ocorre, atualmente, 
com a FUNABEM, poreKemplo. 

Embora o projeto autorize o Executivo a instituir o 
MOBRANTO (art. )9), como executor do Plano Nacional Antitó
xico, estabelece normas legais para o seu funcionamento (art. 39), in
clusive a já citada de engajar, obrigatoriamente, a imprensa escrita 
em suas campanhas. Assim, o que se confia ao Executivo, na verda
de, é- uma regulamentação, já cstatuída uma disciplina de estrutura
ção, atribuições e funcionamento do novo órgão. 

. Diante do exposto, o Projeto, com um defeito de técnica le
gislativa (art. 3~). embora sem clara injuridicidadc, parece-nos 
conter duas·eivas de inconstitucionalidade, no que tange à competên
cia de iniciativa, que impediu o seu acolhimento. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976. - Accioly Filho, 
Presidente - José Lindoso, Relator - Nelson earneiro - Franco 
Montoro - Henrique de La Rocque - Heitor Dias - Gustavo Ca
pancma. 

PARECERES N9s 632,633 e 634, DE 1976 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 20 de 1976 ( n9 
54-B, de 1976-CD ), que "aprova o texto do Protocolo que mo
difica c complementa a "Convenção entre os Estados Unidos 
do Brasil, atualmente República Federativa do Brasil, e o Ja
pão, destinada a evitar a dupla tributação em matéria de impos
tos sobre rendimentos", assinada em Tóquio, a 23 de março de 
1976". 

PARECER N9 632, DE 1976 

Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Danton Jobim 

Em obediência ao que dispõe o artigo 44, inciso I, da Constitui
ção, o Senhor Presidente da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, acompanhado de EKposiçào de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Protocolo que modifica c complementa a "Convenção entre os Esta
dos Unidos do Brasil c o Japão, destinada a evitar a dupla tributação 
em matéria de impostos sobre rendimentos", assinado cm Tóquio, a 
23 de março de 1976. 

2. O objctivo principal do Protocolo, diz o Ministro de Estado 
do Exterior m: sua Exposição, é o de aproximar o tratamento fiscal 
concedido aos investimentos japoneses no Brasil - nos termos da 
dita Convenção o mais favorecido dentre todos - àquele dispensa
do, cm virtude de convenções posteriormente concluidas, aos nuxos 
financeiros similares provenientes de outros países exportadores de 
capital. 

3. Prossegue a fonte citada observando c;ue a Convenção 
assinada em 1967 redozia de 25% para 10% a aliquota máxima do 
imposto incidente sobre os royaltle~ pela utilização de patentes e 
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prestações de ussistê:nciu c serviços técnicos, pura juros dcrivudos de 
empréstimos bancários c: de: operações entre empresas coligadus c: pu· 
ra os dividendos pugos por sociedades brasileiras a residentes no Ju. 
pão que: detenham mais de 25% do seu capital. 

4. A Convenção de 1967 instituiu ainda, no Japão, o sistema do 
crédito fiscal variável, correspondente: ao imposto que: seria pago no 
Brasil, nos termos do que dispõe nossa legislação interna. 

5. No quudro dos mecanismos que visam a evitar a dupla tribu
tação- informa o mesmo docljmento que nos está servindo de base: 
a este relato- a Convenção de 67 permitia também que os investido
res japoneses no Brasil se valessem dos favores fiscais, em vigor na é· -
poca, decorrentes das medidas especiais de incentivo adotadas para 
promover o desenvolvimento cconômico da Região Amazônica c das 
Regiões Norte e Nordeste do Brasil. A referência explícita a esses 
incentivos, na verdade, criava impedimento à participação das 
subsidiárias juponc:sas cm outros programas de incentivos fiscais 
csll!bc:lecidos depois de firmada a Convenção. 

6. Negociações com vistas a encontrar uma solução conciliató· 
ria, ajustando interesses do Brasil c do Jápão, no assunto, foram 
entaboladas, pelo espaço de tempo aproximado de um ano. A 23 de 
março do corrente ano foi, então, concluído o Protocolo ora sob 
cnfoquc, promovendo as alterações cuja conveniência se impunha, 
no documento anterior. 

7. O Protocolo de 1976 elevou para 12,5% a alíquota de impos
to incidente sobre os dividendos, juros c royalties gerados cm um dos 
Estados Contratantes c pagos a residentes do outro Estado. 

8. A elevação da alíquota de imposto de 10% para 12,5% ainda 
representa, segundo o Itamarati, um tratamento mais favorável aos 
investimentos japoneses no Brasil do que o concedido aos capitais 
procedentes dos demais Estados com que concluímos acordos semc· 
lhantes. Esses acordos fixam cm 15% a alíquota mínima dos impos
tos incidentes sobre dividendos, juros c royalties. 

9. O texto emitido pelo Ministério das Relações Exteriores iaz, 
a seguir, pormenorizada referência ao pronunciamento técnico do 
Ministério da Fazenda, sobre aspectos relevantes da alteração que o 
Protocolo veio objctivar. 

10. Acha o Ministério da Fazenda que o Protocolo "corrige as 
distorções existentes na Convenção assinada cm 1967, que penalizam 
as participações minoritârias japonesas cm empresas brasileiras, 
desestimulam a capitalização dos lucros obtidos no Brasil, impedem 
a participação das subsidiárias japonesas cm diversos programas de 
incentivos fiscais, c tornam muito complexa a administração do acor· 
do". 

ll. Tais considerações formuladas pelos setores competentes 
do Ministério da Fazenda são seguidas de várias outras, que aprofun" 
dam e alargam a análise das medidas a que se refere o Protocolo, ha· 
vendo, finalmente, o reconhecimento de que "a revisão do acordo 
para eliminar a dupla tributação, assinado com o Japão, cm 1967, é 
vantajosa, quer sob o aspecto fiscal, quer sob o aspecto cxtrafiscal". 

12. As relações de ordem cconômica, no plano internacional, 
ocupam, hoje, posição de primeiro plano na condução da política 
externa de todos os Estados. Vivemos, cada vez mais, a época da 
interdependência ecuménica. Não existem países auto-suficientes. Os 
industrializados ricos precisam de matérias-primas c de mcrcatJos 
externos. Os que não chegaram plenamente à fase industrial e ainda 
se debatem ante alguns problemas primários de subdesenvolvimento 
- como é o caso do Brasil - carecem de capitais, de investimentos, 
de tecnologia, de mercado certo para seus produtos exportáveis, com 
garantia de justos preços. 

13. Brasil c Japão têm, nesta ordem de idéias, grandes intcr~ses 
comuns. O importante país do Extremo Oriente ocupa, na atuahda· 
de, posição ímpar entre os maiores clientes comerciais do Brasil. E 
capitais japoneses têm vindo para c:A, nos dltimos anos, em n~xo· 
constante, alimentando setores básicos de nosso parque tndustrml. 
na linha exata de nosso interêsse nacional. 

14. A intensificação e diversificação do intercâmbio econômico, 
na faixa de um relacionamento internacional, exige, como ninguém 

ignora, todo um longo, ininterrupto, silencioso c quase invisível tra· 
bulho de base:, na construção c na tc:ssitura dos diversos instrumentos 
que: cstabc:lc:ccm critérios, normas, formas c metas, ou seja, o ponto 
de equilíbrio c: de: compensação que exprime a dificil c: desejável 
harmonia de: interesses buscada sempre: pelas partes contratantes, 
nos desajustes sobrevindos. 

I 5. Os acordos estabelecidos, outrossim. não são, nem podem 
ser, rígidos, permanentes. Porque existe uma dinâmica incessante 
dos fatores que condicionam todos os processos. Surgem nuanças, 
imprevistos, fatos novos- e os tripulantes das mâquinas diplomáti· 
cus dos países que vivem o problema precisam vigiar continuamente 
a evolução dos fatos, estudando e adotando a tempo fórmulas novas, 
para evitar indesejadas frustrações e impasses na faixa ampla c 
complexa dos interesses em atrito. 

16. O Itamarati, como todos reconhecem, vem desempenhando 
do melhor modo esse papel. Vem encontrando c sugerindo soluções 
satisfatórias para os múltiplos e sucessivos óbices que entravam a ca· 
da momento o nosso relacionamento cconômico externo, ligado ho
je:, como ontem, às nossas conhecidas, antigas c ainda não superadas 
debilidades de ordem financeira. Debilidades normais em país na fa
se: evolutiva cm que se encontra o Brasil. 

17. O Protocolo que se está examinando assinala um desses 
meritôrios esforços realizados para superar uma omissão, que os fa
tos vieram a evidenciar. Sobre a cautela c a objetividade com que fo· 
rum conduzidos os trabalhos que levaram à fixação dos termos do 
Documento que veio a ser firmado entre os negociadores brasileiros 
c japoneses, nos dá conta, circunstanciadamente, como vimos, a 
Exposição de Motivos do Ministro de Estado do Exterior. O intcres· 
se público está, pois, no caso, bem resguardado. 

Opinamos, assim, de conformidade com o exposto, pela aprova· 
ção do texto do Protocolo que modifica e complementa a "Conven
ção entre os Estados Unidos do Brasil, atualmente República Federa· 
tiva do Brasil, e o Japão, destinado a evitar a dupla tributação em 
matéria de impostos sobre rendimentos", assinado cm Tóquio, a 23 
de: março de 1976 - nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
elaborado e aprovado na Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1976.- Luiz Viana, Vice· 
Presidente em exercício- Danton Jobim, Relator- João Calmon
Mauro Benevides -Itamar Franco- Jose Sarney- Augusto Fran
co- Mendes Canale. 

PARECER N9 633, DE 1976 
Da Comissio de Economia 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n9 138/76, 
submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Protocolo 
que modifica e complementa a Convenção entre os Estados Unidos 
do Brasil, atualmentc República Federativa do Brasil, e o Japão, 
destinada a evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre 
rendimentos, assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976. 

Acómpanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual 
evidencia a oportunidade da medida, conforme os aspectos discri· 
minados a seguir: 

(9) a necessidade de aproximar o tratamento fiscal concedido 
aos investimentos japoneses no Brasil cm virtude de convenções 
posteriormente concluídas, aquele dispensado aos fluxos financeiros 
similares provenientes de outros países exportadores; 

29) permitir a participação das subsidiárias japonesas nos 
programas de incentivos fiscais,· criados posteriormente à data da 
conclusão da Convenção; 

39) corrigir as distorções existentes na Convenção assinada em 
1967, que penalizam as participações minoritárias japonesas cm 
empresas brasileiras c desestimulam a capitalização dos lucros obti· 
dos no Brasil; c 
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4Y) evitar que as reduções ou isenções do imposto brasileiro 
sejam anuladas pelalegislucllo do imposto de renda no Jupào. 

Apesar da elevaçllo de I 0% pura 12,5% na alíquota mínima dos 
impostos incidentes sobre dividendos, juros c royulties, tu I fato repre
senta ainda um tratamento favorávc:l aos investimentos japoneses no 
Brasil, dado ser, atualmente, de 15%, cm mi:dia, a aliquota in~idente 
sobre os capitais dos Países com os quais mantemos o mesmo tipo de 
acordo. 

Esta Comissão nada tem a opor à matéria, visto se tratar de 
questão de conciliação entre interesses de Estados, que nenhuma 
lesão provocará em nossa economia, determinando, pelo contrário, 
segundo o M inistí:rio da Fazenda, um aumento da receita tributária 
brasileira, nas operações com o Japão, em torno de 20%. 

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legis
lativo nY 20, de 1976. 

Sala das Comissões, IY de setembro de 1976. - Ruy Santos, 
Pn:sidcntc cm exercício - Jarbas Passarinho, Relator - Orestes 
Quércia - Franco l\lontoro - Agenor Maria - Augusto Franco -
Benedito Ferreira - Canele Pinheiro. 

PARECER N9 634, DE 1976 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Virgnio Távora 

~ submetido a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo 
que aprova o texto do Protocolo modificativo e complementar da 
"Convenção entre os Estados Unidos do Brasil c o Japão, destinada 
a evitar a dupla tributação cm matéria de impostos sobre rendimen
tos". 

Seçundo a Exposição de Motivos do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, que acompanha a Mensagem Presidencial, "no 
entender do Ministério da Fazenda, o referido Protocolo corrige as 
distorções existentes na Convenção assinada em 1967. que per:alizam 
as participações minoritárias japonesas em empresas brasileiras, 
desestimulam a capitalização dos lucros obtidos no Brasil, impedem 
a participação das subsidiárias japonesas em diversos programas de 
incentivos fiscais, e tornam muito complexa a administração do 
Acordo". 

Portanto, tais medidas modificadoras e complementares v1sam 
ao aperfeiçoamento dos pontos acima mencionados, daquela 
Convenção. 

Nesse sentido, convém reproduzir outro trecho da Exposição de 
Motivos, a propósito dos esclarecimentos do Ministério da Fazenda 
sobre a matéria: 

"Na convenção assinada cm 1967 foi fixada uma ali
quota máxima de 10% para o imposto incidente sobre os 
royalties pela utilização de patentes c prestações de assis
ti:nci;~ e serviços técnicos. para os juros derivados de 
empréstimos handlrios c de operações entre empresas ~oliga
d:~s c para os dividendos pagos por sociedades brasileiras a 
residentes no Japão que têm mais de 25% do seu capital. 

A elevação para 12,5% do limite dos impostos 
anteriormente fixado cm 10%, embora não atinja o nível 
estabelecido nas Convenções negociadas cm 1971, constitui 
um avanço em relação a limite fixado na Convenção de 1967 
c implicará cm um aumento da receita tributária brasileira, 
nas operações com o Japão, provavelmente superior a 20%." 

Em verdade, o l'rotocolo ora e1tammado, ao elevar de 10% para 
12,5% a allquota do imposto, incidente sobre dividendos (artigo )9), 
sobre juros (artigo 29) c royaltles (artigo J9, letra c:) cxcctuados desses 
últimos os royaltles provenientes do uso ou da concessão do uso de 
marcas de indústria ou comércio c os provenientes do uso ou da con
cessão do uso de direito de autor sobre filmes cinematogrâficos c 
filmes ou fitas de gravação de programas de radiodifusão ou tclevi
si!o, que sofrem uma incidência de 25% c I 5%, respectivamente, 
manteve o privilégio de tratamento fiscal ao investimentos japoneses 
no pafll, em relação aos capitais oriundos dos demais pafses, que, cm 

gcrul, sul'rcm uma incidência mínima do Imposto de Renda, da or· 
dem.dc 15%, sobre os mesmos dividendos, juros c royaltles, 

Contudo, mesmo mantido esse tratamento mais favorável, o 
Prutu~ulu atende aos interesses brasileiros, na medida cm que elevou 
a ali4uuta mencionada, de 10% para 12,5%, tendo, ainda, aperfei· 
çuadu outros pontos da Convenção de 1967. 

Ante o exposto, no âmbito desta Comissão, somos pela apro
vação do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976.- Amaral Peixoto, 
Presidente- Virgílio Táwora, Relator- Henrique de La Roc:que -
llcitur mas- Saldanha Derzi - Danton Jobim - Daniel Krieger
Ruy Santos- Dirceu Cardoso. 

PARECERES N11s63S e636, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nY 69, de 1975, que re:. 
gula o exercido das profissões de Oficial-Barbeiro e Oflclai
Cabeleireiro e dá outras prowidênclas (n9 683/C. de 1967 na 
origem). 

PARECER NY635, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Franco Monloro 
O presente Projeto, originário da Câmara dos Deputados, 

apresentado há quase dez anos, pelo ilustre Deputado Adylio 
Vianna, objetiva regular uma das mais antigas profissões de que a 
História tem noticia: a dos Barbeiros, ou como modernamente se 
chamam, Oficiais-Barbeiros e Oficiais-Cabeleireiros. 

Durante a sua longa caminhada pelas Comissões Técnicas 
daquela Casa, o projeto sofreu profundas alterações, afinal consubs
tanciadas num substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, 
apresentado pelo Deputado Leur Lomanto. 

Prevê o projeto, no seu artigo 19, que o exercício da profissão, 
nas cidades com mais de 100.000 habitantes, só será permitido aos 
portadores de certificados expedidos por escolas especializadas, res
salvando, no entanto, no artigo 59, as situações c1tistcntes à data da 
regulamentação da Lei, referentes aos profissionais nilo-diplomados, 
que ficarão obrigados a se registrar nas Delegacias Regionais do 
Trabalho. 

Estabelece, ainda, que, nos municípios onde não hajam ofertas 
de vagas suficientes nas escolas, o certificado de habilitação 
prolissional será fornecido pelo respectivo sindicato, sendo neces
sário, para a admissão cm emprego, que o registro conste da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social. 

Como se vê, o projeto é da maior simplicidade c olijetividade, 
pois, acertadamente, no artigo 79, defere ao regulamento, a ser bai
xado pelo Poder Executivo, a fixação das diretrizes básicas para o 
exercício das referidas profissões. 

Esta Comissão tem se pronunciado, em reiterados pareceres, 
pela aprovação de projetes semelhantes. Isto porque firmou-se o en
tendimento de que somente pela regulamentação profissional poderã 
o trabalhador especializado atingir um status social condizente com 
a sua capacidade. Sem a regulamentação, não há estímulo para um 
aperfeiçoamento continuo, proliferando, dentro das diversas profis
sões, os aventureiros c charlatões, que só as aviltam c degradam. 

Como pretender o aprimoramento profissional e desejar que o 
trabalhador busque nas escolas ou nos livros o aperfeiçoamento téc· 
nico indispensável, se, para o exercício da profissão, qualquer um po· 
dcrá com ele concorrer? 

É, assim, da maior importância a regulamentação de qualquer 
profissão. As criticas, ao nosso ver, infundadas, a essas iniciativas, 
partem do pressuposto de que não se pode eleger uma determinada 
categoria, atribuindo-lhe certas prerrogativas, sem que se adote 
igual procedimento quanto às demais do mesmo nrvel. Haveria quç 
se "regulamentar", de uma só vez, todas as profissões, dando-se-lhes 
um estatuto único. 

Parece-nos que a tese é inviúvcl, como já dissemos cm outras 
oportunidades. Isto porque não vemos como seja possível elaborar
se um "estatuto" genérico pura todas as profissões, igualando-as nos 
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direitos c dc:vc:rc:s. Cudu cutc:goriu tem caructc:rísticus próprius, 
vuriundo, de umu puru outra, as dificuldades ou as habilitações 
inerentes uo exercício da profissão. 

Assim, somente pc:lu rc:gulumc:ntaçilo puulatinu de cudu 
utividudc:, estudando-se: as suus pc:culiuridudc:s, níveis de escolari
dade:, tempo de: aprc:ndi:tado etc., pode: o lc:gisludor formular, udc:quu
damc:ntc:, as regras básicas pura o seu exercício. 

Nessas condições c: por reconhecer que: o projeto trará bc:nc:fi
cios pura a mc:lhoriu do padrão profissionul dos oficiuis-burbc:iros c: 
oficiais-cubc:lc:irc:iros, somos pc:la sua aprovação. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1976. - Nelson Carneiro, 
Presidente- Franco Montara, Relator- Henrique de La Rocque -
Accioly Filho. 

PARECER N9 636, DE 1976 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Ruy Santos 

Oriundo da Câmara dos Deputados, é:-mc: distribuído, na 
Comissão de Educação e Cultura, para parecer, o Projeto de Lei n9 
69, de 1975, que "regula o exercício das profissões de oficial-barbeiro 
e de oficial-cabeleireiro c dá· outras providências". Apresentou-o o 
ex-deputado Adylio Viunna. que assim justifica a sua proposição: 

"Indubitavelmente, a regulamentação de cada profissão 
constitui imperiosa necessidade. Com isso, não só estaremos 
evitando a "picarctagcm", como também impondo deveres e 
assegurando direitos aos legalmente habilitados. 

As peculiaridades que cercam as profissões de barbeiro e 
de cabeleireiro estão a indicar que não deve tardar a sua re
gulamentação sem, todavia, deixar de resguardar os direitos 
daqueles que já as exercem, inclusive no interesse da própria 
sociedade." 

2. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou-o, apresentando substitutivo; na Comissão de Tra
balho e Legislação Social, este substitutivo foi aprovado com 
emendas; na Comissão de Educação c Cultura foi aprovado um 
substitutivo, aceito pelo plenário da outra Casa c enviado ao Senado. 

3. O projeto que, aqui, tomou o n9 69, estabelece: 
J9 - que "o exercício das profissões de oficial-barbeiro e de 

oficial-cabeleireiro somente será permitido, nas cidades de mais de 
100.000 habitantes, aos portadores de certificado expedido por es
colas que ofereçam esta formação profissional especializada. (art. (9); 

29 - nos municípios onde não haja oferta de vagas suficientes 
em escolas, o certificado de habilitação profissional serã fornecido 
pelo respectivo sindicato, com revalidação trienal (art. 39); 

39 - a carteira de trabalho e previdência social somente será 
expedida a quem possua o certificado. (art. 49); 

49 - barbeiro e cabeleireiro que, à data da regulamentação 
desta lei, estiverem no exercício da profissão hã mais de 2 anos, farão 
jus à carteira de trabalho e previdência (art. 59); 

59 - o barbeiro e o cabeleireiro que exerçam o oficio. sem 
vinculação cmpregatícia, contribuirão para a previdência na quali
dade de autónomos (art. 69), 

4. Distribuída a proposição à Comissão de Legislação Social, 
ali foi aprovada sem emendas, tendo o seu Relator, o nobre Senador 
Franco Montara, escrito: 

"f::, assim, da maior importância a regulamentação de 
qualquer profissão. As criticas, ao nosso ver, infundadas, a 
essas imciativas, partem do pressuposto de que não se pode 
eleger uma determinada categoria, atribuindo-lhe certas prer· 
rogativas, sem que se adote igual procedimento quanto às 
demais do mesmo nlvel. Haveria que se "regulamentar", de 
uma só vez, todas as profissões, dando-se-lhe.~ um estatuto 
único. 

Parece-nos que a tese é inviável, como já dissemos cm 
outras oportunidades. Isto porque não vemos como seja 
possível elaborar-se um "estatuto" genérico para todas as 

profissões, igualando-as nos direitos c: deveres. Cudu cate
goria tem cuructc:rlsticus próprias, variando, de uma pura 
outra, as dificuldades ou as habilitações inerentes ao exer
cício du profissão." 

5. Recebi o projeto pura relatar, nc:stu Comissão de Educação c: 
Cultura, c opinei, inicialmente, por umu diligência, para que o Minis
tério do Trabalho informasse quantas escolas desse: tipo hã no Pais, 
c:m que cidades estão situadas, qual o número <le certificados que já 
expediram, e qual u necessidade: desses tipos de profissões, c:m nú
meros, em cidades de 100.000 habitantes; e como não foram pres
tadas as informações ao Senado, me volta o projeto, para o parecer 
final. 

6. A impressão que me ficou é: que não há como responder às 
minhas perguntas. O art. 18 da CLT, durante muitos unos, esta
belecia que o certificado de habilitação dos barbeiros e cabeleireiros 
seria passado "pelas escolas mantidas pelos sindicatos"; mas, possi
velmente porque estas escolas não existiam, em 1967 (Decreto-Lei n9 
229), o urt. 18, § J9, da CLT, recebeu nova rcdação admitindo o cer
tificado de habilitação passado pelo respectivo Sindicato, parágrafo 
que foi revogado pelo Decreto-Lei n9 926. 

7. O autodidatismo é a norma na preparação de certos profis
sionais. Fizeram-se na oficina, vendo, participando do trabalho, 
simples ou mais complexo. O pedreiro foi, durante algum tempo, o 
servente; o barbeiro se faz de menino que varria a barbearia; fazendo 
barba c depois, cortando cabelo. Tenho um velho cabeleireiro, cm 
Salvador, que cortou o cabelo de meu pai e do meu sogro, o meu e do 
meu cunhado, dos meus filhos e sobrinhos e agora dos meus netos ... 
Como se fez barbeiro, ou cabeleireiro? Como todos se fizeram. Sei 
que há, atualmente, nas Escolas do SENA C, cursos para a formação 
desse: tipo de profissional. Esboço daquelas escolas de oportunidades 
tão difundidas nos Estados Unidos. Perguntei porém, a um presi
dente de Sindicato que me procurou, interessado na profissão, 
quantos profissionais possuem, entre nós, o certificado concedido 
por escolas. Não soube me dizer. Ele mesmo deve ser um autodidata 
como tantos. Não consigo crer, mesmo que os afamados cabeleirei
ros de senhoras possuam cursos. 

É um absurdo limitar o corte de cabelo c de barba nas cidades 
de: mais de 100 mil habitantes aos habilitados em escolas. E como 
ficarão os demais apesar da facilidade aberta com o disposto no art. 
59'1 E o problema social criado? E como apurar aquelas ofertas de 
vagas previstas no art. 39'1 

Não se pode ser contra a melhoria dos nossos profissionais. A 
mão-de-obra qualificada é perseguida pelo poder público, mas sem 
restrições aos que não se qualificaram. Não hã regulamentação que 
melhore o projeto se passar a lei. Mesmo extrapolando dos seus dis
positivos. Mesmo inovando. 

Opino, assim, contrariamente, à sua aprovação. Salvo melhor 
juízo. 

Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976.- Henrique de 
La Rocque, Vice-Presidente em exercício da Presidência - Ruy 
Santos, Relator- Gustavo Capanema - Arnon de Mello- Itamar 
Franco, vencido- Adalberto Sena, vencido. 

PARECER N9637, de 1976 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de. 
Lei da Câmara n9 67, de 1976 (n9 2.439-B, de 1976, na ori· 
gem), que "acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto
Lei n~ 1.028; de 21 de outubro ele 1969, que aprova o Estatuto 
da Federação de E.~colas Federais Isoladas do Estado do Rio de 
Janeiro". 

Relator: Senador Ruy Santos 

O artigo J9 do Decreto-Lei n9 1.028, de 21 de outubro de 1969 
dispõe: 

"Art. (9 Fica aprovado o Estatuto da Federação das 
Escolas Federais Isoladas do E.'tado da Guanabara, que com 
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~Sllt baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Educação c: 
Cultura." 

A .esse: artigo, no proj~to c:m exame, o Senhor Presidente da 
República propõe seja acr~scic!o um parágrafo tlnico. com a s~guintc: 

\ redução: 

"Art. 19 ..................................... · .. . 
' O O O O O O O O O O 0 0 O 0 O O O O 0 O O O O O O O O O :O O 0 0 I O O o O O O O 

0 
O •O 

Pí!rágrafo único. As alterações no Estatuto de que trata 
e~te ílrtigo serão aprovadas na 'forma do artigo 59, da Lei n9 
.5.540~ de 28 de novembro de 1968, obedecida a formalidade 
pr~vista no art. 14, do Decreto-Lei n9 464, de 11 de fevereiro 
de 1969." 

Da Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Educaçao c 
Cultura consta: 

"A Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado 
do Rio de Janeiro- FEFIERJ, antiga Federação das Esco
las Federais Isoladas do Estado da Guanabara - FEFIEG, 
constituída sob a forma jurídica de Fundação, pela União 
Federal, teve seu Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei n9 

1.028, de 21 de outubro de 1969. 
Presentemente, pretende fazer a entidade imprescindí

veis alterações estatutárias, já aprovadas pelo Conselho Fede
ral de Educação, que, todavia, carecem de apoio de norma de 
igual hierarquia, para sua plena validade e eficácia." 

Resulta, assim, a necessidade de uma lei. De outra parte, por 
decorrência do Parecer n9 1.179/76, do órgão normativo do sistema 
federal de educação, a aprovação de estatuto como o cm tela não 
necessita sequer de decreto, sendo o bastante pronunciamento favo
rável do Conselho Federal de Educação, com a devida homologação 
pelo Ministério da Educação c Cultura. 

Diante de tal quadro, foi elaborado o anexo antcprojcto de lei 
que submeto ao alto descortino de Vossa Excelência, pelo qual 
pretende-se acrescentar um parágrafo único ao art. 19, do citado 
'Decreto-Lei n9 1.028/69, com o que se resolveria o problema atual, 
·além de facilitar em definitivo, as alterações futuras, que porventura 
se fizerem necessárias ao Estatuto da entidade. 

2. A providência ora solicitada justifica-se plenamente. Se o 
Conselho Federal de Educação tem poderes para aprovar as altera
ções estatutárias da Fundação das Escolas Federais Isoladas do Esta
do do Rio de Janeiro, não há necessidade de, cm cada caso, e sempre 
que houver conveniência em alterar o Estatuto, de ser providenciado 
o baixar de um Decreto, já que as resoluções naquele Conselho são, 
obrigatoriamente, homologadas pelo Ministro da Educação. Há de 
se notar apenas que no art. ·!v do Decreto-Lei n9 1.028, fala-se cm 
Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara; c aqui a referên
cia é ao Estado do Rio de Janeiro. Isso, porém é resultante da fusão 
que se procedeu entre estas duas unidades da Federação. 

Nosso parecer, assim, é pela aprovação do Projeto de Lei nv 67, 
de 1976. Salvo melhor juizo. 

S_ala das Comissões, 2 de setembro de 1976.- Henrique de La 
Rocque, Presidente no exercício da Presidência - Ruy Santos, Rela
tor- Gustavo Capanema- Arnon de Melo- Adalberto Sena -Ita
mar Franco. 

PARECER Nv 638, de 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nv 190, de 1976 que "dispõe sobre a não incidên
cia aos Vice-Prefeitos Municipais da incompatibilidade previs
ta no artigo 84, item I da Lei nv 4.215, de 27 de abril de 1963". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Dispõe o art. 84 da Lei nv 4.215, de 27 de abril de 1963, Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil: 

"A advocacia é incompatlvcl, mesmo cm causa própria, 
com us seguintes atividadcs, funções c cargos: 

I - Chcf~ do Poder Executivo c seus substitutos legais, 
Ministros de Estuao, os Secretários de Estudo, de Territórios 
cM unicipios." 

Pretende: o ilustre S~nador ltal!vio Coelho excluir dessa proi
bição os Vice-Prefeitos. E, ao justificar o Projeto de Lei do Senado n9 

190, de 1976, assinala o nobre parlamentar mato-grossense: 

"O presente Projeto objetiva sanar interpretação exage
rada que vem sendo adotada em face do disposto no art. 84, 
item I da Lei n94.215, de 1963, tendo em vista a singularidade 
"da situuçào dos Vicc-Prefeitos Municipais, em face do espíri
to que norteou a elaboração da referida norma jurídica. 

De fato, a incompatibilidade para o exercício da advo
cacia, que, na forma da lei, atinge os Chefes do Poder Execu
tivo, tem sua razão de ser, considerado o regime remunera
tório a que fazem justas autoridades. Em referência, entan
to, aos Vice-Prefeitos, que nenhuma remuneração percebem 
por esta titularidade, a extensão da incompatibilidade, como 
vem ocorrendo na área da interpretação da lei, se aprcscnia 
abusiva e, até, prejudicial aos fundamentos éticos que infor
maram a ins~rçào da medida em lei. 

f: oportuno salientar que os Vice-Prefeitos não gozam, 
legalmente, de nenhum poder de influência junto ao execu
tivo municipal, não existindo, no campo ético, razões que 
oossam contrariar ajusta medida proposta no projeto." 

Depois de acentuar que o atual Estatuto "restringiu as tendên
cias liberais do Regulamento", Ruy de Azevedo Sodré escreve, ao 
examinar o texto focalizado pelo Projeto: 

"O nv I se refere ao chefe do Poder Executivo e seus 
substitutos legais, Ministros de Estado, Secretários de Esta
do, de Territórios e Municípios. 

A expressão "substitutos legais" não devia figurar no 
texto, por imprópria, porque a incompatibilidade só se veri
fica com atividade função ou cargo público. 

Ora, o substituto legal não exerce atividade, nem função, 
nem é titular de qualquer cargo" (Cfr. O Advogado, seu E.~ta
tuto e a Etica Profissional, págs. 220 c 223)." 

E no caso dos Vice-Prefeitos, igualmente se pode relacionar, 
para aprovação do Projeto em exame, as mesmas razões que o 
eminente mestre paulista arrola para justificar a exclusão deliberada 
dos membros da Mesa das Câmaras Municipais: 

'"A razão mais plausível, a nosso ver, i: a de que, via de 
regra, nas cidades do interior, em sua grande maioria, o 
número de advogados é muito reduzido, e a função de 
membro da direção das Câmaras deve ser exercida por quem 
tenha cultura. De um lado, hã a conveniência de permitir-se 
ao advogado o exercício de tais funções; de outro, se estas 
tornarem incompatíveis os seus ocupantes com a advocacia, 
o Município, já com o número escasso de advogados, sofre 
na distribuição da justiça aos seus munic(pes. 

Entre vantagens da ocupação do cargo e desvantagens 
com a possível captação de clientela, aquelas prevalecem, 
tanto mais quanto estas se anulam, com a carência de 
advogados" (idem, pág. 223). 

A essa argumentação permitiria ajuntar a necessidade de não se 
tolher vocações políticas, que têm nos municípios suas primeiras 
afirmações, cm momento de renovação dos quadros partidários. 

Mas, ao cancelar a incompatibilidade dos Vice-Prcfcitos, 
indispcns(lvcl se torna incluí-los entre os impedidos de exercer a 
advocacia, mesmo cm causa própria, "contra ou a favor das pessoas 
jurídicas de direito ptlhlico, das entidades para-estatais, das socieda· 
des de economia mista ou de empresas concessionárias de serviço 
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pllblico", tal como ocorre com os membros do Poder Legislativo (lei 
n9 4.21 5, art. 85, IIJ). 

. Meu voto é, puis, para, julgando constitucional c jurídico o 
Projeto, apruvá-lo com a seguinte: 

EMENDA NvJ.CCJ 
(Substitutivo) 

Art. )v Não incide na incompatibilidade referida no art. 84 
item I, da Lei nv 4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordc~ 
dos Advogados do Brasil), o exercício da Advocacia pelo Vicc-Prcfci
to Municipal. 

Parágrafo único. Ao Vicc-Prcfcito Municipal aplica-se o 
disposto no art. 85, item III, da referida lei. 

Art. 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 
1:: o meu voto, salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, )9 de setembro de 1976. - Accioly Filho, 

Presidente - Nelson Carneiro, Relator - José Lindoso - Leite 
Chaves- Heitor Dias - Dirceu Cardoso, vencido - Henrique de La 
Rocque. 

PARECER N9639, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n9 11, de 1976, que "introduz modificações na 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943". 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O Projeto cm exame._ de iniciativa do ilustre Senador Orestes 
Quércia, repete nos seus objctivos o mesmo a que se propunha o 
Projeto de Lei do Senado nv 76, de 1974, de iniciativa do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, do qual difere apenas, na forma. Neste, 
como no caso precedente, o que se pretende é excluir da proibição do 
artigo 566, da Consolidação das Leis do Trabalho, os "empregados 
cm empresas de economia mista, cm empresas públicas c cm 
fundações", aos quais, no entender do autor da proposição, por se 
tratar de trabalhadores comuns, regidos pela Consolidação das Leis 

· do Trabalho, deve ser assegurado o direito de sindicalização. 
A argumentação utilizada cm defesa da proposição, ao mesmo 

tempo cm que procura apoio nas prescrições dos artigos 166 c 170, § 
2v, da Constituição, refuta as conclusões do parecer da Consultaria 
Geral da República, por entender "que está havendo um prevale
cimento inadequado, descabido, de simples Parecer da Consultaria 
Geral da República sobre preceitos constitucionais de claríssimo 
entendimento". 

Foi também de autoria do Senador Nelson Carneiro o Projeto 
de Lei do Senado n9 76, de 1974, que na Comissão de Constituição e 
Justiça recebeu o parecer contrário do nobre Senador Mattos Leão 
pela injuridicidadc, subscrito pelos Senadores Daniel Kricger, Carlos 
Lindcnberg, Wilson Gonçalves, Gustavo Capancma, Heitor Dias, 
ltalfvio Coelho e José Sarncy. 

Então foi assinado: 

"A alusão aos "pareceres jurídicos", que infirmam o 
pretendido no projeto é," certamente, voltada ao de nv 1-267, 
de 31 de janeiro de 1974, em que o Consultor-Geral da 
República, após analisar diversos pronunciamentos anterio· 
rcs da própria Consultaria c de órgãos técnicos do Ministério 
do Trabalho, conclui pela vedação à sindicalização dos 
empregados de entidadeS públiças. 

Embora dignas do maior acatamento as lúcidas pondera· 
ções do ilustre lfder, pesarosamente· delas discordamos, não 
só porque, tanto a jurisprudência, os arestos judiciais, os 
comentários doutrinários e os próprios pareceres são aluais e 

em sentido contrário à tese esposada, como também por 
estarmos convencidos de que os empregados das empresas 
pllblicas c demais instituiçõCll paraClltatais são, cm llltima 
análise, servidores públicos,entcnaida essa expressão como o 
"gênero" do qual o funcionário público estatutãrio c o 
empregado regido pela consolidação das Leis do Trabalho, 
são "espécies". 

Nesse sentido, consideramos que a empresa pública, 
"embora dotada, por lei, de personalidade jurídica de direito 
privado, não perde sua capacidade fundamental de pessoa 
jurídica de direito público, consoante o enquadramento que 
lhe deu o Decreto-Lei nv 200/67, incluindo-a entre as cntida· 
des que integram a Administração Federal lndircta (art. 49, 
II, b). 

Sendo, pois, servidores da "administração federal indirc
ta", os contratados sofrem diversos contingcnciamcntos dita· 
dos pela própria Constituição. Basta lembrar que as questões 
oriundas das suas relações emprcgatícias não são julgadas 
pela Justiça do Trabalho, perdendo, assim, o direito à 
conciliação c à representação paritária. Se não têm direito 
aos beneficias da Justiça do Trabalho; se não podem ausen
tar-se do País sem prévia autorização; se são contribuintes do 
PASEP (Programa de Formação do Património do Servidor 
Público), fácil é de concluir-se que a aplicação do regime 
jurídico da CL T a tais servidores sofre diversas restrições, 
dentre as quais ressalta a vedação do artigo 566. 

Como bem acentuou o eminente Ministro Arnaldo Sus
sckind, cm seu voto parcialmente transcrito no parecer da 
Consultaria Geral da República, a qt.c nos referimos, 

"Não se deve confundir aplicação do re
gime da CL T com relação de direito público 
de emprego. O fato de um empregado da 
União estar regido pela CLT não significa 
que tenha contrato de trabalho de direito 
privado. A sua relação é de empregado 
público." 

A sindicalização dos empregados cm entidades públicas 
encontra ainda outro óbice de natureza jurídica. J:: que o 
enquadramento sindical gira cm torno do princípio de que, 
cm função da "categoria cconômica;', constituída pela 
associação dos empregadores, se cria a "categoria profis
sional". Portanto, não há como, à luz das normas vigentes 
que regulam a vida sindical do País, enquadrar-se esse tipo 
sui generis de empregado, pois, como ensina Alonso Caldas 
Brandão, cm seus Comentários à Consolidação das Leis do 
Trabalhq, o enquadramento sindical é feito pela atividadc 
cconômica do empregador. "Dessa forma, se o empregador 
não exerce atividade econômica, ex vi do art. 2v da CLT, 
ambos estão- empregados c empregadores -à margem da 
sindicalização." 

Em resumo: se a entidade empregadora compõe, por for
ça do Decreto-Lei nv 200/67, a Administração Federal 
lndircta, seus servidores são públicos c, como tais, insuscctí· 
veis de sindicalização, que se torna ainda inviãvcl se o mesmo 
empregador não exercitar atividade econômica. 

Ante essas razões, manifestamo-nos pela injuridicidadc 
do projeto." 

Pelas aludidas razões, somos também pela injuricidade do 
presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões )9 de setembro de 1976. - Ac:cloly Filho, 
Presidente - Henrique de La Roc:que, Relator - Nelson Carneiro, 
vencido - Leite Chaves - Heitor Dias - Dirceu Cardoso, vencido 
-.José Sarney- Jo!lé Llndoso, 
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PARECER N9 640, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n9 153, de 1976 que "dá nova redaçio ao artigo 
13 da Lei n9 4.717, de 29 de junho de 1965". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O nobre Senador Orestes Quércia propõe modificação do art. 13 
da Lei n94,717, de 29 de junho de 1965, de modo que o autor de ação 
popular, julgada manifestamente temerária, seria condenado, além. 
do décuplo das custas, ao pagamento de honorários de advogado. 

O ilustre representante paulista invoca o principio da sucumbên-· 
cia como pena, não se justificando, a seu ver, que o aludido diploma 
legal seja silente quanto à aplicação desse principio. "Sua exclusão
escreve -justifica-se quando o cidadão de boa fé faz uso da ação 
popular, visando resguardar o interesse de atos lesivos praticados 
contra o patrimônio público",. 

O art. 18 do atual Código do Processo Civil manda que "o 
litigante de má fé indenize a parte contrária os prejuízos que esta so
freu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efe· 
tuou". Modificou assim a atual legislação o texto anterior, que ini· 
cialmente punia a parte, vencedora ou vencida, que houvesse procedi· 
do com dolo, fraude, violência ou simulação, com o pagamento do 
décuplo das custas. Redação posterior aditou a essa condenação o 
pagamento dos honorários da parte vencedora. 

Ao aceitar a idéia sugerida pelo projeto, convém ao legislador 
ordinário agir com a maior cautela, não impondo ao autor da ação 
popular encargos superiores àqueles que a lei processual reserva a to· 
dos que assim atuam em juízo. Hã que levar em conta que o texto 
constitucional, ao considerar qualquer cidadão "parte legítima para 
pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao 
patrimõnio público", consigna nessa faculdade o que Marques dos 
Reis proclamava "a essência da democracia", quando a Constituição 
de 1934 incluiu no capítulo dos "Direitos e Garantias Individuais" o 
consagrado Instituto do Direito Romano (Nelson Carneiro, das 
ações populares civis no Direito Brasileiro, RDA, 25/429). Como 
acentua Ary Florêncio Guimarães, "a actio popularis é, a um só tem· 
po, um corretivo e uma prática de elevada democracia. Corretivo 
jurídico previsto pelo constituinte nacional para servir como último 
reduto defensivo do patrimônio público, que este deve estar entre· 
gue, cm princípio, à guarda inflexível do próprio governo". (Aspec
tos da Açào Popular de Natureza Civil, pag. 5.) Nenhuma autoridade 
mélhor para focalizar o assunto versado no Projeto do que o eminen
te Desembargador Paulo Barbosa de Campos Filho, a quem a litera
tura jurídica nacional deve preciosa monografia, depois ampliada em 
seu magnífico "Ação Popular Constitucional". Após objetar que "o 
o autor da ação popular não se bate, em juízo, por um direito que lhe 
seja próprio, senão por um direito da colctividadc de que faz parte, 
ou, c mais objctivamente, em defesa do patrimônio de pessoas que a 
juízo só são trazidas como sujeitos passivos da ação, por força de ou
tro princípio, não menos imperioso, que é o da necessidade do 
contraditório", ensina que o autor popular estâ sujeito, referindo-se 
a texto do estatuto processual anterior, "sempre que der moÍivo à 
absolvíção de instância,~ todas as vezes que da ação decair por moti· 
vos que entendam com a regular constituição da relação jurídico· 
processual, c isso sem esquecer os casos de temeridade na propositu· 
ra da ação (espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro) e 
os de "intencional alteração da verdade" ou de conduta tcmcrâria no 
curso da lide" (págs. 167 /8). Ao invocar a lição sempre oportuna de 
Seabra Fagundes, para quem, "corolário da natureza das ações 
populares, a ser estabelecido na legislação ordinâria, é a gratuidade, 
isto é, a isenção da taxa judiciária c custas. Mortara, porém, aconse
lha c com razão, para prevenir o abuso, que o autor, quando decair, 

. responda pelos ônus do processo" (Da Ação Popular, RDA, 6/1 a 
19); José Afonso da Silva declara textualmente,- "Mais severo é o 
art. 13: "A sentença, que apreciando o fundamento de direito do pc· 
dido, jul~tar a lide manlrestamente temeralrla, condenarâ o autor ao 

pagamento do décuplo das custas". Recorda que o art. 63 do (ante· 
rior) CPC somente comina à temeridade processual o ônus do 
pagamento simples das custas processuais e honorãrios do advogado 
do adversário, salvo u reincidência do § 39 do mesmo Código. Aliás, 
o art. J9 encontrará campo propício de aplicação cm decorrência do 
exercício da ução popular, que bem se presta à emulação c ao capri· 
cho, dado o seu conteúdo de natureza pol!tica" (Açilo Popular 
Constitucional - Doutrina e Processo, pags. 251/2). De qualquer 
sorte, o Projeto, se aprovado, ainda que constitucional e jurídico, aos 
termos propostos, poderia ir além da marca, criando, na legislação 
processual, condenações diversas para o litigante de mã-R:. Eis a 
razão pela qual sugiro emenda substitutiva, que darã ao art. 13 da 
Lei n9 4.717 a seguinte redação: 

EMENDA N9 I - CCJ 

(Substitutivo) 

Art. 19 O artigo 13 da Lei n94,717, de 29 de junho de 1965, pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"A sentença, que, apreciando o fundamento de direito 
do pedido, julgar a lide manifestamente temer~ria, condenará 
o autor em custas e honorários de advogado." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrãrio. 

l: o meu parecer S.M.J. 

Sala das Comissões, J9 de setembro de 1976. - Accioly Filho, 
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- José Lindoso- Leite Cha
ves- Heitor Dias - Dirceu Cardoso - Henrique de La Rocque 

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

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. )9-Secre· 
tá rio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 218, DE 1976 

Determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação 
dos Municípios em programas de educação pré-escolar e de 
Primeiro Grau. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os Municípios aplicarão, pelo menos, 20% (vinte por 

cento) de sua cota anual do Fundo de Participação dos Municípios 
em programas de educação pré-escolar c de Primeiro Grau. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Entendem nossos melhores educadores que há necessidade im
periosa da implantação, no Brasil, de um sistema geral de educação 
pré-escolar integrado ao subsistema escolar dt )9 <Srau, isto porque o 
problema educacional brasileiro somente se resolverâ a partir de um 
embasamento educacional que tenha suas raizes lançadas desde a 
faixa pré-escolar. 

Em decorrência da estruturação da sociedade contemporânea, 
torna-se fundamental o atendimento ao pré-escolar, cm termos 
globais, pelo Poder Público, como medida de prevenção do retarda
,mento psicossomático, conseqUente da desnutrição e de outros fato
res de ordem sócio-econômico-cultural. 

Esta conveniência e oportunidade decorrem, primeiramente, 
da importância fundamental da formação da criança situada na faixa 
etária que antecede ao seu ingresso compulsório na escola fundamen· 
tal ou de )9 Grau. 

Ainda é muito discutido o conceito de pré·escolar. Para alguns, 
inclui a fase "do nascimento aos seis anos de idade". Para outros, o 
período cofTiprcendido entre os dois aos seis anos, sendo precedido 
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das fases lactentes (primeiro ano de vida) c ablactentc (de um a dois 
anos). 

Seja como for, uma politica nacional de educação deve revestir· 
se das características de uma ação preventiva, voltada para a criança 
cm sua primeira infância. 

· Tal politica deve constituir-se de programas relacionados com a,. 
educação pré-escolar c dos excepcionais, complementados pelos 
programas de alimentação escolar, pelas noções elementares de 
educação sanitária c por outras medidas educativas tendentes a 
8ascgurar a prevenção de deficiências ou carências psicossomáticas. 

Dados estatísticos disponlveis revelam que a população do 
Brasil deve ser de, aproximadamente, 110 milhões de habitantes, 
com 21,34% situados na faixa de O a 6 anos (cerca de 16% de 2 a 6 
anos). Calcula-se que, deste percentual, apenas 475.627 crianças de 2 
a 6 anos, ou seja, 3,8% são assistidas regularmente, ticando mais de 
IS milhões de crianças sem a adequada assistência educativa. 
. Esta situação alarmante evidencia a ausência quase total de re

cursos promocionais das familias e das comunidades e, como não 
poderia deixar de acontecer, vem repercutindo de maneira altamente 
negativa no ensino obrigatório ·de I' Grau, através de seus dois 
magnos problemas: altas taxas de repetência c elevados 'níveis de 
evasão escolar. Na verdade, é para se meditar, seriamente, no fato de 
80% das crianças brasileiras de O a 6 anos serem carentes econõrnica, 
nutricional c culturalmente. 

Estudos recentes, de cunho científico, sobre o desenvolvimento 
biológico do homem, revelam que é, justamente, nos cinco primeiros 
anos de vida do ser humano que o cérebro atinge 90% de seu peso 
normal. 

O atendimento a crianças na faixa pré-escolar está, portanto, 
reclamando imperiosas c urgentes medidas tendentes a ampliar o 
modesto programa de educação pré-escolar do Governo, que, corno 
se sabe, prevê a aplicação de apenas lO milhões de cruzeiros para o 
corrente ano de 1976. 

A Organização Mundial de Saúde, 'Cm recente pro.nunciamcnto 
declarou que " ... a saúde mental da criança cm idade pré-escolar é 
altamente vulnerável c, talvez, tanto mais quanto maior for a 
complexidade da sociedade cm que a criança vive. Inevitavelmente, 
por certo até brutalmente, ela (a criança) enfrenta a tarefa de se 
adaptar às regras da sociedade c de aceitar o lícito c o ilícito, os 
tabus c as "vacas sagradas", a impressão de certos instintos e inclina· 
·ções naturais c o estímulo, na maioria das vezes sem qualquer 
explicação inteliglvcl para ela. Para achar o caminho cm meio a 
essas águas traiçoeiras c infestadas de tubarões, a criança só tem 
amadores como guias: os pais ou os avós, que por sua vez, são 
produtos de uma educação altamente questionável c, com frcqüên· 
cia, pobre de exemplos de maturidade mental e de harmonia de intcr· 
relações pessoais". (ln "A Saúde do Mundo" - Revista OMS, de 
outubro de 1974.) 

De fato, à medida que a sociedade moderna evolui técnica e 
economicamente a eficácia da orientação familiar diminui. O 
progresso industrial e as crescentes necessidades econõmicas das 
famílias, muito têm contribuído para o afastamento cada vez maior 
dos pais do convívio com os filhos, durante grande parte do dia. Em 
conseqüência, vão se tornando menos eficientes em proporcionar 
segurança emocional e cm servir de modelos, de conselheiros e de 
educadores naturais dos filhos. 

Surge, então, a vez e a hora de a escola, como prolongamento 
do lar, exercer sua função complementar: gerar o senso de segurança 
nas crianças, ainda que de maneira diferente, c de incutir-lhes no espí· 
rito o sentimento de incorporação ao grupo, a lim de que se sintam 
como membros importantes c até necessários desta pequena socic· 
da de. 

A iniciação na vida grupal assume uma contribuição decisiva 
para o normal desenvolvimento infantil, uma vez que é através dela 
que a criança adquire o sentido da participação c de responsa
bilidade cm relação aos outros, ao mesmo tempo que ganha seguran· 
ça, através do exercício de atividades inerentes à sua idade. 

A escola pré-primária é o pórti"' pelo qual a criança f: in· 
:traduzida em novas formas do vida, em uma cultura que f: diferente 
da que conheceu até ontllo, no lar. Por esta escola a criança começa 
a aprender a participar c a ter responsabilidades, ganhando senso de 
domlnio, crescendo sobre c no seu ambiente, aprendendo as formas 
elementares de comportamento c as primeiras atitudes aprovadas 
pelo grupo c pelo ambiente, 

Como observa Winnicott cm sua conhecida obra "A Criança c 
o seu mundo", "Existe, hoje, a compreensão de que na primeira 
infância está a base para a saúde mental, inclusive para a maturidade 
cm termos do adulto". 

Ora, são as escolas pré-primárias que criam condições propicias. 
para o que há de intermediário entre o sonho c o real. 1:. especial· 
mente, neste setor, que a educação pré-escolar pode ajudar as crian
ças a encontrar uma relação operante entre as suas idéias livres c o 
comportamento de que precisam para se tornarem bem relacionadas 
com o grupo. 

Infelizmente, muito embora as idéias de Frocbcl sobre a 
,educação infantil fossem conhecidas no Brasil, desde muito tempo, a 
ponto de, cm 1896 haver Gabriel Prestes, sob seus auspícios, criado 
o primeiro Jardim de Infância, anexo à Escola Normal da Praça, cm 
São Paulo, na verdade, vem a pré-escola sendo ainda considerada 
como um ,luxo pedagógico, senão dispensável, pelo menos adiável, 
na consideração dos orientadores da educação brasileira. 

Só recentemente é que se vem observando certo interesse, mas 
ainda esporádico, pela importância da educação pré-primária no 
processo global da formação da infância c da juventude. 

Recentes estudos psicopedagógicos revelam que há um 
importante currículo escondido, const!lntc de um conjunto de estí· 
mulos externos que uma criança recebe ao longo de seu desenvolvi
mento no meio cm que vive. Quanto mais rico o fluxo. estímulos, 
melhor desenvolvimento apresentará c maior prontidão terá para o 
início da aprendizagem formal, que se dá por volta dos sete anos. 

Com base nesta realidade, pesquisas levadas a cabo por diversos 
órgãos visando ao diagnóstico das causas das altas taxas de repe
tência c evasão escolar que se verificam no ensino . de I' Grau, c que 
alcançam os !ristes lndices médios de 60%, revelaram que u duu 
causas maiores do fenômeno são a carência cultural c a dc.fidência 
nutricional, verificadas na primeira infância c continuada nos pri· 
mciros anos do I' Grau. 

No entanto, o Governo Federal não tem, a rigor, nenhum plano 
especial nem projeto de amplitude relacionado com o atendimento 
da educação pré-escolar. No Orçamento da União de 1977, foram 
destinados recursos de apenas I O milhões de cruzeiros para o Dcpar· 

· tamcnto de Ensino Fundamental, órgão que cuida, também, do pré· 
escolar. 

A responsabilidade desse atendimento recai sobre os Estados c 
Municípios, que encontram sérias dificuldades financeiras para a 
prestação desse serviço. 

O problema do pré-escolar vem preocupando seriamente os cdu· 
cadores cm virtude de suas dimensões c das graves conseqüências 
que dele estão advindo. Como vimos, dos 21 milhões de crianças, no 
Brasil, na faixa pré-escolar, apenas 700 mil recebem atendimento c 
deste total, os estabelecimentos oficiais absorvem apenas 300 mil 
crianças. 

Hã de se louvar o interesse manifestado por algumas autorida· 
des estaduais c municipais cm determinarem o uso de suas escolas 
como pré-escolar nas horas ociosas. Contudo, tal plano não pode ser 
considerado definitivo. "Estamos vivendo um momento muito 'CSpc· 
cial para as crianças que ficariam marginalizadas c, talvez, conde· 
nadas a um dclicientc aproveitamento escolar, sem o atendimento 
antecipado à sua entrada no ensino de grau, pois, até aqui, os jardins 
de infância e outras instituições pré-escolares eram construídas de 
modo a satisfazer às famllias dos grandes centros c de mais poder 
aquisitivo". 

Essa alirmação é da professora Ana Bernardes, dirctora do 
Departamento do Ensino Fundamental do MEC, na conferência que 
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proferiu no. "Seminário sobre Educação Pr~·Escolar, realizado na 
.UnB. 

A rede particular detém, atualmente, o atcndimcqto de quase 
45% do alunado pré-escolar. A participação das Secretarias Esta· 
duais de Educação representa 32% c a dos Municlpios, menos de 
23%. Ora, esse fato, se evidencia, de um lado, a importância da inicia· 
tiva privuda, mostra, também, que silo, ainda, dcliclcntcs as cxpc:rlên· 
cias, os volumes de serviços c o potencial da rede oficial na área da 
educação pré-escolar, no Brasil. 

Revele-se, ainda, o fato de que a matricula atual de pré-es
colares nas instituições do Governo nilo é, cm grande parte •. de 
crianças mais necessitadas. As razões podem ser tanto a loçalizáçilo 
dos prédios, (mais nos centros que na periferia das cidades) como o 
preconceito ainda vigorante cm grupos da população de que educa· 
çilo pré-escolar é para "filhos de rico" ou de que se começa a "aprcn· 
der aos sete anos". 

Em suma: é urgente que se desenvolva cm todo o Pais a edu
cação pré-escolar, como meio de prevenir retardamentos mentais c 
fisicos, deficiências decorrentes da desnutrição c de outros fatores 
sócio-cconômicos-culturais. 

Um dos instrumentos que poderá contribuir para esse fim, cm 
todo o território nacional, é permissão legislativa para que as muni· 
cipalidadcs possam aplicar cm educação pr~-escolar uma parte de 
sua cota no Fundo de Participação dos M uniclpios. 

Muitos Prefeitos desejam cfctuar essa aplicação - que corres
ponde às reais necessidades da comunidade local- mas estilo impe· 
didos de fazê-lo pela disposição restritiva do art. 49 do Decreto-Lei. 
n9 835, de 1969, que os obriga a aplicar a parcela de 20% destinada a 
educação cm "Programa de ensino de 19 Grau". 

Para corrigir essa situação o presente projeto estabelece 
expressamente que a parcela de 20% do Fundo de Participação dos 
Municípios poderá ser aplicado também cm "programas de cdu· 
cação pré-escolar". 

Parece-nos, assim, demonstrada a elevada significação social c 
humana dt medida proposta, que nos foi sugerida pelo ilustre Presi· 
dente do Conselho Federal de Educação, Padre José Vasconcelos, 
em Conferência realizada, recentemente, na Comissão de Educação e 
Cultura do Senado. 

Sala das Sessões, cm 3 de setembro de 1976.- Franco Montoro. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e 
Cultura. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 219, DE 1976 

Regula o reajuste de aluguéis de imóveis urbanos e dá ou· 
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 As locações de imóveis contratadas nos termos do artigo 
17 da Lei n9 4.864, de 30 de novembro de 1965, ficam asseguradas da 
correçào monetária dos aluguéis, tomado por limite de reajuste a 
variação mensal acumulada das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (ORTN), quando da renovação do contrato de aluguel, cm 
total de meses equivalente ao período do contrato anterior, quando 
determinado, c decorrido 12 (doze) meses, caso a locação seja por 
tempo indeterminado. 

Art. 29 É garantido ao locatário, quando lhe convier continuar 
a locação, permanecer no imóvel alugado, ainda que findo o prazo 
de locação do imóvel, ou mesmo no caso de sua locação por tempo 
indeterminado, desde que o aluguel seja reajustado nos limites fixa· 
dos pelo artigo anterior, mantidas as demais cláusulas contratuais. 

Art. 3~ Fica revogado o parágrafo único do art. 39 da Lei n9 
5.334, de 12 de outubro de 1967. 

Art. 4~ Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

J uslllic11çilo 

Os grundes centros urbunos brasileiros vivem, no momento, 
umu li:brc especulativa imobiliâria sem precedentes. 

!:. certo que div'crsos fatores concorrem para tanto, mas sobre· 
leva notar as facilidades legais de que dispõem os locadores para rea· 
ver o imóvel alugado, deflagrando um processo de graves conseqUên· 
cias na utualidade. 

!:. o que se convencionou denominar denúncia vazia. O artigo 
1.195 do Código Civil dá margem a essa denominação, quando esta· 
belecc: 

"Art. 1.195. Se, findo o prazo, o locatário continuar na 
posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir· 
sc·á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem pra· 
zo determinado." 

Doutra parte, o parágrafo único da Lei n9 4.864, de 30 de. 
novembro de 1965, explicita o caso cm que haja a oposição do loca· 
dor, nos seguintes termos: 

"Art. 17 ........................................ . 
••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• o o •••••• ' 

Parágrafo único. Findo o prazo de locação do imóvel a 
que se refere este artigo, ou cm caso de sua locação por tem~ 
flO indeterminado, o locatário notificado para sua entrega, 
por não convir ao locador continuar a locação, ·terá o prazo, 
de 3 (três) meses para o desocupar, se for urbano." 

Cabe ao legislador, diante dos problemas, cquacionâ-los, prin· 
cipalmente quando estão envolvidos fatores de alta profundidade so· 
cial. A denúncia vazia coloca no lado mais forte- o locador - um 
instrumento legal·quc, acionado, desorganiza, muitas vezes, a vida 
do locatário. Este, quando aluga o imóvel, estrutura todos os seus 
atos diários de existência em função do local em que se situa a sua 
residência, bem assim o de toda a família. 

Mais ainda, num momento de alta acelerada dos aluguéis, dccor· 
rência do recrudescimento do processo inflacionário, outro aspecto 
deve ser ressaltado, o de que a protcção ao inquilino merece, pelo· 
menos, uma tentativa de refluir a perspectiva de cspCCf!lar ·com i mó· 
veis. 

Na verdade, muito embora mais um imóvel, pela lei da oferta e 
da procura, devesse reduzir o preço do aluguel ainda que de modo 
imperceptível. as manobras especulativas conduzem à transformação 
dos mesmos em objctos destinados a fazer dinheiro. 

Confere-se ao proprietário a perspectiva de solicitar um preço 
mais elevado pela locação, de tal forma que o predomínio do fator 
financeiro se evidencia. 

A especulação tem o seu efeito realimcntador do processo infla· 
cionário. Dai porque elevar a oferta representa, na· verdade, permitir 
acelerações indevidas c desnecessárias dos preços, conturbando, de 
modo dramático, o próprio processo de crescimento econômico. · 

Repete-se, então, o ciclo inflacionário, tornando ainda mais di fi· 
cil a vida daqueles que são obrigados, por contingência, a pagar alu
guel. 

Mui tos dos imóveis, colocados a Juguel, são adquiridos gozando 
dos inúmeros beneficies fiscais relativos ao Sistema Financeiro da 
Habitação. Assim, doze por cento dos pagamentos realizados no ano 
anterior são devolvidos ao mutuário, enquanto que este, declarando 
renda, obtêm um beneficio adicional, pois desconta os juros cfetivos 
pagos ao Agente financeiro. 

Esses imóveis, pagando correçào monetária, são reajustados 
pelo limite das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN. 

As ORTN, por intermédio de recente fórmula, captam com 
abatimento a variação do lndice de preços por atacado, no critério de 
disponibilidade interna, variável utilizada para o cálculo dos reajus· 
tes desses títulos. 

Niio é justo que imóveis que go1.cm de inúmeras regalias dispo· 
nham de mais umu, quol scjo n de serem reajustados livremente, por 
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."força de despejo do inquilino, quando "não convir ao locador con

. tinuar a locação", 
Além do mais esse reajuste livre tem influências sobre os divcr· 

sos preços da economia, de sorte que neutralizl' esforços no sentido 
de reduzir a pressão inflacionária. 

.<\demais, cube ressaltar o IISPccto social do projeto, consoante u 
tendência da nossa época, cm que: o purucular deve estar articulado 
ao geral, u fim de que o equilíbrio da sociedade possa ser condição ao 
seu desenvolvido multilateral. 

. Portanto, dois são os objetivos centrais da proposição ora 
!justificada: a proteção ao locatário, garantindo-lhe um imóvel den
tro de um reajuste equilibrado pela ponderação dos preços, e a redu· 
ção da especulação com aluguéis, que amplia o reflexo inflacionário. 

Doutraparte, na medida em que é garantido ao locador reajus. 
tes ao final do contrato, no caso do prazo determinado, e anualmen· 
te, quando não há um limite de tempo contratual, mantida a con· 
cessão de despejo conforme a Lei n9 4.494, de 25 de novembro de 
1964, obtém-se um meio termo entre as partes. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1976. - Itamar Franco 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI N94,864, DE29 DE NOVEMBRO DE 1965 

Cria medidas de estimulo à Indústria de Construção Civil. 

.................................... o····· .......... o .. 
Art. 17. Não se aplica a Lei n9 4.494, de 25 de novembro. de 

1964, as locações dos imóveis cujo "habite-se" venha a ser conced1do 
após a publicação desta Lei sendo livre a convenção entre as p~rt7s e 
admitida a corrcção mom:tána dos aluguéis, na forma c pelos md1ces 
aue a contrato determinar. 

Parágrafo único. Findo o prazo de locação do im~vcl a qu~ se 
refere este artigo, ou em caso de sua locação por tempo m~etcrmma
do, o locatário notificado para sua entrega, por não conv•r ao loca· 
dor continuar a locação terá o prazo de 3 (trés) meses para o dcsa• 
cu par se for urbano. 

•••••••••• o o. o ••••• o ••••••••••••••••• 00 •• •••••• ••••••••••• 

LEI N9 5.334, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967 

Estabelece limitacões ao reajustamento de aluguéis e dá 
outras providências. 

Art. 39 O disposto nos artigos !9 e 29 desta Lei não se aplica às 
locações livremente convencionadas c às locações para fins não 
residenciais, de que tratam respectivamente, os artigos 17 e 28 da Lei 
n9 4.864, de 29 de novembro de 1965. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos às disposições do artigo 17 da 
Lei n9 4.864, de 29 de novembro de 1965, todos os imóveis que este
jam vagos na data desta lei, bem como os que futuramente venham a 
vagar. 

•••••••••••••••• o •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Às ComissÕ('S de Constituição e Justiça e de Economia 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os projetas lidos 
serão publicados c remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicaçÕes que serão lidas pelo Sr. 19·Secretá· 
rio. 

São lidas as seguintes 

Em 3 de setembro de 1976 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicHr a Vossa Excclênda que me 
auscnturei do País a partir de 12 do corrente, a fim de, no dcsempc· 

nho de missão com que me distinguiu o Senado, mtegrar a bcli:ga
çlio Brasileira ao Congresso da ASTA, a realizar-se cm Nova Or· 
leans- USA, no período de 12 a 19 do corrente mês. 

A tenc1osas saudações. - Adalberto Sena. 

Em 3 de setembro de 1976 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa excelência que me 
ausentarei do Pais a partir de 12 do corrente, a fim de, no descmpe· 
nho de missão com que me distinguiu o Senado, integrar a Delega· 
ção Brasileira ao Congresso da ASTA, a realizar-se em Nova 
Orleans- USA, no período de 12 a 19 do corrente mês. 

Atenciosas saudações.- Accloly FUho. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A Presidência fica 
ciente. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura de requerimento enviado 
à mesa. 

1:: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9406, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n9 77, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sul (SC) a elevar cm CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oito· 
centos e quarenta c sete mil, oitocentos c sessenta e sete cruzeiros e 
vinte c seis centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1976.- Petrõnio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A matéria a que se 
refere o requerimento aprovado figurará na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sobre a mesa, requerimento que scrã lido pelo Sr. !9-Sccretãrio. 

1:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9407, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Com base no art. 239 do Regimento Interno, requeiro sejam 

pedidas as seguintes informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Previdência c Assistência Social, Luiz Gonzaga do Nascimento e 
Silva, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, que dispõe sobre o 
seguro de acidente do trabalho a cargo do INPS e dá outras pro· 
vidências: 

I -Levando-se em consideração que a Lei p9 5.316, de 14 de se
tembro de 1967, assegura ao acidentado inúmeros beneficies, tais 
comu pecúlio, quando houver lesões com incapacidade de I a 
25%, auxilio-acidente, quando houver lesões com incapacidade de 26 
a 60%, aposentadoria por invalidez, quando houver lesões com 
incapacidade acima de 60%, a prescrição de 5 (cinco) anos, a reabili· 
taçào, a indenizaçào sem apuração da culpa, dentro da teoria do ris
co, quais são, pois, as vantagens para os acidentados que a nova lei 
poderá trazer, desde que se faça o confronto dos benefícios jã, 
conquistados, no campo da infortunística, com os benefícios cons· 
tantes do Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, do Poder Executivo? 

2 - Sabendo-se que o Projeto de Lei da Câmara n9 63/76 
retirou o pecúlio, alterou o índice-mínimo do auxilio-acidente para 
40%, condicionando-o ao desempenho da função c salário e reduziu 
a prescrição dos direitos do acidentado para 2 {dois) anos, quando, 
atualmentc, é de 5 (cinco) anos, quais as razões predominantes 
dessas alterações c quais são as suas vantagens, devidamente confron
tadas? 

3 - Quando o acidentado sofrer lesões que não alcancem o ín 
dicc de 40%, embora com perdas anatômicas, redução de mo
vimentos, etc .. quHis serão os seus direitos c como será compensado 
por cssHs lesões? 
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4- Nos casos cm que o acidentpdo com perdas anatómicas ou 
lesões que não alcancem o lndicc de 40%, nilo puder exercer a mesma 
profissão ou for recusado pelo empregador, como procederá o INPS 
com relação aos direitos oriundos do acidente? 

5 - Levando-se: c:m consideração que o acidentado sempre go
tou de isenção de custas judiciais, por força do esplrito social c de 
suas condições económico-financeiras, conforme consignam todas as 
leis anteriores, qual a razão determinante que levou o autor do Pro
jeto de Lc:i da Câmara n9 63/76 a substituir o direito de isenção de 
custas judiciais por "concessão da justiça gratuita", sabendo-se de 
antemão que a "concessão da justiça gratuita" está regulada pela Lei 
n9 1.060, de: 5 de fevereiro de 1950? 

6- Tendo cm vista que a Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 
1967, oriunda do Governo Revolucionário', está preenchendo cor
retamente as suas prccípuas finalidades, sem quaisquer prejuízos 
para o acidentado c para o empregador, qual, pois, a razão deter
minante: de: sua substituição por outra Lei? 

7 - Levando-se em consideração que a parte serâ representada 
em juízo por advogado legalmente habilitado, conforme dispõe o 
art. 36 do Código de Processo Civil, bem como serão nulos os atos 
privativos de advogado, segundo dispõe o art. 76 da Lei n9 4.215, de 
27 de abril de 1963, qual a razão determinante que levou o autor do 
Projeto de Lei da Câmara n9 63/76 a estabelecer no respectivo art. 
11 que "para pleitear direitos decorrentes desta lei, não é necessária a 
constituição de advogado''? 

8- Tendo cm vista que a Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 
1967, que integra o seguro de acidentes do trabalho na Previdência 
Social, e dá outras providências, fora elaborada tecnicamente e 
seguiu rigorosamente a teoria dos conceitos, qual a razão deter
minante de sua revogação expressa, conforme dispõe o art. 21 do 
Projeto de Lei da Câmara n9 63/76? 

9- Por outro lado, tendo em vista que o Decreto-Lei n9 7.036, 
de: 10 de setembro de 1944, que reforma a lei de acidentes do tra
balho, contém dispositivos reguladores de inúmeras situações rela
tivas aos direitos do acidentado, não - reguladas pelo atual Projeto 
de Lei da Câmara n9 63/76, pois, a razão determinante de sua 
revogação expressa, conforme consta do respectivo art. 21? 

10- Não havendo o pecúlio-acidente, mas, sim, o pecúlio por 
morte, estará, ou não, o acidentado prejudicado cm seus direitos, 
embora com a sua morte seja beneficiada a sua família com o respec
tivo pecúlio?- Estará sendo observado, com rigor, o art. 158, item 
XVII, da Constituição Federal, no concernente ao seguro obrigató
rio de acidentes do trabalho? 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1976.- Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serão solicitadas as 
informações requeridas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para 
uma breve comunicação. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE. Para uma 
comunicação, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Numerosas vezes tenho realçado o magn!lico trabalho desenvol
vido pelo Banco do Brasil cm todo o País, no Exterior e, sobretudo, 
no Nordeste. Para este, a açào daquele estabelecimento é fundamen
tal, constituindo um dos instrumentos mais poderosos para o 
progresso regional. 

Não pretendo hoje, e neste curto espaço de tempo de que 
lisponho, analisar a ação do Banco do Brasil como vigoroso instru
mento de promoção do desenvolvimento nacional - o primeiro 
deles no sctor financeiro. Mas não posso deixar de ressaltar, nc!ste 
momento, o insubstitulvel papel exercido por essa grande instituição 
de crédito na interiorização do progresso, que resulta do 
funcionamento das suas agências nas regiões mais distantes do País, 
onde sua pre5ença tem a marca do pioneirismo. 

Nunca seria demais, contudo, repisar o que o Banco do Brasil 
faz pelo desenvolvimento nordestino. E o povo daquela região tem 

pleno conhecimento disso c é reconhecido àqueles que: nos cargos de 
direção orientam a politica do Banco, bem como a todos seus 
funcionários, competentes c sempre zelosos no cumprimento de seus 
deveres. 

Sou, desse modo, defensor da expansão do Banco do Brasil pelo 
interior, sobretudo no Nordeste, c, nessa região, nos Estados menos 
desenvolvidos. Daí, aplaudir sempre a criação de novas agências, 
que é uma necessidade, decorrente do enorme crescimento do Banco, 
como, também, do progresso rápido que caracteriza o interior brasi
leiro. Anuncia-se para breve a expedição de cartas-patentes para 
esses departamentos cm diversos Estados. 

~ uma medida necessária c de indiscutível significação, sobrctu· 
do tendo cm vista a preocupação permanente do eminente Presidente 
Ernesto Gcisc:l com as cidades do interior, bem como sua inabalável 
disposição de fortalecer os municípios. E o Banco do Brasil constitui, 
sem dúvida alguma, um dos meios mais apropriados para o alcance 
dessas metas. 

Sr. Presidente, meu objetivo nesta tribuna é solicitar do ilustre 
Presidente Ângelo Calmon de Sá a criação de agências cm Poço Ver· 
de, Nossa Senhora das Dores, ltabaianinha c Frei Paulo, prósperas 
cidades do interior de Sergipe. Todos esses municípios apresentam os 
requisitos necessários para a instalação dessas agências, que irão 
criar novas c excepcionais condições para intensificar ainda mais o 
progresso no interior do meu Estado. Isso assume importância maior 
:JUando empreendimentos de grande envergadura estão cm fase de 
execução no Estado, como a construção de uma fábrica de uréia c 
amônia, que será acompanhada da instalação de uma planta de gaso
lina natural. E a prazo médio terá começo a exploração c in· 
dustrialização do potássio. São projetes cm vias de realização e que 
impulsionarão a economia do Estado. 

Sr. Presidente, aqui deixo meu apelo ao Presidente do Banco do 
Brasil, Ângelo Calmon de Sá, homem do Nordeste e que tão bem co
nhece os problemas da região, convencido de que obteremos as no
vas agências para o meu Estado, que delas necessita e que tornarão 
ainda maior o Banco do Brasil! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de 
Relações Exteriores, sobre a Mensagem n9 I 12, de 1976 
{n9 224, de 1976, na origem), de 24 de agosto de I 976, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado o 
nome do Sr. Joaquim de Almeida Serra, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador.do Brasil junto à República do Zaire. 

A matéria constante da Ordem do Dia da presente Sessão, nos 
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deve ser 
apreciada cm Sessão secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim 
de ser mantido o preceito regimental. 

(A Sessão toma-se secreta às li horas e 45 minutos e volta 
a ser pública às li horas e50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais haven· 
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a ordinária de 
hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, da Emenda da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n~ 20, de 1973, do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
(n9 1.493·8/73, nu Câmara dos Deputados), que revoga os artigos 3~ 
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c 49 do Dcc~cto·Lci ?9 ~8.9, de 2.6 de dezembro de 1968, que "dispõe 
sobre a vcnficaçlio JUdicial de msalubridade c pcriculosidudc e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES CONTRÁRIOS, sob nvs 555 e 556 de 1974 c 
441, de 1976, das Comissões: ' ' 

-de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social: c 
-de Fbwlçu (audiência solicitada em plenário) 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento nv 393, de 1976, do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando tenham tramitação cm 
conjunto o Projeto de Lei da Câmara nv 63, de 1976, que dispõe so
bre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS e dá outras 
providências, c o Projeto de Lei do Senado nv 24, de 1976, que dis
põe sobre o seguro de acidentes do trabalho em favor dos trabalhado
res autônomos. 

-3-

Discussão, cm turno único, da redação final (oferecida pela · 
Comissão de Rcdação cm seu Parecer nv 533, de 1976), do Projeto 
de Lei da Câmara nv 15, de 1975 (nv 1.708-B/73, na Casa· de ori· 
gem), que acrescenta parágrafos ao art. 5v da Lei nv 5.108, de 21 de 
setembro de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nv 77, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 

seu l'arc:ccr nv 625, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sul (SC) a elevar em CrS 6.847,867,26 (seis milhões, 
oitocentos c quarenta c sete mil, oitocentos c sessenta c sete cruzeiros 
c vinte c seis centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nY 626, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

da de. 

-5-

Discussão, em primeiro ·turno, do Projeto de Lei do Senado 
nv 141, de 1974, do Sr. Senador Milton Cabral, que padroniza a 
fabricação de veículos automotores rodoviários para o transporte' 
coletivo de passageiros, tendo 

PARECERES, sob nvs 410 à412 e 531, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela cons· 

titucionalidadc e juridicidadc do projeto; 2• proaUDdameato: pela 
constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de 
Economia; 

- de Economia, favorável ao projeto, nos termos do subs· 
titutivo que apresenta; e 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (audiência 
solicitada em plenário), contrário ao projeto com voto vencido do 
Sr. Senador Evclásio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 11 horas e 53 minutos.) 

ATA DA 144t SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislatil'a Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESID2NCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO, WILSON GONÇALVES E BENJAMIM FARAH 

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Altcvir Leal - José Guiomard - José Esteves -
José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa- Henrique de La Rocquc- José Sarncy- Fausto Castelo· 
Branco- Hclvldio Nunes- Petrônio Portella- Virgflio Tâvora
Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz- Jessé Freire 
- Domlcio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra- Arnon de Melo - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela -
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Re· 
zende - João Calmon - Amaral Peixoto - Benjamim Farah -
Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar 
Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia 
- Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Uzaro Barboza - Mcn· 
dca..CSnale- Saldanha Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves
Evclflsio Vieira- Otair Bccker- Daniel Krieger- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número 
rcjlimcntal, declaro aberta a Sessão. 

Não há Expediente a ser lído. 
Sobre a mesa, aviso que ser A lido pelo Sr. I V-Secretário. 

t lido o seguinte 

AVISO Nvli0/1 

Ao Exm~ Senhor 
Senador José de Magalhães Pinto 
DO Presidente do Congresso Nacional 
NESTA 

Senhor Presidente: 

Brasnia, DF, 3 Set 76. 

Profundamente sensibilizado pela atenciosa manifestação de 
apreço dos ilustres membros do Poder Legislativo Nacional, reuni· 
dos para externar ao Exército a sua solidariedade, associando-se às 
homenagens com que todos cultuamos a memória de CAXIAS, reju
bilo-me de poder ser o intérprete - como responsável, perante o 
Pais, pelo Comando da Força Terrestre - dos sentimentos de re
conhecimento e de agradecimento por tão distinguida consideração, 

A solenidade do dia 2 de setembro, pela cxpontancidadc da 
iniciativa e pelo ambiente da mais elevada cordialidade cm que se 
desenvolveu, atestou, de forma inequlvoca, as condições de rela· 
cionamento que regem a atuação funcional dos que respondem pela 
condução dos destinos das Instituições que ali se conrraternizaram. 
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Gostaria de assinalar, a propósito, as semclhanç~s que existem 
na composição do Poder Legislativo c na formação do Exl:rcito Bra· 
sileiro, identificando os pontos de aproximação entre eles, no quadrl 
geral cm que desenvolvemos as nossas atividadcs, 

O Congresso c o Exl:rcito silo organizações de âmbito nacional, 
que aglutinam brasileiros de todas as Unidades da Federação, entre 
'>S quais vamos encontrar representantes de todas as parcelas da 
população deste Pals-contincnt«i. 

O acesso a ambos cstã aberto aos patrícios de todos os quadran
tes, sejam quais forem as suas origens, sem distinção de classes so- · 
ciais, de grupos étnicos ou de religiões. A sua concretização é uma 
questão de capacidade, de trabalho, de luta c de sacriflcios, como é 
normal quando se busca a conquista honesta de um objctivo, 

O Congresso c o Exército, como Instituições, c os seus intcgran· 
tcs, como cidadãos c patriotas, têm como finalidade precípua servir 
aos superiores interesses nacionais, sempre colocados em plano bem 
mais alto daquele cm que se situam os desejos ou aspirações indivi
duais ou de facções. 

As eventuais discordânçias de ,pontos de vista sobre determina
dos assuntos ou problemas, naturais cm todas as comunidades nas 

. quais prevalece o respeito recíproco entre os que as compõem, não di
riinucm, no Parlamento, como na Caserna, o culto aos sentimentos 

que dignificam a existência humana, tais como, a solidariedade, a sa· 
dia camaradagem, a compreensão c a união na defesa dos postulados 
básicos para a coletividadc. 

Finalmente, confirmando a semelhança de propósitos e de 
ideais que animam congressistas c soldados, no desejo maior de ser· 
vir à Pâtria, grandes vultos que, no passado, como no presente, aju
daram a escrever páginas importantes de nossa História, honraram o 
Exército como profissionais de escol assim como cngranilcccram o 
Congresso no exercício das atividadcs políticas. Entre estes, avulta, 
como estrela fulgurante na constelação dos grandes brasileiros de to
dos os tempos, a ligura ímpar de CAXIAS, o homenageado, que divi
diu a sua longa vida de servidor licl da Pâtria entre as vitoriosas cam
panhas militares c as inúmeras missões de carâtcr político, igualmen
te bem sucedidas. 

Senador do Império, Luiz Alves de Lima c Silva valeu-se de to
da a experiência adquirida no contato dircto com as lideranças civis c 
militares do País inteiro para dar o melhor de sua contribuição ao Po
der Legislativo, ao qual dedicou o vigor de sua forte personalidade e 
o brilho da sua inteligência, o que lhe permitiu superar, com habilida
de, os múltiplos óbices surgidos. 

Justa, portanto, a homenagem dos senhores congressistas de ho
je àquele que tanto trabalhou pela consolidação da Unidade Nacio
nal, objetivo político de singular importância, para cuja conquista o 
emprego das armas configurou-se como uma das açõcs a realizar. 

Igualmente justo o sentimento de gratidão de todos nós, inte
grantes de um Exército que tem a ventura de tê-lo como PATRONO, 
ao vermos enaltecida a sua trajetória gloriosa, de Soldado e Cidadão 
exemplar. 

Aos senhores senadores e deputados federais, o nosso preito de 
consideração c de confiança, na certeza de· que, no Congresso Nacio
nal, como no Exército de CAXIAS, estamos somando esforços para 
assegurar um futuro grandioso a esta terra, que é o orgulho dos seus 
filhos, a este BRASIL de hoje, potência emergente, que caminha céle
re para ombrear-se com as grandes nações do Mundo, graças ao seu 
imenso potencial tisico - agora explorado convenientemente - e à 
capacidade de realização de sua gente, incxcedlvel em criatividade, 
em adaptar-se às circunstâncias conjunturais, c, sobretudo, possuido
ra de um espírito alegre e otimista, que muito tem ajudado a ultrapas
sar momentos di !iceis. 

Aproveitando este evento, elevemos os nossos pensamentos ao 
Senhor de todos os Povos e de todos os Exércitos e façamos uma 
profissão de fé nos destinos gloriosos desta Pâtria, que CAXIAS tan
tou amou, servindo-a com integridade c lealdade oor toda a sua 
existência. 

Valho-me: do c:nsc:jo para rc:itc:rar a V. Ex• os meus protestos da 
mais c:lc:vada estima c distinta consideração. -General SyiYio Frot 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secrctã-
rio. 

(:;lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9408, DE 1976 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do 
Regimento, para o Projeto de Lei da Câmara n9 68, de 1976 (n9 2.555-
B/76, na origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que: alte(a dispositivos da Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das 
Forças Armadas, 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1976. - Petrônlo Portella, 
Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, item 11. 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
recebeu as Mensagens n's 119 a 142, de 1976 (n9s 241 a 264/76, na 
origem), de 3 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, submete ao Senado propostas do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda para que as Prefeituras Municipais de Cabo (PE), Caçapava 
tSP), Contagem (MG), Cruzeiro (SP), Embu (SP), Guarani D'Ocs· 
te (SP), Guarujá (SP), ljuí (RS), lpumirim (SC), ltapcva (SP), lta
quaquecetuba (SP), Itatiba (SP), lvaiporão (PR), Jacarcí (SP), Le
me (SP), Macedônia (SP), Mairinquc (SP), Mococa (SP), Pinda
monhangaba (SP), Porto Alegre (RS), Rio Negrinho (SC), Rondo
nópolis (MT), São Francisco (SP) c Taubaté (SP), sejam autoriza
das a a levar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da 
Resolução n9 62/75, desta Casa, c possam realizar operações de 
crédito, para os lins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c de 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hã oradores inscri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o se· 
, guinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Já muitas usinas de açúcar do Nordeste iniciaram a moagem 
correspondente à safra 76/77, enquanto as retardatárias se aprestam 
para fazê-lo em breve. 

Para usar uma expressão muito ao gosto do saudoso Presidente 
Juscelino Kubitschek, este início de moagem vai-se fazendo "às 
caneladas", visto que os aluais preços do açúcar e da cana, a níveis 
do produtor, são inferiores aos respectivos custos de produção. 
Considere-se, além disso, as vultosas amortizações de empréstimos c 
juros correspondentes, do que resulta um saldo insuficiente para 
custear a moagem. 

Em Alagoas, por exemplo, num conjunto de 13 usinas, o atual 
déficit médio de custeio é de Cr$ 35,65 por saco. Em outras 9 usinas, 
ainda mais oneradas de compromissos com as recentes ampliações e 
relocalizações, a média do déficit de custeio eleva-se a CrS 60,67 por 
saco. 

Em Pernambuco, a situação deve ser sensivelmente a mesma. E, 
no Estado do Rio, o Sr. Celson Mendes, Dirctor da COPERFLU, 
vem de provar que ascende a Cr$ 30,00 por saco o prejuízo dos pro· 
dutores numinenses. 

Os fornecedores de cana não têm melhor sorte. Isto para falar 
eufemicumentc, pois, na verdade, para estes os fados são ainda mai~ 
adversos. Com efeito, os preços oficiais, lixados pelo IAA, se con· 
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frontados com recentes levantamentos dos custos de produção, evi
denciam que, para cada tonelada de cana posta na esteira da usina, o 
prejuízo do fornecedor é de CrS 73,30 cm Pernambuco, de 
CrS 73,72 cm Alagoas, de CrS 51,00 no Estado do Rio, de 
CrS 46,00 cm Minas Gerais e de CrS 31,36 cm São Paulo. 

Mas vem de longe o injusto achatamento do preço do adoçante. 
Valendo-se da estatística oficial, o ex-Governador Cid Sampaio 
demonstrou, pela imprensa, cm junho último, que desde 1964 vem 
acentuando-se a defasagem do açúcar cm relação ao preço médio dos 
demais gêneros. 

O confronto singular com o café mostra que, cm 1964, um quilo 
de açúcar refinado equivalia, em preço, a 875 gramas de café moído 
e, hoje, apenas a 72 gramas. 

Por minha vez, constatei que, entre julho de 1975 a julho de 
1976, a majoração dos produtos alimentícios foi cm média de 45,4 
por cento, ao passo que a do açúcar no mesmo período ficou cm 
30,8 por cento, a nível do produtor. No corrente ano, o aumento de 
17,8 por cento, concedido cm maio, já foi largamente devorado pelos 
30 por cento da inflação, cuja marcha impávida a guindará ao 
patamar dos 40 por cento até o fim do ano, seguramente. 

Por tudo isso, não é de admirar que, como revela ainda Cid 
Sampaio, 25 usinas de Pernambuco estejam de tal modo encalacra· 
das que devam 1.711 sacos de açúcar para cada lote de 1.000 sacos 
produzidos. Como também não admira que, segundo o mesmo 
abalizado informante, os fornecedores pernambucanos devam 80 
toneladas de cana em cada I 00 toneladas fornecidas. 

No tempo das vacas gordas, há cerca de 2 anos, quando o preço 
do açúcar batia diariamente o recorde da véspera, entendeu o 
Governo de socializar os lucros, subsidiando o consumidor nacional 
à razão de CrS 20,00 por pessoajano. Desse modo, mais de cinco 
bilhões de cruzeiros deixaram de fluir para o Fundo de Exportação. 
Agora, com os preços em maré baixa, o produto tornou-se gravoso, 
porém os prejuízos estão privatizados, isto é, são arcados exclusiva· 
mente pelos produtores. 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é simplesmente 
insustentável a atual conjuntura da agroindústria canavieira, a 
braços com a maior crise de sua história, estando a maioria das 
empresas à beira da falência. Crise que repercute mais acentuada· 
mente em Pernambuco e Alagoas, onde cana c açúcar constituem o 
esteio mais robusto da economia estadual. Crise que atinge os cinco 
milhões de brasileiros ligados direta ou indiretamente ao açúcar. E 
crise que penaliza, sobretudo, os anônimos Cavaleiros da Enxada -
os que lavram os campos, que os adubam, que plantam rebolos, que 
fazem as limpas, que cortam canas, que cambitam, que carreiam, que· 
enchem carroças - e sem os quais não haverá cana, nem açúcar, 
nem imposto para os cofres da Nação. . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. {MUlto 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otair Becker. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Pediu-me o nosso Uder, Senador Franco Montoro, que 
abordasse, hoje, o problema siderúrgico brasileiro. 

Gostaria, Sr. Presidente, antes de enfocar o problema da 
Companhia Siderúrgica Nacional, de relembrar uma palestra do 
Presidente da SIDERBRÁS, Gen. Alfredo Américo da Silva, prof e· 
rida aqui no Senado Federal. 

Historiou S. Ex•: 

"A SIDERBRÁS, criada pela Lei n9 5.919, de 17 de 
setembro de 1973, representou uma tomada de consciência 
da imperiosa necessidade de sistematizar c disciplinar a 

presença de capitais estatais na siderurgia. A Lei n• 5.919 ao 
citar expressamente sua participação cm novos empreendi· 
mentes siderúrgicos refletiu o sentido de prioridade que na 
época se atribula à expansão do nosso parque produtor. 
Equacionado este problema, póde então a SIDERBRÁS 
dedicar-se à sua outra tarefa básica que era a coordenação 
dos interesses já existentes do Estado no sctor de ação. Para 
isso houve necessidade de alterar dispositivos do diploma 
legal que a criou e tivemos então a Lei n9 6.159, de 6 de 
dezembro de 1974. Em ambas as ocasiões, o Senado Federal 
deu expressiva contribuição ao aperfeiçoamento dos instru· 
mentes legais da SIDERBRÁS. 

Devidamente instrumentada, a SIDERBRÁS pôde par· 
tir, então, para executar a política siderúrgica brasileira, deli· 
nida com sentido de prioridade no Plano Nacional de Dcscn· 
volvimento. 

Para um país que registrava uma taxa de crescimento 
médio anual no consumo de aço da ordem de 14,8% no pe· 
ríodo 1968/75, a opção possível era expandir rapidamente 
suas estruturas de produção. A pressão da demanda atingiu 
tal intensidade que no biênio 1974/75 foram gastos mais 
de 2,5 bilhões de dólares com a importação de produtos side· 
rúrgicos. Estes recursos seriam suficientes para construir uma 
usina do porte atual de Volta Redonda ou da USIMINAS, 
ou seja, 2,5 a 3 milhões de toneladas em lingotes. 

As três maiores empresas brasileiras - USIMINAS, 
CSN e COSIPA, que em conjunto ... 

E aqui eu chamo a atenção da Casa para esse dado: 

... respondem por 89,7% da produção total do grupo 
SIDERBRÁS, concluem este ano o Estágio 11 do seu plano 
de expansão. A CSN alcançará uma capacidade instalada de 
2,5 milhões de toneladas, a USIMINAS 2,4 milhões e a 
COSIPA 2,3 milhões." 

O Senador Luiz Cavalcante, nosso prezado e querido amigo, 
pedindo a palavra, após a explanação do Presidente da 
SIDERBRÃS - c é importante também que a Casa tome conheci· 
mento, se já não tomou, da fala de S. Ex•- disse o seguinte: 

"Minha argUição prende-se ao que diz o final da página 
5-A. A produção brasileira de aço em 1975 alcançou 8,3 mi· 
lhões de toneladas. Adiante, na página 7, diz que se estima 
uma necessidade de produção do aço, em 1980, em 22,4 mi· 
lhões de toneladas. Em 1975, 8,3 milhões; daqui a cinco anos, 
22,4 milhões de toneladas." 

Continua o Senador Luiz Cavalcante: 

"Parece que a produção, em 1970, estava cm torno de 4 
milhões de toneladas. Então, nesses cinco anos, de 1970 a 
1975, houve uma evolução de 4,3 milhões de toneladas, 
porque passou para 8,3 milhões. Praticamente dobrou. 
Então, se seguirmos a regra de três- e aqui nesta Casa obscr· 
vo que é sempre muito temerário se fazer projcções que fujam 
à regra de três, elas sempre são contrariadas pelos fatos -
então, se aplicarmos a regra de três, nos' cinco anos vindou· 
ros, ou seja, em 1980, estaríamos com a produção de 16 mi· 
lhões de toneladas, cm números redondos, quando é esti· 
mada aqui uma produção de 2,4. ~ verdade que aqui se faz 
uma menção ao estágio 4, que desconheço, e não sei que 
condições asseguram para essa meta de 2,4. No entanto, no 
desenvolvimento da palestra de V. Ex•, meu ilustre colega, 
me parece que são os dois trunfos maiores com que conta a 
SIDERBRÁS - primeiro, ltaqui. Mas V. Ex• disse ·que 
ltaqui estará produzindo 2 milhões de toneladas, 52 meses de· 
pois; portanto, praticamente fora dos limites de 1980. Outro 
trunfo é Tubarão, c V. Ex• diz que estará produzindo- se 
for começado agora - 36 meses depoHI, 3 milhões de tone· 
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I adas, não totalmente pura o Brasil, mas 40% para os associa· 
dos japoneses." 

Recordei, Sr. Presidente c Srs. Senadores, essa palestra do 
eminente Presidente da SIDERBRÁS para cnfocar o atual momen· 
to siderúrgico brasileiro. 

De um momento para outro, fomos surpreendidos pelo anúncio 
da substituição de quase toda a Diretoria da Companhia Siderúrgica 
Nacional. Essa mudança teria ocorrido por força- notem bem os 
Srs. Senadores - de um telex do Banco Mundial ao Governo bra· 
sileiro, apontando um atraso no cumprimento do cronograma de 
expansão daquela empresa. Ao mesmo tempo - ao que se informa 
- foram suspensas as negociações financeiras entre a Companhia 
Siderúrgica Nacional e o BIRD. 

Correm informações de .que também estaria incluída entre as 
empresas mencionadas no telex do Banco Mundial a Companhia 
Siderúrgica Paulista- COSIPA. 

Se um telex tem a força capaz de resultar em substituições de 
diretoria. al~m de outras repercussões - auditoria do BIRD na 
Companhia Siderúrgica Nacional - antes de uma nota explicativa, 
cabem outras questões. 

Houve, realmente, um telex do Banco Mundial, dirigido à 
SIDERBRÃS. a respeito do desempenho do Programa Siderúrgico 
Nacional, particularizando o assunto, em termos das diversas empre· 
sas, principalmente governamentais, encarregadas de desenvolver o 
Parque Siderúrgico Nacional? 

A fim de evitar especulação, não seria melhor que o Governo 
permitisse a divulgação desse telex do Banco Mundial- se é que es· 
se telex existe - ao invés de uma nota explicativa, apenas, da 
SI DER BRÁS. que antes pode, na verdade, ampliar as dúvidas agora 
existentes'! 

Por que a SIDERBRÃS, até agora, não divulgou um relatório 
completo a respeito desse assunto c, sobretudo, enfocando o Parque 
de Dc:sc:nvolvimc:nto Siderúrgico Nacional, a fim de, principalmente, 
possibilitar uma avaliação do papel desempenhado pelas empresas 
governamentais'? 

Será que os crescentes índices de nacionalização dos equi
pamentos siderúrgicos estão modificando a política do Banco 
Mundial em relação ao Brasil? · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece que, ·realmente, o pro
blema siderúrgico nacional começa a complicar-se. 

Ainda ontem, o Estado de Minas registrava uma preocupação 
do eminente Governador de Minas Gerais, nestes termos: 

"Forças ocultas" (sempre as famosas "forças ocultas") 
contra o programa siderúrgico de Minas, e denuncia a 
existência de correntes contrárias ao desenvolvimento do 
Estado." 

S. Ex• chega a dizer: 

"Os que se opõem à AÇOMINAS se preocupam mais 
com os seus próprios interesses do que com os interesses 
gerais do País". Mas os obstáculos não nos preocupam, já 
que não iremos arriar bandeiras. Esta é uma caminhada de 
Mi nas cm direçào do Brasil e quem se colocar como obstá· 
culo há de ver que Minas Gerais não medirá esforços e nem 
conseqUi:ncias para atingir os seus objetivos." 

Diz o jornal: 
"Foi desta maneira que o Governador Aureliano Cha· 

ves se manifestou ontem, durante a assinatura do acordo de 
crédito de exportação entre a FERROST A L c a 
AÇOM I NAS, no montante de 550 milhões de marcos." 

o Sr. Vir~:ílio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

o SR. IT.\1\IAR FRANCO (MDB - MG) - Com prazer, 
eminente Senador Virgílio Távora. 

o Sr. \'iq~ílio Tlimra (ARENA- CE)- Vai ver V. Ex• como u 
Maioria joga esportivamente com a Minoria. Vai dar-lhe uma 

escolha: deseja a resposta num longo aparte, ou que o façamos 
Jogo, como L!dc:r do Governo, após a suu explanação? Está à von
tade V. Ex• Naturalmente:, se V, E1t• der o aparte, já fica sabendo que 
c:lc: sc:rálongo. · 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -MG) - Eu deixaria a 
critério de: V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não, mas aí a 
bc:nc:volê:ncia de V. Ex• teria acolhido um aparte longo. que seria 
quase uma explicação. Mas, de qualquer maneira, vamos ficar no 
meio. Desde já queremos tranqUilizar V. Ex•. Número um: não 
foram suspensas as negociações do BIRD c BID. Número dois: a 
participação - c isto nos enche muito de orgulho - do Banco 
Mundial, na atual escala de fornecimento de recursos, não só dele. 
como do BIRD, se situa na margem de oito por cento na etapa III. 
Os c:sclarccimcntos maiores daremos a V. Ex•, jâ do affaire, e o que 
a SIDERBRÃS fará, segunda-feira, na nota, é justamente- e não 
gostaríamos de antecipar a ela- quanto à parte puramente adminis· 
trativa que diz respeito àquela indagação que V. Ex• fez no começo, e 
que poderíamos dizer que, cônscio da soberania que toda Nação 
deve ter, não é telex de banco nenhum que faça modificar um pais 
que se preze de cultivar esta prerrogativa, mudança de diretoria de 
coisa nenhuma. Houve geralmente desacertos entre diretorias da. 
holding c das subsidiárias. Isso é outra coisa, mais esta parte será 
suficic:ntemc:nte explicada a V. E"' segunda-feira. Quanto ao res
tante, estamos em condições de discutir com V. E"' neste momento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Quer dizer que V. 
E"' confirma que não houve um telex pedindo a substituição da 
diretoria. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não só não 
confirmamos como vamos mais adiante. O Governo não admite 
intromissões dessa espécie. A substituição da diretona de sub
sidiária é ato imanente às atribuições da diretoria de uma holding em 
relação à vida adr:ninistrativa às mesmas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Confirma V. Ex• 
que a diretoria foi mudada? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não confirmamos 
que foi, porque ela ainda não o foi. Confirmamos os termos da nota 
que V. Ex• vai ter a ocasião de ler na segunda-feira: não queremos 
trair segredos alheios, aqui, no momento. Diremos: substituições 
parciais haverá. E V. Ex• saberá os motivos por quê. Mas não faça 
injúria ao Governo brasileiro de ser por causa de um telex de uma 
entidade. Vamos tornar a repetir a V. Ex•: o aporte de recursos 
BID e BIRD nessa fase de expansão chega a 8% de investimento 
total. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Exatamente, 
Exceli:ncia. Nós jamais poderíamos acreditar .que o Governo 
brasileiro. através de um telex do Banco Mundial, fosse alterar a 
constituição de uma companhia estatal. Mas, evidentemente, faltam 
esclarecimentos. A coisa está no ar e, agora, V. Ex• confirma que esse 
telex não existe. 

O Sr. Vir~:ílio Távora (ARENA- CE)- Não, perdão. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Não nos termos 
colocados. 

O Sr. Vir~:ílio Távora (ARENA - CE) - Não, Excelência. 
Existe telex e podemos, então, jã que V. Ex• deseja, adiantar que 
rcsu ltou, cm resumo, daquelas auditagcns que toda c qualquer enti· 
dadc financcir<~ faz num investimento financiado por ela com fim de· 
terminado, apresentando ressalvas A, B ou C, mas desafiamos que 
;~presentem qualquer reivindicação, c da mais longínqua - mesmo 
porque o Governo brasileiro não a receberia. V. Ex• que sempre nos 
encontr;~ tranqUilos, só nos vi: levantar um pouco a voz quando 
uparecc ulgo como insinuaçiio de que recebamos ordens, dirctrizcs de 
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fora, como no caso do Times, em que, por sinal, recebemos o apoio 
de toda a Bancada de V, Ex•. e neste caso. Neste ponto, permita-nos 
dizer, com toda a ê:nfase, é de não aceitar, nem de longe, a insinuação 
que: vimos, não por V, Ex•, mus cm folhas das mais variadas, de que: 
tivesse: um banco estrangeiro a ousadia de vir pedir ao Brasil que: 
substituísse: c:lc:mc:ntos de órgãos que são nossos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - V. Ex• tem 
razão, seria uma ousadia, que o Governo brasileiro teria que rc· 
chaçar imediatamente. 

O Sr. Virgílio Táfora (ARENA - CE) - Mas jâ estamos 
tranqUilizando V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Exatamentc. 
Estou certo de que V. Ex•, por certo, depois, trarâ ao conhecimento 
da Casa os termos desse telex. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuando, o que estranhamos 
i: essa observação do Governador de Minas Gerais. Cabe, então, 
uma pergunta: S. Ex• também se refere à Usina Mendes Júnior, que 
deverá ser construída na Cidade de Juiz de Fora- hã ou não projeto 
aprovado pelo Governo Federal da Siderúrgica ACOMIN AS'! 

O Sr. Virgílio Tá fora (ARENA- CE) -Sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Se esse projeto es· 
tá aprovado e o Governo Federal tem empenho na realização dessa 
siderúrgica em Minas Gerais, quais são essas forças ocultas? Quais 
são esses elementos que podem impedir, tomando por base as pala· 
vras do Senhor Governador de Minas? Poderia um projeto de in· 
teresse da Nação, aprovado pelo Governo Federal, sofrer prejuízos 
com essas chamadas "forças ocultas"? 

O Sr. Virgílio Táfora (ARENA -CE)- Essa pergunta, emi· 
nente Senador, acho que deve ser dirigida especificamente ao Gover· 
nadar de Minas Gerais. Estamos em condições de poder dar sinteti· 
camente explicações a V. Ex• sobre este affaire das companhias 
subsidiárias da hoiding SIDERBRÃS, do atraso que houve desse 
cronograma que não negamos, mas justamente das intenções e dos 
motivos que levaram S. Ex• o Governador de sua terra a assim se 
expressar. Acreditamos que a autoridade competente para esclarecer 
as dúvidas de V. Ex• é justamente o gestor da coisa pública das AI· 
terosas. Mas não nos furtamos de fazer uma ligação telefõnica com 
S. Ex• e aberberarmo-nos das suas inquietações e das razões das 
mesmas. 1:: o que podíamos dizer a V. Ex•, neste momento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• diz que 
este projeto está aprovado. Com a permissão de V. Ex•. com a sua 
delicadeza, perguntaríamos, agora, então a V. Ex•. continuando o 
debate sobre os problemas siderúrgicos brasileiros. Tem V. Ex• 
informação de que o projeto da Usina Mendes Júnior está aprovado 
pelo Governo e se sua linha de produção seria conflitante com os 
interesses nacionais, no campo siderúrgico, face a ACOMINAS? 

O Sr. Virgílio Táfora (ARENA -CE)- O Governo, nos dias 
de hoje, procura justamente, eminente Senador, fazer a separação da 
zona de ação dentro dos não pianos, entre uma e outra, já que a 
AÇOMINAS tem um projeto- desculpe V. Ex• que é mineiro, os 
dois estão na sua terra, mas parece que a AÇO MINAS percute mais 
o coração ai de todos os mineiros- é posterior à Mendes Júnior. O 
que houve foi o seguinte: Mendes Júnior, inicialmente tinha um 
projeto de uma mini-siderurgia. De acordo, trezentas mil toneladas? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Trezentas mil 
toneladas, isto cm 1970. 

O Sr. Virgílio Táfora (ARENA -CE)- O Governo inccnti· 
vou·a a apresentar um projeto maior, de dois milhões de toneladas. 
Uma primeira etapa de um milhão, c uma segunda também de um 
milhão. De acordo? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- De acordo. 

O Sr. Virgílio Táforu (ARENA - CE) - Postc:normentc: foi 
visto que: u força do grupo financeiro Mcndes,Júnior, mesmo naque· 
lu relação 60/40, que i: a que finalmente ficou- V. Ex• jâ deve estar 
avisado - era de ser exigida demais. E então, convcncionou·sc que, 
em lugar de dois milhões de toneladas, fosse um milhão e duzentas 
mil. Talvez por isso é que V. Ex• pergunta se o projeto foi aprovado. 
A AÇOMINAS, que era uma aspiração da terra de V. Ex•. pelo me
nos quando na Câmara dos Deputados sempre ouvlamos clamar 
isso, inicialmente os senhores nem teriam a ACOMINAS. e sim uma 
grande central de aço do produto semi-acabado, para distribuir às 
demais usinas. E dai teria que vir para ci setor onde realmente mister 
se faz, pelas projeçõc:s do consumo, a presença também de uma 
grande siderurgia, para que não haja um conflito de produção c, 
depois, superposição de linhas. 1:: isso que o Governo estâ fazendo, 
mas, com relação à AÇOMINAS, sem de: leve ferir os interesses de 
sua terra. Era a explicação que teríamos que dar a V. Ex• e que tal· 
vez não satisfaça, mas i: aquilo que nos afigura ser a verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- A preocupação, 
sobretudo, da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro nesta 
tarde, prezado Líder Virgílio Távora, é de saber o que está acontecen· 
do no campo siderúrgico. 

V. Ex• já ressalvou aquela nossa preocupação em relação ao 
telex do Banco Mundial. V. Ex• já confirmou que hâ realmente um 
atraso no cronograma de obras da Companhia Siderúrgica Na· 
cional. Nós não acreditamos, particularmente, que o 11 Plano Na· 
cional de Desenvolvimento alcance as metas previstas no campo 
siderúrgico, observação particular nossa. Achamos difícil que o Go· 
verno atinja essas metas em 1980. Oxalá possa consegui-lo. Estende
mos essa preocupação com o caso de Minas Gerais, em que, a nosso 
ver, uma siderúrgica que foi estudada ou pelo menos programada 
desde 1970. Para mostrar, Senador Virgnio Tâvora, o que vai no 
campo siderúrgico brasileiro. A tendência de economia de escala em 
determinado momento, exigiu 2.000.000 de toneladas, para depois fi. 
xar em 1.200.000, a produção da Mendes Júnior. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Sugeriu; não é um 
Governo autoritário que obrigue a iniciativa privada a fazer 
qualquer coisa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sugeriu. Vamos 
estar de acordo com V. Ex• dizendo que sugeriu. Senador Virgílio 
Távora, essas preocupações que levantamos aqui, jâ V. Ex• diz que 
há o projeto da ACOMINAS definido. Nós folgamos em saber que 
esse projeto já está aprovado pelo Governo, e há o projeto de 
Siderúrgica Mendes Júnior ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perdão, um 
momentinho. Aprovado pelo Governo existe o Projeto Mendes 
Júnior ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Muito bem 
Mendes Júnior aprovado! AÇO MINAS, não? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - AÇOMINAS, há 
pouco dissemos, com toda a franqueza, est~va sendo estudada a li· 
nha a adotar, a participação da SIDERBRAS. Se V. Ex• considera 
aprovação do projeto o detalhamento, às últimas conseqUências 
diremos que a AÇO MINAS não, porque conflitaria com as palavras 
que há pouco citamos. Se V. Ex• quer e deseja saber, quando na li
nhas gerais, ao esquema financeiro, aos compromissos já assumidos 
c assinados para a formílçào do capital necessário e para o encargo 
das responsabilidades do investimento, já perfeitamente definido c 
delineado, isso diremos a V. Ex• que está. Acreditamos que V. Ex• 
saiba melhor do que nós. mineiro ilustre que é do -que está se 
passando na sua terra c dos contratos jú firmados. Isso é que 
dizíamos, agora, afirmamos a V. Ex' - há pouco cstivcmm 
dizendo, justamente,- o Governo deseja que nr10 hajn um connito 
entre as duas linhas de produção, rorque entre planos c niio planos 
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hâ um limite exato e dentro do não plano existe uma gama não 
pequena de linhas de produção; é isso que o Governo está fazendo 
quanto à AÇOMlNAS, porque: quanto à MENDES JÚNIOR é um 
projeto maturado em que houve apenas variações da ordem de 
grandeza que se devia dar à produção e que agora estâ assente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- De: qualquer for· 
ma Excelência, quanto perdeu o Brasil, desde 1970, estudando o 
problema de: uma siderúrgica que:, só agora começa a se definir no 
campo governamental. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Jâ disse Ruv Barbosa 
que "muito pior do que errar é não tentar" e o que o Governo faz e 
tentar transformar o Brasil numa grande Nação, com seus erros, 
com seus enganos. Nunca afirmamos que esse Governo não tinha 
erros, nã'o tinha enganos, e ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- O Sr. Presidente 
já me chama a atenção, vou encerrar. 

Senador Virgílio Távora: em 1976, quando atingimos o seu 
nono mi:s,- em que nível se encontra a produção Nacional de aço? 
Quando vão ocorrer- V. Ex• confirma que não ocorreram, mas de· 
vem ocorrer- mudanças na estrutura administrativa de uma grande 
empresa estatal? 

O Segundo PND previa, na programação para 1979, o montan
te de recursos- a preço de 1975, - da ordem de 90 bilhões de cru· 
zeiros. Perguntaríamos nós: há recursos suficientes para prosseguir 
no Programa Siderúrgico Nacional, quando as dificuldades também 
são de ordem financeira? 

Sr. Presidente, são essas as indagações que, em nome da 
Liderança do Movimento Democrâtico Brasileiro, deixo aqui no 
Senado Federal, mostrando a nossa preocupação de que algo não vai 
bem no Plano Siderúrgico Nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Diremos brevíssimas palavras, por antecipar não queremos, a 
nota que a holding estatal, encarregada do setor siderúrgico, a 
SIDERBRÃS fará pública segunda-feira. 

Assim, Sr. Presidente, apenas para conhecimento da Casa, per· 
cutiremos dois pontos: atraso e o telex do Banco Mundial, já tão cita· 
dos aqui. 

Quanto ao atraso, Sr. Presidente: em média quatro meses, o que 
significa, em termos percentuais? Cinco por cento do tempo. Uma 
usina siderúrgica leva, mesmo nos países industrializados, no mini· 
mo cinco anos para ser montada: cinco por cento é um desvio mais 
c.lo que aceitável em qualquer projeto siderúrgico. . 

Telex do BIRD: são naturais rcações, mas não daquelas aqu1 
anunciadas, do Banco Mundial; pois afinal, Sr. Presidente, - isso 
nós nos enchemos de orgulho, nós brasileiros - os índices de 
nacionalização do estágio atual da expansão n9 3 já atingem 60%, 
contra 20% do estágio anterior. Do total dos recursos necessários pa· 
ra a expansão atual, vamos repetir - apenas 8% derivam daqueles 
dois estabelecimentos bancários internacionais: o BIRD c o BID. 

O estágio de expansão, cm fase de conclusão, o de n9 2, é ~ 
maior esforço da história da siderurgia brasileira em termos financel· 
ros, técnicos c administrativos. E, para orgulho nosso foi feito com 
administração, engenharia c serviços de empreiteiros nacionais, 
significando um esforço enorme para todos, empresa siderúrgica, fir· 
mas de engenharia c cmprcitciras. O resultado, concluímos nós, pode 
ser considerado excelente, mesmo, pela experiência com que nos 
capacitamos para enfrentar os próximos estágios. 

Quando ouvimos nesta Casa o protesto da pouca participação 
da cngen h a ria nacional cm projetas de outros sctorcs, como, por 
exemplo, do nuclear, de construção de turbinas clétricas, podemos 
então ficar reconfortados cm dar esta prova, não cm palavras, mas 

cm fatos, da afirmação real da capacidade: du engenharia brasileira. 
Um atraso de: quatro· meses não (:catastrófico, é o preço que: paga· 
mos pura não receber uma usina naquele sistema antigo do turn job 
key, que tanto foi usado nesta Terra, cm que era comprada a siderur· 
gia ou u metalurgia desde o seu projeto de englneerlng até a corrida 
primeira do metal considerado, entragando - como diz mesmo a 
palavra - o empreiteiro uo empresário estatal ou particular brasi· 
lt:.iro. a chave: da usina jâ funcionando. 

· Isto é um procedimento do passado. O do presente, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, com os percalços naturais advindes de 
iniciativa pioneira, é o verdadeiro, é aquele que nos fornece a 
tecnologia de que tão necessitados estamos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um 
anarte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, sou dos 
políticos de Oposição que acompanham com o coração a politica 
.siderúrgica levada a efeito pelo Governo brasileiro; e acompanho 
com emoção e com certa vibração todas as etapas que neste 
programa vem queimando, ano após ano. Um fato que me chegou 
ao conhecimento: desejo saber de V. Ex• a veracidade sobre o 
mesmo: é que na inauguração do terceiro forno da Companhia 
Siderúrgica Nacional, no dia da sua inauguração, não se verificou, 
por defeitos, a corrida do aço naquele forno. E as informações que te· 
nho são de que, até hoje, o forno não conseguiu funcionar, como ~ra 
do desejo da sua Diretoria. Não estou ligando a situação. da D1re· 
toria, na qual nós temos como Presidente um homem do ma1s alto ga· 
barito moral, intelectual e tecnológico do Brasil, ao fato, mas quero 
crer que houve alguma coisa. Além da noticia apenas dessa demora 
no programa sid.crúrgico, deve ter havido outras coisas que dete~· 
minaram aquela situação em que se vê a Direção da Companhia 
Siderúrgica Nacional, aceitando a demissão de quatro dos seus dire· 
Lorcs, ainda há poucos dias. Desejaria que V. Ex• explicasse se há 
algum cunho de verdade nessas noticias que cu tive por portas 
travessas. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente 
Senador, V. Ex• não estava aqui quando da discussão que tivemos 
com o representante de Minas Gerais, o ilustre Senador Itamar 
Franco. Nessa ocasião dissemos a S. Ex• que, na parte ad_minis· 
trativa, não queríamos nos adiantar à nota que a SIDERBRAS, se· 
gunda-feira dará, explicando os porquês de sua atitude. 

Situamo-nos em dois pontos- em fugir à resposta a V. Ex•
O primeiro dizia respeito ao repúdio a qualquer idéia de 
aceitabilidade de imposição de telex de quem quer que fosse fora do 
t~rritório nacional, condicionando este ou aquele financiamento, ou 
sugerindo de longe, mudança de responsáveis pela condução de uma 
coisa que é só nossa c não de fora. Segundo: o atraso proclamado no 
programa siderúrgico, a sua dimensão - quatro meses - o que 
representava isso em percentagem do total. 

Realmente, frisamos, isso é um passo gigantesco que a 
tecnologia, que o englneerlng brasileiro fez, quando tomou a si o se· 
gundo estágio, o denominado impropriamente a segunda expansão, 
- é o segundo estágio de expansão - do parque siderúrgico 
brasileiro, na opção que o Governo fez de não mais comprar uma 
caixa preta, de não mais comprar uma usina funcionando c começar 
a pagar no momento em que lhe entregasse o fornecedor a chave com 
a primeira corrida, o tum job key a que nos referimos - o que 
representava is~o 'de orgulho c satisfação. 

Não escondemos que temos que pagar um preço por isto. ~ 
uma iniciativa que foi nossa, pioneira, c o preço pago foi previsto. 

Quanto ao fato a que V. Ex• alude, de que não correu aço no 
primeiro dia da inauguração do alto forno n9 3, diremos a V. Ex•, 
com a mesma franqueza com que procuramos não esconder nada do 
público, na defesa que nos é dada nos mais diferentes setorcs do 
Governo, vamos nos certificar do acontecido c diremos aqui se 
correu ou niio correu. 
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Apenas queremos dizer a V. Ex• que, correndo ou não corren· 
do, a uciuriu correspondente a este forno só esta pronta agora, no 
mi:s utual - setembro - mesmo que corresse, a produção total 
deste forno não haveria que ser aproveitada no seu máximo de 
economicidude. 

Mas, protestamos a V. Ex• trazer esses esclarecimentos sobre o 
fato que no momento percutido é. 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, dadtts estas explicações, pensa. 
mos ter deixado bem claro a atitude do Governo e a sua posição: 
somos um país soberano, não recebemos imposição - isto já foi 
dito algumas vezes aqui- de quem quer que seja. Este é um governo 
que faz constantemente a reavaliação das suas metas, que faz como 
que um exame dos seus atos, avalia os seus resultados e faz os rea
justes necessários, seja na sua máquina administrativa, seja no seu 
modo de proceder, de modo a obter o máximo de resultados com o 
mínimo de meios empregados. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. !'RESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Há dias, nas 62 igrejas das paróquias de Brasília, celebraram-se 
ofícios religiosos em que as murmurações das preces, o balbucio das 
orações, encheram as naves das nossas igrejas, reverenciando a 
memória de um grande brasileiro. 

As homenagens que foram prestadas, cm Brasília, a Juscelino 
Kubitschek, reboaram por todo o País, e em todas as igrejas, quase, 
de nossa Pátria, ao que. temos notícia. Nas suas capelas, nas suas 
ermidas e mesmo nas suas igrejas, este ondular de emoção e de preces 
cresceu e fez a Nação inteira, de pé, reverenciar o grande morto. 

Sr. Presidente, há mortes que têm a significação de uma mon· 
lanha desabada, e há outras pequenas, humildes, que têm a signifi· 
cação de um fio de cabelo - é um provérbio oriental. A morte de 
Juscelino Kubitschek, Sr. Presidente, há de me permitir sua família e 
há de permitir sua viúva, da maneira em que foi colhido no desastre, 
foi a morte que, na sua vida palpitante de entusiasmo e de ideal, ele 
sonhou ter. Não assentaria para Juscelino Kubitschck, idealista, 
realizador, o brasileiro que tanto fez pela nossa Pátria, a morte 
prosaica da cama. Tinha que ser como foi, a morte intrépida da estra· 
da, na movimentação de sua vida; e na estrada, Sr. Presidente, que 
ele sonhou tanto e tanto para este País. 

Portanto, o desastre que o colheu naquela noite pressaga de 
agosto, colheu-o da maneira que ele queria morrer. Não queria mor· 
rer na cama, não queria mergulhar silenciosamente na noite taci· 
turna das trevas; queria ganhar, Sr. Presidente, com seu desapare· 
cimento, queria chocar a Nação, queria convulsionar o nosso povo, 
queria que no seu desaparecimento, naquele instante, o povo pudesse 
manifestar o seu reconhecimento e chorar a sua morte. 

Na Roma Imperial dos Césares, junto ao túmulo de Marco 
Aurélio. os romanos diziam: "Não choreis a sua morte, adorai-o.:· 

Hoje, que Juscelino está morto, nós,' cm nome do noss? Part1~o, 
em nome da Scçào Estadual do Espírito Santo vimos, lambem, a~nar 
a nossa bandeira, curvar-nos diante do seu túmulo e reverenciar a 
sua memória. . 

Apenas, Sr. Presidente, queremos justificar não aquc~c ".v1~er 
perigosamente" de que nos falava Nietzche, mas a morte mtrep1da 
que o colheu, de maneira inesperada c brutal, ~azen.do co~ q~c o 
povo não tivesse só a mágoa de chorá· lo, mas, hoJe, a mtençao v1va e 
palpitante de adorar a sua memória. 

Ele cumpriu um destino, Sr. Presidente, morren.d~ na estr~da, 
numa das muitas estradas que ele rasgou na terra bras1lc1ra para hgar 
regiões e regiões deste Pafs. . . 

E, ainda mais, deixou ou trocou o avião que dcvcna traze-lo ~c 
· ã I · · · no Pa1s São Paulo, pelo carro nacional cuja fabncaç o c c IniCIOU • 

inaugurando a indústria automobilfstica para o bcm-estar do povo 
hrasilciro. 

Sr. Presidente, cumprindo mais ainda o seu destino, morreu 
juntamente com aquele com quem viveu lado a lado, nas duras 
campanhas de sua vida, por mais de S décadas; as suas partes misto· 
radas, por que nem teve o direito de ser sepultado Integro, mas com 
pedaços do outro companheiro, daquele que o serviu durante toda a 
vida. 

Esse é destino que nós devemos registrar na morte de Juscelino 
Kubitschek: fiel às estradas que ele rasgou e asfaltou na terra brasi
leira, fiel à implantação da indústria automobilística, morreu numa 
estrada e dentro de um automóvel; e companheiro e amigo de seus 
amigos, morreu ao lado de seu motorista que o servia durante quase 
50 anos. 

Sr. Presidente, a morte de Juscelino Kubitschck está a demons· 
Irar ao povo que tanto o amou, que o Brasil chora a sua falta, o Bra· 
sil deplora a sua perda e, nós, em nome da Seção Estadual do MDB 
do Espírito Santo, queremos, poucos dias antes da sessão solene que 
o Senado realizará para cultuar a sua memória, - já que não tere· 
mos acesso ao uso da palavra naquela sessão solene, - queremos, 
repetimos, manifestar, não desoradamente, nem a dcstempo, a nossa 
homenagem, o nosso reconhecimento à sua memória e ao tanto que 
ele fez pelo nosso País. 

Sr. Presidente, cumpro ainda um dever: pediram-me, os univer· 
sitários do meu Estado, que eu usasse da palavra no Senado para 
manifestar também o seu agradecimento à memória de Juscelino 
Kubitschek, porque foi ele, num último ato, na última hora e no últi· 
mo instante do seu Governo, que assinou a lei que federalizou a 
Universidade do meu Estado. Juscelino Kubitschek ia visitar o Espí· 
rito Santo para inaugurar a Escola de Aprendizes de Marinheiro de 
Vila Velha; na véspera, cu o procurei no Palácio, e perguntei a S. Ex• 
se não· desejava cumprir um compromisso assumido conosco, o de 
federalizar a nossa universidade. Ele respoudeu-me que talvez não 
houvesse mais tempo de a sua Mensagem tramitar pelo Senado e 
pela Câmara dos Deputados c de ele sancionar a lei, mas que tudo o 
que dependesse dele seria feito para atender às fundas esperanças da 
mocidade acadêmica da minha terra. Assim, Sr. Presidente, tomei a 
decisão de procurar Osvaldo Maia Pcnido e pedir-lhe que mandasse 
elaborar a Mensagem que eu levaria no dia seguinte c solicitaria ao 
Presidente Juscelino Kubitschek, no ato da inauguração da Escola 
de Aprendizes de Marinheiro do Espírito Santo, em Vila Velha, que 
pelo menos a assinasse cm presença do povo capixaba, na hora cm 
que era recebido com as mais calorosas homenagens de apreço 
daquela comunidade. A Mensagem foi redigida e levei-a comigo. 
Desembarcando em Vitória, após o ato de inauguração daquela 

. Escola, apresentei a Mensagem que Sua Excelência deveria assinar. 
Ali, significativa e eloqUentemente Juscelino Kubitschck assinou a 
Mensagem que encaminharia ao Congresso Nacional pedindo a fede· 
ralização da Universidade do Espírito Santo. Trouxemos a Mcnsa· 
gem de volta. Restavam poucos dias para S. Ex• deixar o Governo. 
Após ter sido encaminhada a Mensagem ao Congresso Nacional, 
nós, como Deputado c membro da Comissão de Educação c Cultura 
da Câmara dos Deputados, conseguimos o milagre de, em quinze 
dias, a Câmara votar em todas as suas comissões, aprovando a 
Mensagem que federalizava a Universidade do Espírito Santo. 

Houve um dia - confesso, e isto consta de telegramas que pas· 
sei aos diretórios acadêmicos e às diretorias das faculdades que intc· 
gravam a nossa Universidade- houve um dia em que duas comis· 
sões aprovaram a Mensagem da federalizacão. 

No Senado, contamos com a colaboração dos ilustres Senadores 
Ary Vianna e Jefferson de Aguiar. Recordo-me do dia da votação: o 
ilustre Líder da Maioria, Senador Mem de Sá, iria requerer verifica· 

. ção de quorum - porque visivelmente se constatava a ausência de 
Senadores no plenário par~ a aprovação da Lei. O Senador Ary Vian· 
na c o Senador que, por acaso, agora, ocupa esta tribuna - pedimos 
ao Senador Mem de Sâ para que desistisse da verificação e, assim, a 
Mensagem logrou a sua aprovação, poucos dias antes de S. Ex• dei· 
xar o Governo. Três dias antes de 31 de janeiro de 1960. 

Sr. Presidente, os autógrafos foram encaminhados ao Palácio 
no dia 30. O Senhor Presidente Juscelino Kubitschck estava se despe· 
dindo do seu Ministério quando fui ao Palácio do Planalto para que 
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S. Ex• assinasse a Mensagem da federalizuçilo. Procurei o subchefe 
da Casa Civil, Dr. Edgurd Mugalhiles, e ele me disse: "Deputado, o 
Sr. fez tudo o que podia para aligeirar a aprovação da Mensagem, 
mas nilo hã mais tempo para nada, porque o Presidente estâ se 
despedindo do seu Ministério, ali dentro, e não pode receber · 
ningu~m". 

Eu, que sou um homem humilde, um homem que reconhece o 
seu lugar, que não tem atitudes atrevidas, Sr. Presidente, forcei a por
ta do salão onde se reunia, pela :íltima vez, o gabinete do Presidente 
Juscelino Kubitschek. Entrei com a Mensagem na mão e lhe fiz o 
apelo derradeiro. 

Recordo-me que discursava, em nome do Ministério, chorando, 
o Vice-Presidente João Goulart. 

Terminada a oração, o Presidente Juscelino Kubitschek, sem re
gatear, sem resistir, apôs sua assinatura na lei, no último instante, no 
último ato c no último momento, na hora extrema e derradeira cm 
que se despedia do Governo, despedindo-se do seu Ministério. 

Naquela mesma noite, Sr. Presidente, levamos, depois da trami
tação no Palácio, a Lei ao Diário Oficial, porque, no dia seguinte, 
nós amanheceríamos com um novo Governo. Tive receio de que não 
pudesse ser publicada a lei no dia seguinte, Deus e eu sabemos os 
esforços dispcndidos para a Imprensa Oficial publicar a lei no dia 31. 
No dia cm que o Sr. Jãnio Quadros tomava posse da Presidência da 
República, o Diário Oficial, daquela manhã, circulava com a Lei fe
deralizando a Universidade do Espírito Santo. Hã testemunhas 
daquele ato, que entraram comigo naquele instante; hã o hoje 
Suplente de Senador, o Dr. Berredo de Menezes, Professor da 
Faculdade de Filosofia do meu Estado, c hã o nobre Deputado 
Manuel de Almeida, representante do Estado de Minas Gerais, na 
Câmara dos Deputados. 

Assim, Sr. Presidente, no dia em que tomou posse o Dr. Jãnio 
Quadros, circulou o jornal, pela manhã, com a Lei federalizando a 
Universidade. Deste mesmo Presidente, 8 meses depois, por um 
capricho e ironia do destino, nós tínhamos a oportunidade e a 
ousadia de participar à Nação, da tribuna da Câmara dos Depu
tados, em 25 de agosto, a carta de sua renúncia da Presidência do 
Brasil, desencadeando um processo de reajuste no qual até hoje o 
Brasil procura se reajustar, e~ virtude daquela renúncia que tantos 
males desencadeou sobre o nosso País, quando um Presidente eleito 
com tal número de votos renunciou, inexplicavelmente para uns, mas 
para outros, ... sabemos quais as suas intenções. Um homem que tan
tos males desencadeou no País c, hoje, as revistas, os jornais e os polí
ticos procuram guindá-lo à primeira posição, para que ele possa des
frutar, amanhã, uma candidatura ou desfraldar uma bandeira parti
dária nesta Nação. 

Assim, Sr. Presidente, tenho de Juscelino Kubitschek uma 
página que é a sua dedicatória ao· livro que me ofereceu em 24 de 
maio de 1976, poucos meses antes do acidente fatídico que o roubou 
do nosso convívio, e quero ler para que conste desta comunicação, 
para autenticá-la, para mostrar as nossas ligações· políticas e 
espirituais e para mostrar à Casa que o que eu digo é com visas de 
verdade, porque não me aproveitaria do momento em que o grande 
brasileiro mergulhou na noite taciturna das trevas, para vir usar o 
seu nome e abusar, até, do seu prestígio. 

Tive, em momentos outros, Sr. Presidente, uma entrevista parti
cular e secreta com o ex-Presidente, quando combatíamos o Go
verno de João Goulart. Reclamara ele da atitude de alguns pesse
distas contra o seu governo. Dentre os presentes quero citar trés: 
Pcracchi Barcelos, Martins Rodrigues e Dirceu Cardoso. 

Fui a esse encontro a chamado seu. Disse-me que não acompa
nharia mais o meu partido se o mesmo se juntasse a João Goulart. 
Eu já havia me desvencilhado dos vínculos partidârios c era de um 
grupo de vanguarda c lutava a todo o custo c a todo o preço contra a 
bolchevização e a comunização de nosso País. 

Sr. Presidente, vou ler apenas alguns trechos,- porque a lingua
gem c os vocábulos derramados pelo ex-Presidente tenho escrúpulos 
de registrar pela minha voz, se bem que rcgistrá·los-ci através da 

Taquigrafia, - du dedicatória que me fez em seu livro, como cons
trutor de Brusllia: 

"Ao querido amigo e ilustre Senador Dirceu Cardoso, ci
dadão dos mais inteligentes, lúcidqs e eficientes deste Pais, a 

. quem fiquei devendo inestimâveis serviços quando ocupei a 
Presidência, e que pela sua admirâvel atuaçlio no Par
lamento, conquistou o apreço e o respeito de toda a Nação, o . 
abraço afetuoso e egradecido de Juscelino Kubitschek. 
Brasília, em 24 de maio de i976.- Juscelino Kubltschek." 

Sr. Presidente, Rilke, o grande poeta europeu do Século XX, na 
sua Elegia do Amor e da Morte, tem estas expressões: "Morte não~ 
apenas quando alguém desaparece, morte é quando algu~m vive e 
não sabe". Estas palavras são marmóreas e mostram os mortos vivos 
e os vivos mortos. Nós, humildes e anônimos, somos os vivos 
mortos. Mas ele, que a morte colheu tão tragicamente, cumprindo o 
seu destino de vida intrépida, ele, morto, faz ressurgir vivo depois de 
sua morte. 

São quase dez mil os alunos que freqUentam a nossa Universi
dade, em todos os seus cursos, a Universidade fundada pelo idea
lismo de Jones dos Santos Neves, um nome ilustre, um Governador 
magnífico, um pessedista famoso, que a morte jâ levou e que, gover-
nando o meu Estado, fundou a Universidade do Espírito Santo. E 
quando de sua morte, cu, Deputado Federal, prestando esta home
nagem ao fundador da Universidade do Espírito Santo, evocava 
Jefferson, o grande autor ou um dos co-autorcs da Constituição 
americana, fundador da grande nação americana, um dos seus Presi
dentes, que se honr~va, antes de tudo, não de ser um dos signatários 
da famosa Constituição americana; não de ter sido Presidente da 
grande nação do Norte; não de ter governado, um dia, os destinos do 
grande povo americano, mas de ser o fundador da Universidade de 
Virgínia. 

Pois bem, Sr. Presidente, Jones dos Santos Neves foi o fun
dador; mas quem a federalizou foi o patriotismo, foi o sonho, foi o 
idealismo, foi a vontade de Juscelino Kubitschek de O li viera. 

E é com estas palavras, Sr. Presidente, que desejo prestar esta 
homenagem ao ilustre morto, em nome dos acadêmicos do meu 
Estado, dos seus universitários, que também oraram e choraram nas 
nossas igrejas. à memória do grande brasileiro que foi Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

Esta, a razão por que, poucos dias antes da sessão solene com 
que o Senado vai homenagear a memória do grande brasileiro, ousei 
ocupar esta tribuna para tributar a Juscelino Kubitschek de Oliveira 
a homenagem maior, mais significativa, da mocidade acadêmica do 
meu Estado, que presta a ele, através da minha palavra, a home
nagem do seu reconhecimento, da sua amizade, da sua gratidão e do 
seu amor. 

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

O SR. PRESiDENTE (Wilson Gonçalves) - Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1973, do Senhor Senador 
Nelson Carneiro (n9 1.493-B/73, na Câmara dos 
Deputados), que revoga os arts. 39 e 49 do Decreto-Lei 
n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a 
Verificação Judicial de Insalubridade c Pcriculosidadc, e dâ 
outras providências, tendo 

PARECERES CONTRÁRIOS, sob n9s 555 e 556, de 
1974 c 441, de 1976, das Comissões: 

-de Constituição e J ustlça; 
- de Leglslaçio Social; e 
-de Finanças (Audiência Solicitada cm Plenário). 
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A votação do presente projeto foi adiada, cm virtude de 
requerimento aprovado pelo Plcnârio, quando da sua inclusão na 
Ordem do Dia da Scssi\o de 6 de agosto próximo passado. O Re· 
gimento I ntcrno, entretanto, permite um segundo adiamento por pra· 
lO não superior a trinta dias, Nesse sentido, foi encaminhado à 
Mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. J9·Secretârio. 

1: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO Nv 409, DE 1976 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do 
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação da Emenda da 
Cámara ao Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1973, que revoga os 
artigos 39 e 49 do Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, 
que "dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosi· 
dade e dá outras providências", a fim de ser feita na Sessão de 30 de 
setembro próximo. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1976.- Petrônio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a 
deliberação do Plenârio, a matéria figura rã na Ordem do Dia da Ses· 
são de 30 de setembro em curso. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item :Z: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 393, de 
1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando te· 
nham tramitação em conjunto o Projeto de Lei da Cãmara 
n9 63, de 1976, que dispõe sobre o Seguro de Acidentes do 
Trabalho a Cargo do INPS, c dã outras providências, e o 
Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1976, que dispõe sobre o 
Seguro de Acidentes do Trabalho cm favor dos Trabalhado· 
res Autónomos. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência farâ cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3: 

Discussão. em turno único. da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação cm seu Parecer n9 533, de 1976) 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 15, 
de 1975 (nY 1.708·8/73, na Casa de Origem), que acrescenta· 
parágrafos ao art. sv da Lei nv 5.1 08, de 21 de setembro de 
1966, que institui o Código Nacional de Trânsito. 

Em discussão a redaçào final. 
Não havendo quem queira discuti-la, encerrarei a discussão. 

(Pausa.) 
Encerrada. 
Encerrada a discussão, a rcdaçào final é considerada definiti· 

vamcnte aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redaçào final aprovada 

Redaçào final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nY 15, de 1975 (nY1.708-B/73, na Casa de origem). 

EMENDA Nvl 

(Corresponde à Emenda nv I, de rcdaçào) 

De-se ii Emenda do Projeto a seguinte rcdaçào: 

"Acrescenta ptlrilgrafos ao art. sv da Lei nv 5.108, de 21 
de sctcmhro de 191ili. que institui o Código Nacional de 
Tri111,ito." 

EMENDA N9 2 

(Corresponde à Emenda n9 I, de Plenãrio) 

Dê-se aos itens I e II do § 29 do art. )9 do Projeto, a seguinte 
redução: 

"§ 2Y ''' • • •''' • • • ''' •'' '''' ''' ''' '''' '',' ''''' 
1- Ser maior de 25 (vinte c cinco) anos; 
II- Ser condutor de categoria profissional hã mais de S 

(cinco) anos;" 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
nY 77. de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 625, de 1976), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC) a 
elevar em CrS 6.847,26 (seis milhões. oitocentos c quarenta e 
sete mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis 
centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 626, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 
Em dicussão o projeto. 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrarei a discussão. 

(Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 5: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado nv 141. de 1974, do Senhor Senador Milton Cabral, 
que padroniza a Fabricação de Veículos Automotores 
Rodoviários para o Transporte Coletivo de Passageiros, 
tendo 

PARECERES, sob nvs 410 a 412 e 531, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, IY pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do projeto; 29 pronuncia· 
mento: pela constitucionalidade e juridicidade do substituti· 
vo da Comissão de Economia; 

-de Economia, favorável ao Projeto, nos termos do 
substitutivo que apresenta; e 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
(Audiência solicitada em Plenârio), contrário ao Projeto com 
voto vencido do Senhor Senador Evelâsio Vieira. 

Em discussão o projeto c o substitutivo, em primeiro turno. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada 
a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

É o seguinte o substitutivo rejeitado. 

EMENDA N91-CE 
(Substitutivo) 

Padroniza a fabricação de veiculos automotores para o 
transporte coletivo de passageiros em vias urbanas e rodovias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IV Os veículos automotores, fahricados no Pais, para 
transporte coletivo de passageiros em vias urbanas c rodovias, 
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dcnominudos ônibus, terão suu construção padronizada segundo 
espccilicuções, normas c: desenhos aprovados pelo Ministério da 
Indústria e do Comércio, ouvido, no que couber, o Ministério da 
Justiçu, quunto aos assuntos de competência dos órgãos integrantes 
do sistema nacional de trânsito c: o Ministério dos Transportes, 
quanto ils exigências do Sistema de Transporte rodoviário. 

Art. 2Y Os padrões dos veículos de que truta o artigo anterior 
idcntitic:trào os modelos correspondentes a cada finalidade, condi· 
ções de utilização, conforto, número de passageiros, tipos de traçào c 
outr:ts características, com vistas a garantia da segurança e custo 
opemcion:tl favorável. 

§ I Y Serão oito as categorias de: modelos, segundo a natureza 
do serviço a ser executado: 

a) internacional; 
b) interestadual; 
c) metropolitano; 
d) urb:mo; 
e) rural; 
f) escolar; 
g) turismo; 
h) especial. 
* 2Y Os desenhos das carrocerias só poderão ser alterados 

decorrido o prazo mínimo de 3 (três) anos do respectivo lançamento 
comercial. ressalvados os elementos indispensáveis à segurança. 

Art. 3Y J: obrigatório, entre outras especificações que se 
lizerem necessárias. as seguintes: 

I - Os motores de propulsão e outros equipamentos, que 
provocam ruídos e aquecimentos excessivos deverão ser distribuídos 
c isolados de tal forma a não afetar a higiene e segurança do 
condutor e dos passageiros. 

2- Incluir entre os equipamentos normais: 
a) aparelho limitador de velocidade; 
b) aparelho controlador de tempo efetivo de operação do 

veiculo: 
c) di reçào servo assistida; 
d) sistema auxiliar de freios: 
c) proteçào contra a poluição sonora e atmosférica; 

f) cor única e uniforme para cada categoria prevista no art. 2Y 
estabelecendo-se a identificação das empresas proprietárias 
unicamente por números e siglas adequadamente situados nas partes 
externas da cabine. 

§ i• Os ónibus destinados ao tráfego internacional e 
interestadual deverão contar obrigatoriamente com instalações de ar 
condicionado e sanitários, bem como, aparelhos de comunicação 
rildiotclcfónicas. 

Art. 4Y Sào vedadas, sob penas de apreensão sumária pelas 
:tutoridades competentes, a comercialização e tráfego de veículos que 
não atendem às especificações, normas e desenhos aprovados, 
conforme a competência definida pelo art. JY. 

§ I~ Os veículos de que tratam esta Lei terão sua circulação 
proibida após o vencimento dos prazos de vida útil prescritos pelos 
fabricantes e aceitos pelas autoridades competentes. 

§ 29 Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as 
normas de liscalizaçào do cumprimento das disposições deste artigo. 

A rt. 5Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Rejeitado o 
substitutivo, passa-se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadore~ que aprovam o projeto queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo. 

É o seguinte projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 141, DE l!n4 

Padroniza a fabrlcaçio de ~efculos automotora rodoYI•· 
rios para o transporte coletl~o de pauag~lros. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~ Os veículos rodoviários automotorc:s fabricados no Pals, 
paru transporte colc:tivo de: passageiros, terão sua construção padro· 
ni:tada, segundo especificações, normas e desenhos aprovados pelo 
M inisti:rio da Indústria c: do Comércio, ouvido, no que couber, 
o Ministério da Justiça, quanto aos assuntos de competência dos ór· 
gàos integrantes do sistema nacional de trânsito, e o Ministério dos 
Transportes, quanto às exigências do sistema de transporte rodoviâ· 
rio. 

Art. 29 Os padrões dos veículos de que trata o artigo I Y identifi· 
carão modelos com características exclusivas, correspondentes a 
cada tipo, com vistas à segurança e economia. 

§ 19 Haverá oito categorias de· modelos segundo a finalidade do 
transporte: 

a) internacional 
b) interestadual 
c) metropolitano 
d) urbano 
e) rural 
f) escolar 
g) turístico 
h) especial 
§ 2Y Os desenhos previstos neste artigo só poderão ser alterados 

decorrido o prazo de 5 (cinco) anos do lançamento comercial dos res
pectivos modelos. 

I - Colocação do motor propulsor na parte traseira do chassis, 
quando de peso superior a 3 toneladas; 

2- No interior das cabinas o máximo ruído admissível será de 
noventa (90) decibéis, em qualquer regime de aceleração ou rotação 
do motor; 

3 -Incluir entre os equipamentos normais; 
a) aparelho registrador e limitador de velocidade; 
b) aparelho controlador de tempo efetivo de operação de veícu-

lo; 
c) aparelho de registro de distância percorrida; 
d) direção hidráulica; 
e) sistema redutor de poluição sonora e atmosférica; 
f) sistema de ajuda de aplicação de freios; 
g) cor única e uniforme para cada categoria prevista no art. 2Y, 

estabelecendo-se a identificação das empresas proprietárias unica· 
mente por números e siglas adequadamente situados nas partes exter
nas da cabina. 

Art. 3Y São vedadas, sob pena de apreensão sumária pelas 
autoridades competentes, a comercialização e o tráfego de veículos 
que não atendam às especificações, normas técnicas e desenhos apro· 
vados, decorridos os prazos estabelecidos pelo Ministério da Indús
tria e do Comércio. 

§ IY Os veículos de que trata esta lei terão sua circulação proi· 
bida depois de 7 (sete) anos de uso, considerado estes como tempo de 
vida útil, ressalvados as categorias "e", "r', "g" e "h", do § 19, art. 
2Y, que poderão ter dez (lO) anos. 

§ 2Y Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as 
normas de fiscalização do cumprimento das dispÕsições deste artigo. 

Art. 49 esta Lei entra em vigor na data de. sua publicação. 
Art. 5Y Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a maté· 
ria da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n9 

408, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nY 68, de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovudo o rc:quc:rimc:nto, passa-se à apreciaclio da matéria. 
Discussão, c:m turno llnico, do Projeto de Lei da Câmara 

n9 6M, de: 1976 (n9 2.555-B/76, nu origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente: du República, que altera dispositivos da lei 
de: promoções de oficiais da ativa das Forças Armadas 
(dependendo de parecer da Comissão de Segurança Nacio
nul). 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Segurança Nacional que 
será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

~lido o seguinte 

PARECER N9 641, de 1976 

Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n9 68, de 1976 (n92.555-A, de 1976, na Casa de 
origem), que altera dlsposltl,os da Lei de Promoções de O fi· 
ciais da Ativa das Forças Armadas. 

Relator: Senador Virgílio Tá,ora 

O art. 34, da Lei n9 5.82 I, de I O de novembro de 1972, estabelece 
os critérios de organização dos Quadros de Acesso por Escolha e das 
Listas de Escolha, em cada Força Armada. E, nos incisos II, das 
letras a, b e c, do mesmo artigo, ao tratar da segunda fase do proccs· 
so, indica o número de oficiais selecionados para a primeira vaga e 
para cada vaga subseqUente. A seleçlio obedece, atualmente, às 
seguintes normas: 

"Art. 34 ....................................... . 
a) para promoção ao primeiro posto de oficial-general: 
I) ..................•.........•.......•........ 
li) 2• fase- O Alto Comando elaborará as Listas de 

Escolha selecionando, dos Qaudros de Acesso por Escolha, 
três oficiais para a primeira vaga e dois para cada vaga subse· 
qUente. 

b) para promoção ao segundo posto de oficial-general: 
1) o o o • o o o o •••• o o • o • o o ••• o o •• o o • o •• o o ••• o •• o ••• o 

11) 2• fase - O Alto Comando elaborará as Listas de 
Escolha selecionando, dos Quadros de Acesso por Escolha, 
três oficiais-generais para a primeira vaga c mais um para 
cada vaga subseqUente. 

c) para promoção ao terceiro posto de oficial-general: 
I) ..........................•..........•....... 
11) 2• fase- O Alto Comando elaborará a Lista de Esco

lha selecionando, do Quadro de Acesso por Escolha, três ofi· 
dais-generais para a primeira vaga subseqUente." 

Comparando-se o texto vigente com o preconizado pela Propo· 
siçào do Poder Executivo - a qual foi submetida à deliberação do 
Çongresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição- vcri· 
fica-se que 

I - as Listas de Escolha, para promoção ao primeiro posto de 
oficial-general indicarão cinco oficiais para a primeira vaga, cm vez 
de apenas três, nada se alterando em relação aos indicados para cada 
vaga subseqUente: 

2 - as Listas de Escolha. para promoção ao segundo posto de 
oficial-general. conterão dois nomes para cada vaga subseqUente, em 
vez de apenas um. como atualmente: 

3- a Lista de Escolha, para promoção ao terceiro posto de ofi· 
cial·general, conterá, também, dois nomes para cada vaga subsc· 
qücntc, cm vez de um. como estabelece o texto vigente. 

Como se vê, o Projeto se refere a promoções aos mais altos car· 
gos de carreira militar. Por isso mesmo, está acompanhado de expo· 
siçào de motivos do Estado-Maior das Forças Armadas, esclarecen· 
do 4ue "nàu obstante conhecer as razões moralizadoras que ditaram 
a adoçào dos processos de seleçào e escolha vigente e de outras 
providências também saneadoras. consideradas no .citado diploma 
legal (lei n~ 5.821/72) constatou a e~istência de algumas impro· 
priedadcs cujos rcncxos vêm dificultando a correta aplicação da Lei". 

Esclarece, ainda, a exposição de motivos, que os crit~rios esta 
belecidos pela lei vigente "para a organização das Listas de Escolha, 
por não considerarem as diferenças de efctivos existentes nos diver· 
sos post06 dCl oficiais-generais, com sc:nslveis reflexos sobre a propor· 
cionalidade entre o nllmero de oficiais seleeionados e o ndmc
ro de vagas a preencher, têm atingido como elemento de limitação à 
função optativa" do Presidente da República. Além disso, assinala o 
aludido documento que há outras imperfeições "que, fugindo à filo· 
sofia implantada pela Resolução de 1964, estão a carecer de uma cor· 
reção adequada". 

Na Câmara, a Proposição foi examinada pelas Comissões de 
Constituição e Justiça (que opinou pela constitucionalidade e juri· 
dicidade) e Segurança Nacional (que decidiu pela aprovação), rece· 
bendo o apoio do Plenãrio. 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976. - José Llndoso, 
Presidente eventual- Vlrgfllo Tá,ora, Relator- Jarbas Passarinho 
- Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer é favo-
rável. 

Completada a instrucão da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-to, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à sanção. 

~o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 68, de 1976 
(N9 2.555-B/76, na Casa de origem) _ 

(de iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Altera dispositivos da Lei de Promoções de Oficiais da 
Ativa das Forças Armadas. 

O Congresso Nacional decreta: 

A rt. J9 Os incisos II, das letras a, b e c do art. 34 da Lei n9 5.821, 
de 10 de novembro de 1972, passam a vigorar com a seguinte reda· 
ção: 

'.'Art. 34 ....................................... . 
a) ........................................... . 
11 - 2• fase- O Alto Comando elaborará as Listas de 

Escolha selecionando, dos Quadros de Acesso por Escolha, 
três oficiais-generais para a primeira vaga c mais dois para 
cada vaga subseqUente." 

b) .... o o. o o o o. o. o. o o •••• o. o o o o •••• o. o o o o o o o. o •• 

11 - 2• fase- O Alto Comando elaborará as Listas de 
Escolha selecionando, os Quadros de Acesso por E.~colha, 

três oficiais-generais para a primeira vaga e mais dois para 
cada vaga subseqUente. 

c) .......................................... . 
11 - 2• fase - O Alto Comando elaborará a Lista de 

E.~colha selecionando, do Quadro de Acesso por Escolha, 
três oficiais-generais para a primeira vaga e mais dois para 
cada vaga subseqUente." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
redaçào final do Projeto de Resolução n9 77, de 1976, aprovado na 
Ordem do Dia da presente Sessão c que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, será lida pelo Sr. )9.Sccrctário. (Pausa.) 
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Setembro • 19'76 
J:: lido o seguinte: 

PARECER Nv 642, DE 1976 
Comlsüo de Redaçio 

Redaçio final do Projeto11e Resoluçio nv 77, de 1976, 

Relator: Senador José Llndoso 
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 

nY 77, de: 1976, que: autoriza a Prefeitura Municipal de: São Bento do 
Sul (SC) a elevar c:m CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oitocentos c qua
renta e sete mil, oitocentos c sessenta e sete cruzeiros c vinte c seis 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 3 de setembro ctc: 1976.- Danton Joblm, 
Presidente: - José Lindoso, Relator - Virgílio Távora - Mendes 
Cunalc. 

ANEXO AO PARECER NY 642, DE 1976 

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 77, de 1976. 

Faço saber que: o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e c:u, , Presidente, 
promulgo a seguinte: 

Resolução nY , de 1976. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Bento do Sul, 
Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 6.847.867,26 
(seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e 
sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I Y 1:. a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, Estado 

de Santa Catarina, autorizada a elevar, temporariamente, os pa
râmetros fixados pelos itens I e 11 do art. 2Y da Resolução nY 62, de 
1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação 
de crédito no valor de CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis 
centavos). junto ao Banco do Estado de Santa Catarina S. A. -
BESC - na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação- BNH- destinada a execução das obras c dos serviços 
de integração, urbanização e expansão dos núcleos habitacionais da 
COHAB existentes naquele Município. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimento de dispensa de publicação de redação final, que será 
lido pelo Sr. JY-Secretário. 

I:. lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO Nv 410, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçào 
final do Projeto de Resolução nY 77 de 1976. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1976.- Vir~:ilio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redaçào final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para 

discuti-la. vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores 

sentados. (Pausa.) 
Est{l aprovada. 

que a aprovam queiram permanecer 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Ainda há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nohrc Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Entre os nossos problemas de saúde, o da medicina brasileira é 
realmente um dos maio.rc:s. Ul~imamente, temos presenciado, nu 
Imprensa de: todo o Brastl, uma mtensa campanha atingindo a classe 
médica brasileira. 

~ntes de: ~c perguntar se h~ ou ?ão fundamento nessa campa· 
nha, e necc:ssáno que se: fixe o prmclpto de que toda profissão possui 
profissionais incompetentes. Os profissionais de medicina entretan
to, como os profissionais da aeronáutica, silo daqueles prbfissionais 
que: não podem errar. 

Antes de se discutir o problema da "desumanização da Medici
na", como se tem dito, é preciso que se faça uma visualização dos 
problemas sanitários do Brasil. Aliás, Sr. Presidente, esses problemas 
sanitários da nossa pátria são iguais cm todos os países subdesenvol
vidos. São problemas de pobreza, são problemas muito mais sociais 
do que médicos. Isto, Sr. Presidente, porque todos os países 
subdesenvolvidos possuem doenças chamadas doenças sociais: des
nutrição, infecções, que, por outro lado, são doenças que não exigem 
sofisticação para combatê-las. São doenças simples, c o melhor são 
doenças evitáveis. Basta que se passe os olhos pelo mapa-múndl, para 
que se compreenda, num conceito puramente geográfico, que essas 
doenças estão localizadas nas áreas mais pobres. 

Essas o.oenças, apesar de simples, e apesar de serem facilmente 
evitáveis, não são, geralmente, combatidas. E por que não são? 

Por dois motivos: o primeiro é o da própria pobreza; o 'fator so
cial o modelo concentrador, a má distribuição de rendas geram essas 
doenças sociais. Isso é bastante típico aqui no Brasil, onde presencia
mos, por exemplo, o Sr. Ministro da Saúde, tentando combater uma 
endcmia no Nordeste; c, infelizmente, na opinião de inúmeros e ilus
tres médicos deste Pais, esta campanha resultará inócua, porque S. 
Ex• está tentando atingir o alvo certo por caminhos errados. 

Não é preciso relembrar a conceituação de Ivan Ilich, no seu 
famosíssimo livro Nêmesis da Medlclna para se concluir que é a pró· 
pria ascensão social do individuo que o cura de certas doenças. Tan· 
to isso é verdade que a tuberculose, a polivcrminosc e outras doenças 
deste mesmo elenco estão eliminadas pela própria ascensão social de 
países desenvolvidos. E é por isso que cu afirmava que o Sr. Ministro 
está tentando chegar ao lugar certo por caminhos errados, porque 
ataca um elo só desta corrente social, médica, educacional, que é o 
problema das endemias ou das doenças da pobreza. 

O outro motivo, Sr. Presidente, pelo qual estas doenças, apesar 
de simples, do ponto de vista técnico-médico, não conseguem ser 
evitadas, decorre do primeiro. Quanto mais se aprofunda o fosso 
entre ricos e pobres, numa região, mais os recursos são usados em 
beneficio daqueles que têm maior poder económico. 

No Brasil, isso é mais do que evidente; no setor privado, a medi· 
cina tem recursos sofisticados pa~a quem pode pagar. E como 0 
INPS dedica 93% de suas despesas médicas em comprar serviços, é 
evidente que o INPS tem que comprar sofisticação; compra serviços 
médicos hospitalares que, na verdade, não correspondem à melhor 
política de tratar da saúde no Brasil. Surge daf um inegável desvio: o 
INPS está possuído de mentalidade hospitalar, cm vez de ambula
torial e preventiva. E, o que é o mais grave, como o INPS compra 
pagando muito mal serviços hospitalares, os serviços particulares 
comprados passam a ter a tendência de encurtar internamentos, 
sofisticar tratamentos c começar a exigir exames c medidas 
terapêuticas supérnuas para conseguirem ser lucrativos. Cria-se,. 
então, o círculo vicioso: o INPS trata o doente c não trata a doença; 
os hospitais preferem a quantidade à qualidade. 

A esse respeito, desejo registrar palavras do Dr. Gentilc de 
Melo, um dos homens mais conceituados cm Medicina Social do 
Brasil, que diz o seguinte: 

"Uma das conseqUências da politica de saúde atualmen· 
te vigente no Brasil é justamente centrar a assistência no 
hospital. Na verdade, o hospital é o que existe de mais caro 
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cm Medicina. Devia ser reservado apenas pura aqueles casos 
que não podem ser tratados nos ambulatórios, e apenas para 
o caso das doenças que não estllo no grupo das chamadas 
evitáveis. A tendência da Organização Mundial de Saúde, 
hoje, é usar o hospital apenas para os casos excepcionais. Por 
exemplo, na assistência psiquiátrica u internação é hoje: desa
conselhada, a não ser excepcionalmente c ainda assim por 
pouco tempo. O tuberculoso hoje não deve mais ser intcr· 
nado, porque um doente de tuberculose tem alta cm noventa 
dias, a rigor ele só precisa se afastar durante quinze ou vinte 
dias, porque com oito dias de tratamento ele já não está mais 
contagioso. O hospital hoje é a última instância. Além do 
mais, sendo a patologia das periferias diferentes da patologia 
dos centros urbanos, é que realmente não se justifica 
construir grandes hospitais, c muito menos hospitais alta· 
mente especializados, cm torno das grandes cidades." 

1:: neste cenário, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que surge a 
figura do médico brasileiro. Ele não pode ser culpado, cm tese, das 
distorções do modelo. Seria a mesma coisa que culpar o revólver c 
não a mão que o segura; seria o mesmo que culpar o motorista, pelos 
defeitos do automóvel que ele conduz. 

O médico brasileiro jovem tem uma história singular: vem de 
uma pressão psicológica, maior de todas, do vestibular, porque 
sabemos que a Medicina ainda é a carreira mais atrativa neste exame 
e atravessa um curso absolutamente inadequado, um' curso que não 
forma médicos para a realidade nacional, mas qÜc copia essa tcn· 
dência brasileira de impingir modelos que não correspondem à nossa 
realidade de Pais emergente. 

A distorção é tamanha, Sr. Presidente, que a primeira pergunta 
que se faz a um calouro de Medicina, geralmente, é no sentido de 
saber qual será sua especialização. O calouro já entra na faculdade, 
pretendendo ser um especialista. I:. evidente que não se deseja, ~qui, 
recomendar a volta aos tempos do médico solitário da maleunha 
preta, que trazia no seu bojo toda a ciência de então. O que se tem 
que procurar é a adequação do modelo do nosso cnsin~ méd!co à 
nossa realidade de pais pobre. Aliás, a esse respeito deseJO rcg1strar 
uma recente entrevista do Ministro da Saúde - c cu, mais do que 
ninguém, tenho autoridade para isso, pois não tenho poup.ado 
criticas construtivas a S. Ex• - onde ele faz, com muita luc1dcz 
referências a este problema da falta de sintonia do médico brasileiro 
à nossa realidade social. 

O seu Ministério, incompreensivelmente desvinculado da 
assistência médica individual, possui, ele mesmo, a evidência de q.uc 
o caminho certo pode-se seguir, sem maiores despesas orçamentánas 
c sem obstáculos intransponíveis. Um grande exemplo disso é a Divi· 
são Nacional do Câncer, dirigida por um eminente brasileiro, um 
cientista de renome internacional, Professor Humberto Torlonc, que 
nem por ter tantos títulos consentia investir sua Divisão na so· 
fisticação dos grandes centros c está fazendo o vcrdadcir~ caminh.o 
da Medicina moderna, que o Ministério da Previdêncm dcv:n.a 
copiar. S. S• está fazendo um plano de educação regional de medi· 
cos e está dando extraordinária ênfase, no sentido de que a prevcn· 
ção' do câncer seja muito mais efetiva que o próprio trata~ento. 
Também não se diga, que não já se fez no passado alguma co1sa se· 
melhante. Eu mesmo sou testemunha c fui participante, de uma 
experiência grandiosa cm Salvador, na Bahia, quando c~ tão, no G~· 
verno do Dr. Antônio Balbino, a Secretaria de Saúde cnou um servi· 
c;o de parto a domicilio, desafogando as internações hospitalares c 
dando condições para que os partos de diversas pacientes, s~m re· 
cursos, fossem feitos nos melhores limites de seriedade profissional c 
de conforto para a paciente. • 

Desejo registrar, que atualmcntc o médico não tem ~ta opçao a 
fazer. Depois de sair altamente qualificado,. mas .sofis~1cadamentc 
qualificado, ele só tem dois caminhos: tentar 1r ma1s admntc na sua 
cspccializac;ào ou passar a ser um assalariado. A! co.m~c;a a sua g~an· 
de via crucls, ou entra nas famigeradas resldénclas mcd1cas, onde c. to· 
talmcntc explorado por grupos médicos, que lhe pagam de uma 

maneira vil c exigem, pura aqueles recém-saldos das racutouocs de 
Medicina, que dêem plantão cm tempo integral, ou vislumbra no ho· 
rizontc: ser contratado pelo INPS, jâ que a Medicina brasileira so· 
mente tem 3% de médicos que podem ser considerados profissionais 
liberais c:xitosos. Contratado pelo INPS, após concurso, o INPS 
passa a lhe pagar um ordenado que não lhe permite a sua tranqUili· 
dade social nem seu aprimoramento técnico. O rnédico começa, c:n· 
tão, a acumular empregos, a ser pago por produção, irrisoriamente, 
além de ser obrigado a atender doentes além da sua capacidade de 
discernimento c de boa técnica. Passa a fazer parte da grande 
maioria dos médicos brasileiros, que ganham pela chamada unidade 
de serviço, que é inclusive reconhecida pelo INPS como um fator de 
corrupção dos maiores. 

Mas, Sr. Presidente, o que mais nos deixa constrangido é a verifi· 
caçào de que as autoridades brasileiras reconhecem o problema; reco· 
nhecem, recomendam, mas continuam sem tentar dar início à grande 
renovação da política assistencial médica brasileira. 

O Professor Carlos Gentile de Mello, ao examinar o assunto, 
tem estas palavras com a autoridade que lhe é reconhecida: 

"Na Inglaterra, a remuneração do médico é mensal, se 
ele fizer duas operações ele não recebe o dobro do que se 
fizesse apenas uma. Assim, ele não é influenciado por 
nenhum fator cxtratécnico, no sentido de fazer intervenções 
cirúrgicas sem necessidade. Um exemplo: às taxas de 
cesariana nu Inglaterra silo de 4 ou 5%, quando aqui no Rio 
nós já tivemos taxas de 60% cm determinadas áreas, o que é 
uma verdadeira calamidade. Esse sistema inglês seria 
perfeitamente aplicável no Brasil, não vejo por que não seria. 
Agora, sem dúvida, viria contrariar alguns interesses não 
muito legítimos de algumas áreas médicas, alguns sctorcs 
médicos, não todos evidentemente. 1:: claro que ninguém é 
contra uma boa remuneração para o profissional de 
Medicina. O profissional de Medicina deve ser bem 
remunerado. Mas a sua remuneração não deve depender da 
quantidade de atas médicos praticados por ele, da mesma 
maneira que os funcionários do Corpo de Bombeiros, por 
exemplo, não ganham pelo número de incêndios ocorridos. 
Sempre que o médico se deixa influenciar por fatores extra· 
técnicos, o diagnóstico está ameaçado c a saúde do paciente 
também. O médico não pode cuidar, por exemplo, de pessoas 
muito chegadas a ele, porque geralmente há complicações, .já 
que ele é influenciado pelo fator emotivo. O fator pagamento 
por unidade de serviço é um fator cxtratécnico, como qual· 
quer outro, que deve ser evitado. I:. como se os magistrados, 
num outro exemplo, ao invés de ganhar por més, ganhassem 
pelos anos de cadeia condenados aos réus. O sctor saúde não 
pode ficar à mercê de mecanismos de mercado, ou ser objcto 
de lucro pessoal ou empresarial." 

Por isso, Sr. Presidente, não podem os médicos ser culpados 
pelo modelo. Tanto isso é verdade que, no nosso Pais, esses fatores 
todos somados fazem com que haja concentração de profissionais 
nos grandes cidades, um médico por duzentos c cinqüenta habitantes 
cm Copacabana, e mil novecentos e noventa c seis municipios 
brasileiros sem I médico. 

Evidentemente que, como profissional da Medicina, estou scn· 
do tentado cm recomendar uma receita para a cura desses males. f: 
fora de dúvida que o problema não é simples e não é só brasileiro, 
nem nenhum político é inventor de fórmulas mágicas para resolver 
dificuldades. Quando muito, o político é um homem sensível que, no 
convívio diário, quando eleito dirctamcntc, tem condições de ouvir 
os reclamos do seu povo e ser seu porta-voz para a consciência 
nacional. 

Resisto à tentação de receitar um modelo simplista para a 
assistência médica brasileira. Ao mesmo tempo, desejo relembrar 
que é o próprio Governo que reconhece, as falhas mas que continua 
ncssu indefinição que fut. com que n Medicina brasileira não scju nem 

·-' 
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privada, nem estatal, nem soc!al, nem lib~ral; somos uma verdadeira 
salada de modelos, com evtdcntes preJulzos para a posição do 
médico c, principalmente, para a população brasileira. 

f: claro porém que se tem que começar. A primeira medida, que 
os médicos recomendam c que: setorcs do Governo aceitam seria a 
fortificação da Medicina estatal. Somente: 10% dos habitantes do 
Brasil t~m condições de pagar receita médica. Dentro desta 
evidencia, o Governo nào deve agir de maneira paternalista, mas 
deve tentar adaptar ao modelo brasileiro a experiência de: outros 
países. 

Nào se pode entender, Sr. Presidente, que o Ministério da Saúde 
continue a trabalhar de um lado, fazendo a verdadeira Medicina, que 
é a Medicina Preventiva, e o lNPS, sem estrutura para isto, pois não 
é um Ministério de técnicos de saúde, continue a fazer uma assistên· 
cia médica absolutamente: sem maiores preocupações de: levar à 
prevenção, que é o caminho certo para a Medicina em termos 
nacionais. 

Um exemplo prâtico disso pode-se citar, quando se observa que 
0 INPS. por exemplo, atende um doente de Doença de Chagas na 
maior soflsticacão; que é capaz de detctar esse doente, trazê-lo às 
suas expensas, e fazer os exames mais dificeis, mais sofisticados, 
mais caros, c: tentar, inclusive, cirúrgias cardíacas e de esôfago, 
enquanto não cuida do elementar, não cuida que outros doentes 
venham a chegar a essa mesma situação. Isto é, hã uma preferência 
da Medicina hospitalar, e o absoluto e completo abandono da 
Medicina preventiva. É um exemplo muito caboclo do motu continuo 
modelo médico. 

t. evidente que o Governo tem que sair dessa política do laissez· 
faire, tem que tomar uma decisão. Não se pode é estar se permitindo 
que 0 próprio governo c grupos médicos estejam mercantilizando os 
médicos e a Medicina. O Governo tem que tomar a si a iniciativa de 
promover o seguro estatal de saúde, proporcional aos ganhos, c inte· 
grar, com o Ministério da Saúde, um plano abrangente e global para 
a Medicina brasileira. 

É preciso que aos médicos e somente a eles não caiba a culpa 
dessa massificação hospitalar, oriunda também desse tipo de 
pagamento que é lesvo aos interesses da classe médica brasileira e da 
própria população. É necessário que os médicos tenham remunera· 
ção coerente e que, sob a orientação do Ministério da Saúde, se pos· 
sa realmente levar a medicina ao interior do Brasil em vez de se 
intentar levar médicos ao interior de nossa Pãtria. 

Estes deverão ser os princípios bâsicos: concentração dos recur· 
sos, responsabilidades da assistência médica no Ministério da Saúde 
e adequação da Medicina à nossa realidade. O seguro estatal deverâ 
ser 0 ponto de partida para um diálogo amplo entre Governo e 
partes interessadas. Para isso não faltará a compreensão da classe 
médica e o apoio dos brasileiros, que na oposição também querem 
que o Brasil seja o País que vai para a frente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O Senado ouviu. ainda há pouco, as homenagens que o nobre 
Senador Dirceu Cardoso. do Espírito Santo, prestou à memória do 
ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira. 

Ressaltou o eminente Senador um fato da maior importáncia. 
Sr. Presidente: é que Juscelino Kuhitschek de Oliveira, ao morrer, 
deixou - ppr assim dizer - um vazio na alma nacional, e fez com 
que os sinos de todas as igrejas deste País repicassem cm sua memó· 
ria. c ofícios religiosos fossem celebrados nas igrejas católicas, nas 
sinagogas. nas igrejas protestantes c de todas as seitas cristãs. 

Dentre :ts muitas homenagens prestadas à memória do grunde 
estadista. encontrei. Sr. Presidente. na pena magistral do grande jor· 
nalista goiano Batista Custúdio. no editorial do (Jitimo número do 

Jornal Clnc:o de Março, que se edita nu Capital do meu Estado, sob o 
título "0 parente de todo mundo", comentários que espelham muito 
bem os sentimentos de pesar do povo de Goiâs, que teve Juscelino 
Kubitschck de Oliveira como seu Senador nesta Casa. 

Eu me permito lc:r, Sr. Presidente:, os tópicos mais importantes 
desse editorial. Comc:ca ele: 

"A palavra sempre foi'a melhor forma de: manifestar o 
pc:nsam"'nto at~ que as pes,soas aprenderam a manejâ-la 
apenas para esconder a opinião, como neste Brasil de hoje, 
onde dizer-se o contrârio do que se pensa figura como sin
toma da mais fina inteligência,\ quando é sobretudo falta de 
carátc:r fedendo a oportunismo. O fato de muitos estarem 
calados não significa que parara'm de pensar, c as vozes que 
mudaram o mundo sempre vieram precedidas de pesados 
silêncios. de medo ou de meditação. Povo calado é povo 
perigoso. Criaturas sem coragem de olhar para dentro de si 
mesmas, indiferentes aos que: sofrem, mesmo sabendo que 
serão as próximas, compõem uma humanidade de pessoas 
perdidas umas das outras, cada qual preocupada somente 
consigo e todos procurando prejudicar a cada um. Assim nos 
tornamos, uma multidão de sozinhos fingindo não saber dos 
fatos que vêem acontecer c tentando reprimir todas as t;~>isas 
que nascem no coração. Secamos. Mas, apesar de insistir 
nessa insensibilidade aparente, explorados e acovardados 
pelo contexto, ainda permanecemos humanos, sujeitos por· 
tanto à interferências dos impulsos espontâneos da emoção. 
É quando o povo desmente toda uma longa conduta de cha· 
!eiras tapadas, e ·explode no descontrole de sua verdade, c 
arrebenta a tampa das conveniências, e se liberta no pensa· 
mento e nos gestos para não morrer sufocado cm si mesmo. 
Só isso explicaria a reação dos brasileiros diante da morte de 
Juscelino K ubitschek, unindo no mesmo minuto o País in· 
teiro para chorar junto, como se tivesse morrido um parente 
de todo mundo no luto de todas as casas. 

Homens como Juscelino só morrem atraiçoados pela fa· 
talidade, como se a própria morte, temendo arrepender-se, 
agisse depressa para não presenciar seu golpe. Eis porque eles 
não morrem, mudam-se para dentro de todos nós. O 
estrondo das lamúrias populares no enterro de JK se arras· 
tando pela madrugada foi o romprimcnto incontida de 
mágoa nacional, e não se sabia se a multidão que cantava e 
aplaudia o morto reverenciava sua memória, ou se protestava 
contra o que lhe fizeram em vida. Era a voz da Nação, como 
se sentisse responsável por alguma coisa que deveria ter feito, 
e não fez, por ele - talvez aquele remorso das testemunhas 
omissas ante o inocente tombado sem defesa. O próprio luto 
oficial decretado pelo Governo Federal não só absolveu 
moralmente JK da proscrição política, como foi quase uma 
sentença condenatória aos que o baniram da vida pública. 
Até o Pavilhão Nacional que cobriu sua última caminhada 
na cidade que ele fundou veio inovar a história do arrependi· 
mento na espécie humana: pela primeira vez não era o filh, 
que voltava à casa paterna, mas o pai retornando morto ao 
filho que o desterrara. 

Muitos estavam chorando sem entender porque cho· 
ravam a morte de Juscelino Kubitschek. Não era a tristeza 
pelo desaparecimento do ex-Presidente que construiu 
Brasília. cumprindo nos cerrados goianos a profecia de Dom 
Bosco de que nasceria dali uma civilização predestinada. 
Nem era a gratidão pela revolução industrial que ele implan· 
tou no País, libertando-o dos feudos que se iniciaram na 
Colónia, consolidaram-se no Império, sobreviveram à 
Primeira República e assassinaram Getúlio Vargas quando 
ele tentou fincar as primeiras estacas da industrialização no 
movediço solo de nosso subdesenvolvimento. Nem era o 
reconhecimento pelas estradas que JK abriu, unindo as di ver· 
sas naçi\cs que existiam separadas dentro do Brasil. Nem crn 

i 
,I 

i\ 
'i 



Sete11bro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) S'bado 4 5511 

a lembrança dus hidrelétricus nacionalizadas, das universi· 
dades públicas que ele redobrou, ou nenhuma das gigantes
cas obras tisicas que assustaram o País nos tempos de 
Juscelino c ensinaram o povo a não mais permitir a 
inoperância' dos governantes (porque o povo aprendeu com 
J K o gosto de crescer e de não se conformar apenas com o 
ufanismo do gigante adormecido). Tambí:m não era o 
lamento pelo homem que foi o marco decisivo do desenvolvi
mento brasileiro, com obras que devolveram, multiplicado, o 
dinheiro nelas empatado - quer pela simples valorização 
imobiliária de áreas até então improdutivas, quer pelo 
aumento da produção cm 'todos os sctores da renda nacional, 
quer pelos milhões de desempregados que se tornaram operá· 
rios especializados. Tudo isso pode engrandecer um homem c 
levá-lo vivo para a história, mas não faz um povo chorar por 
ele. Juscelino foi chorado porque o brasileiro aprendeu a 
enxergar nele a imagem da democracia, porque seu Governo 
í: recordado como a era onde a liberdade se completou, 
soberana c totalizada. Então, com essa consciência de que 
aquela democracia liberal desapareceu como que por imposi
ção científica dos tempos modernos, choramos Juscelino 
Kubitschek com o desespero de quem se agarra ao último 
vestígio das coisas que não voltam. 

A vida e a morte de J K deixaram um legado de lições 
que permanecem como exemplo para o País, como modelo 
para os políticos e como advertência para os Governos. 

A advertência aos Governos foi a correria aflita de 
milhares de pessoas no sepultamento de Juscelino, apesar das 
restrições oficiais, para render a derradeira homenagem a um 
líder da mais cristalina formação liberal. Foi um gesto dizen
do que a índole dos brasileiros aceita apenas a opção da 
democracia, sem o sectarismo dos extremos ideológicos que 
apertam de lado a lado a silenciosa e esmagadora maioria na
cional. A consagração final de JK mostrou que o povo não 
precisa só de feijão, mas de novas mensagens, de esperança, 
de carisma, de compreensão, de bondade. O carinho popular 
por um proscrito deve valer, inclusive, para os governantes 
ponderarem sobre sua conduta eleitoral, e lembrar a toda ho
ra que todos os Governos que exercitaram a violência termi
naram consumidos pela violência. 

O modelo que JK transmite aos políticos é a envolvência 
pessoal que magnetizava qualquer um à sua presença, é aque
la sua capacidade de renascer fortalecido dos episódios 
contrários, é aquele seu permanete sorriso transmitindo 
entusiasmo e confiança. Porque tendo sido o homem público 
mais criticado de seu tempo, e sem jamais ter revidado a um 
ataque ou perseguido adversários, Juscelino abandona o 
cenário político pranteado exatamente pelos que mais o 
combateram. 

O exemplo deixado ao Pais é de um homem humilde que 
subiu sozinho pelos ombros do povo e conseguiu ultrapassar 
em prestígio todos os governos juntos, sem nunca ter exigido 
da nação mais do que aquilo que ele próprio não pudesse 
contribuir." 

E conclui o brilhante jornalista: 

"Esse o homem, essa a morte, essas as razões. Se o 
desaparecimento trágico de Juscelino Kubitschek atingiu 
pessoalmente cada brasileiro, penso que Goiás - arrancado 
de um marasmo c uma miséria seculares pela concretização 
do sonho de Brasília- deveria ter decretado feriado estadual 
ne.~sc 22 de agosto. E se existir nesta terra alguém com senti
mentos outros, então que exerça seus direitos democráticos c 
discorde. Mas, antes, rasgue seu documento de cidadania 
goiana." 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, está completando 20 anos, desde 
quundo, numa tarde cnsolarada, depois de 6 fatigantes horas de 

viagem pc:la sinuosa, pocircntu estrada que, óemandando de 
Anápolis a Formosa, cortava este Planalto, vi pela primeira vez o ex
Presidc:nte Juscelino Kubitschck de Oliveira. Era a primeira visita do 
Presidente ao sítio que escolhera para a edificação de Brasília, 
cumprindo u profecia de D. Basco e atendendo à velha aspiração de 
muitas gerações de brasileiros que desde o Império sonhavam com a 
interiorização da Capital Federal. 

Eu era então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um tímido adoles
cente, acostumado à vida sem novidades da zona rural. Num desses 
gestos às vezes inexplicáveis do comportamento humano, empreendi 
aquela viagem, movido talvez pela mera curiosidade de ver o Presi
dente da República, jâ que, embora soubesse da importância do 
acontecimento, não tinha, pela estreiteza dos limites incultos em que 
vivia, condições reais de avaliar e entender aquele que seria um dia 
histórico da Nacionalidade. Caminhando no cerrado e totalmente 
anônimo até: mesmo para outros goianos que também deixaram num 
ponto distante os seus carros, cheguei primeiro ao local onde 
Juscelino estaria minutos depois, a cumprimentar c a abraçar todos 
os presentes, mostrando o seu famoso sorriso. Não ousei aproximar
me do Presidente, exceto para apertar-lhe a mão que me estendera. 
Emocionado, tropeçando nas palavras, sem saber o que dizer, afastei
me: para respeitosa distância após cumprimentâ-lo. E devo dizer que 
o magnetismo do penetrante olhar daquele grande homem - de 
cabeça sempre erguida, a fitar a linha do horizonte - como que a 
desvendar os segredos do futuro c as longas distâncias da geografia, 
impressionou por demais. 

Entretanto, eu nunca poderia supor que a roda do destino gi
raria tão depressa e que, de certa forma, eu ligaria os meus passos 
obscuros ao brilho daquele astro de primeira grandeza, perso
nalizado no maior estadista que este País jâ teve, que foi, a meu ver, 
o pranteado ex-Presidente há poucos dias tragicamente desapareci
do, pois Juscelino Kubitschck governaria este País massageando-lhe 
todas as células adormecidas, para deixá-lo, ao fim de seu período de 
governo, estuante de vida c de entusiasmo, pela fé com que soube 
contagiar praticamente a Nação inteira: E, nesse contexto, o meu 
Estado que era, como disse o Jornalista Batista Custódio, e como em 
tempos idos dizia o grande goiano Leopoldo de Bulhões - apenas 
uma expressão geográfica, foi despertado para o progresso, e não 
houve dentre nós quem desacreditasse no milagre, que se operava, 
sob a batuta do grande Maestro que Diamantina nos dera para reger 
o Brasil. 

Construída e inaugurada a nova Capital, findaria pouco depois 
o mandato popular do Presidente e ele entregaria o Governo ao seu 
sucessor, cercado do carinho do seu povo c do respeito que lhe devo
tava o mundo inteiro. 

Goiás havia contraído para com ele uma eterna dívida de grati
dão, c a única forma não de resgatá-la - mas de reconhecê-la c 
proclamá-la- foi dar-lhe assento nesta augusta Casa, num mandato 
que Juscelino Kubitschck não pôde concluir, pois foi cassado e teve 
os seus direitos políticos suspensos. Já então Juscelino e cu éramos 
amigos. Porque ele tinha o dom de mostrar-se amigo de todos que 
um dia cruzassem pelos seus caminhos. E foi aí, Sr. Presidente, que o 
meu destino, de certa forma, se ligou ao do grande brasileiro, pois a 
cadeira de Senador da República que ele ocupou cm nome de Goiás, 
c que tornou-se para os goianos uma cadeira símbolo, é a mesma ca
deira que tenho a honra de ocupar nesta Casa, por decisão soberana 
do meu povo. 
. · ·Sr. Presidente, vou encerrar as minhas considerações, já que por 
ocasião das homenagens especiais que o Senado prestará à memória 
do ex-Presidente, terei ocasião de abordar corríjnofundidadc os vá
rios aspectos da sua obra, de vez que, para honra minha, estou 
designado pela Liderança do meu Partido, para, juntamente com o 
nobre Senador Itamar Franco, falar naquele dia. Mas nilo 
encerrarei, Srs. Senadores, sem antes dizer que as coincidências que 
me ligaram ao grande brasileiro Juscelino Kubitschek não se resu
mem no fato de ocupar hoje sua cadeira c de, nos últir:·.os tempos, ter 
recebido dele um tratamento íntimo, muito carinhoso c quase patcr-
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nal. Outro fato para mim adquiriu significação: no dia 22 de agosto 
último cu viajava pelo interior de Goiãs c só cheguei a Goiánia pela 
madrugada. No outro dia, por volta das oito da manhã, ao ver os jor
nais, é que soube da tragédia que roubara a vida do ex-Presidente a 
quem cu tanto me afeiçoara. Dirigi-me incontinente para esta Capi
tal c, cm aqui chegando, tomei conhecimento de que a Liderança do 
meu Partido, mesmo sem me ouvir, designara-me para falar à beira 
do túmulo do meu amigo c grande c:statli'sta. Cumprimentei-o assim 
na primeira vc:z cm que pisou as :erras solitárias desse Planalto hã 20 
anos, Sucedi S. Ex• na cadeira de Senador, c cm nome de Goiás, da 
'Bancada do MDB no Senado c cm meu nome próprio, muito como
vido, dele me despedi, naQuela que foi a sua última viagem! 

Eram as considerações a fazer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Plllmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Agcnor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do or:idor.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Tenho recebido várias correspondências de Natal, Capital do 
meu pequeno e pobre Estado. São tantas as cartas que a mim têm 
chegado que sou obrigado, desta tribuna do Senado Federal, a fazer 
veemente apelo ao INPS, ou a quem de direito, no sentido de que 
propicie a construção de mais hospitais naquela Capital. 

Sr. Presidente, os doentes ficam de papeleta nas mãos agur
dando vagas no hospital. A doença não espera por nada. Pessoas 
doentes, que precisam ser hospitalizadas, passam I 5, 20 ou 30 dias 
agurdando leito. Hã necessidade de mais leitos c de mais pospitais 
em Natal. Posso afirmar que as enfermarias, algumas delas com capa
cidade para oito leitos, estão acumulando 16, 18, 20, numa 
promiscuidade realmente revoltante. 

~problema que não posso deixar de registrar, para dar conheci
mento a todos aqueles que me têm escrito, que tomei a iniciativa de 
alertar o País, o Governo e as autoridades competentes oara o caso. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Antes que V. Ex• se 
alongue na análise do· problema de saúde em seu Estado, faço o re
gistro de ·que a manifestação de V. Ex• é aparentemente contradi
tória com a minha, pois há alguns minutos eu dizia que o INPS tem 
uma mentalidade hospitalar, mas só é contraditória na aparência. ~ 
prova mais do que suficiente de que o INPS não tem condições de 
agUentar sua política hospitalar. Ou o INPS marcha para prevenção 
de doenças ou, então, vamos ter uma déb!cle. Já não digo vamos ter, 
mas que já está acontecendo no Estado de V. Ex• Inclusive, posso 
asseguar-lhe, sem conhecer o hospital a que o nobre colega se refere, 
sem dúvida é um hospital particular que vende serviços ao INPS ou à 
Santa Casa, e, por cobrar de forma absolutamente incompatível com 
o padrão hospitalar, chega a submeter, chega a colocar oito ou dez 
doentes numa mesma enfermaria. Faz muito bem V. Ex• em regis
trar esse fato, que vem corroborar a teoria que o seu colega acaba de 
expor, hã poucos minutos, de que é preciso, urgentemente, o INPS 
mudar a sua mentalidade e levar a Medicina ao interior, fazendo, 
principalmente, prevenção, para que não se aumente, dia-a-dia, o 
número de pessoas que procuram leitos hospitalares. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Sr. Senador Giivan Rocha, pelo seu aparte. 

Esse aspecto da falta de leitos, da deficiência de leitos na Capital 
do meu Estado, vem afctando, demasiadamente, o Rio Grande do 
Norte, pois, no interior, quase não hlt hosritais c os doentes dessa re
gião vão para a Capital c, ali, não recebem hospitalização, por falta 
de leitos. 1:: problema angustiante, já por muito tempo reclamado, e, 
até hoje·, niio foram tomadus as necessárias providências. 

Este, Sr. Presidente, o primeiro aspecto da minha fala de hoje. O 
segundo, ~o problema das moradias. 

Quem nilo possui casa própria neste Pais, quem fica obrigado ao 
aluguel ou à prestação estã, realmente, vivendo dias dificllimos. O 
aluguel está absorvendo de 70 a 80% dos salários, c a usura, ganan· 
ciosa, dos proprietãrios de imóveis, que, a cada dia aumentam os a lu· 
guéis, numa proporção descabida, sem haver da parte do Governo, 
as n.ecessâriàs providências. Isso vem acontecendo no Rio de Ja
neiro, cm São Paulo, em Natal, cm toda parte deste Brasil. 

Estive, hã poucas semanas, no Rio. Tenho irmã viúva naquela 
cidade. Ela recebeu o prazo de 90 dias para desocupar o apartamen
to, se não suportar o aumento de 100% do aluguel 

~ um absurdo, Sr. Presidente c Srs. Senadores. Não tem cabi
mento. 

O Sr. GUvan Rocha (MDB - SE) - V. Ex• me permite novo 
aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Quem não possui 
casa ou sofre, pagando aluguel cada dia mais exorbitante, ou fica 
obrigado ao BNH, pagando, com corrcção monetária, uma casa a 
que simplesmente tem o direito de comprar c j~mais de poder possuí
la. 

O aspecto dos leitos nos hospitais - não hã leitos nos hospitais. 
O problema de moradia é outro aspecto revoltante; o problema da 
alimentação é por demais cruciante, vexatório angustiante c que não 
tem sentido. 

Alimentação c moradia representam o esteio e a base de qual· 
quer família, Sr. Presidente, Srs. Senadores. No entanto, todas as 
famílias das classes média e pobre deste País estão a cada dia mais 
angustiadas, mais sofridas, sem saber se poderão fazer a feira ama
nhã. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Fala V. Ex• de um tema 
que nos atinge tão profundamente, relativo ao Nordeste, que não te
nho outra alternativa senão interromper o pensamento de V. Ex•, 
principalmente quando hã referência sobre o problema alimentar 
brasileiro. Há poucos meses pronunciei discurso aqui, no Senado, 
registrando artigo da nossa imprensa, no qual chamava a atenção 
deste País para o fato de que se intentava distribuir produtos alimen
tares 'industrializados, contra, inclusive, a filosofia do próprio. 
PRONAN que, sendo mais um daqueles planos que estamos acos
tumados a. ouvir, intentava fazer com que as regiões fossem auto-su
ficientes cm alimentos que, verdadeiramente, é o caminho mais 
correto a se percorrer. Fomos suprcendidos, esta semana, com decla
rações do Sr. Ministro da Previdência c Assistência Social, que se 
apressa cm dizer que irá distribuir alimentos industrializados. Ora, 
como sabemos que a imensa maioria de indústria de alimentos do 
Brasil está na mão de multinacionais, a conclusão não precisa nem 
ser dita. V. Ex• c o Brasil iã sabem qual é. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Gilvan 
Rocha, o problema da alimentação é cruciante e vexatório, porque 
1ão só encarece a cada dia como desaparece do comércio. 
Ultimamente, procura-se feijão preto para comprar c não se 
encontra. E a safra desse feijão foi grande no Sul do Pais. O próprio 
Ministro da Agricultura assegurou que tive111oS uma das maiorcl; 
safras, este ano, no Pais. E falta feijão preto, a partir de Bras!lia! Sa· 
hemos que esse feijão está escondido; foi escamoteado, para bene· 
ficiar meia dúzia que se locupleta do assala,riado, que continua joga· 
do à sua própria sorte. 

Com o maior prazer, ouço o Senador Itamar Franco. 
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O Sr. Itamar Franco {MDB- MG)- Senador Agenor Maria, 
V, E~• falou do aspecto dos leitos. Queria apenas lembrar a V, Ex•, 
citando um dado, já que na próxima semana vou abordar a 
concentração. industrial no Ei~o Rio-São Paulo, dado este 
impressionante e que já deve ser do conhecimento de V. Ex• Qu.a. 
rcnta c cinco por cento dos leitos hospitalares deste País estão 
concentrados no Eixo Rio-São Paulo. Com relação ao problema de 
aluguéis, que V. Ex• levanta, c aquilo que se convencionou chamar 
de "denúncia vazia", acabo de aprcscmar, hoje, ao Senado, projeto 
de lei que regula o reajuste dos aluguéis de imóveis urbanos, e da OU· 

trus providências. Lembrou V. Ex• esse caso que se processa hoje no 
Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais c nos grandes 
centros urbanos, cm que, de acordo com o art. 29 do p,rojeto que 
apresentei hoje, ficará garantido ao locatário, quando lhe convier c 
continuar a locação, permanecer no imóvel alugado, ainda que findo 
o prazo de locação do imóvel, ou mesmo no caso de sua locação por 
tempo indeterminado, desde que o aluguel seja reajustado nos limites 
fixados pelo artigo anterior desse projeto, mantidas as demais 
cláusulas contratuais. O que acontece agora, Senador Agenor 
Maria, é que, findo o prazo contratual, o inquilino tem o prazo de 
três meses para devolver o imóvel, sob pena de pagar um aluguel 
exorbitante. Só para dar uma noticia a V. Ex•, cm função do que a 
lei permite hoje, e que estou, também, propondo, através desse proje· 
to, acontece o seguinte: em Belo Horizonte, o Cartório de Distribui
ção dos Feitos do Foro Lafaiete recebe, em média, IS ações de des
pejo, por dia. Assim, nos seis primeiros meses de 1976, foram propos· 
tas mais de 3 mil ações. Veja V. Ex• que realmente o aspecto social 
levantado é muito sério, razão pela qual ao apresentar. hoje, esse 
projeto de lei, tenho a certeza de que acabaremos com aquilo que se 
chamou "denúncia vazia", em relação aos aluguéis. 

O SR. AGENOR MARIA {MDB- RN)- Muito obrigado, 
Senador Itamar Franco. 

Aqui mesmo na Capital da República, onde o salário mínimo 
não chega a mil cruzeiros, o aluguel de qualquer barraco - não é 
casa não, é barraco - é de mil c duzentos cruzeiros. E há uma 
procura enorme desses barracos, não os encontrando para se alugar. 

Eu me perguntaria, bem como ao Senado, o que é que está 
fazendo o BNH. que representa, hoje, no Brasil, uma das maiores 
estruturas económico-financeiras, que permite seja alugado um 
simples barraco a mil e duzentos cruzeiros mensais, quando o salário 
mínimo não alcança essa quantia? 

Há também o problema do leite cm pó que desapareceu. Mas, 
quem tiver SOO ou 600 cruzeiros para pagar por uma caixa de leite em 
pó encontra-a para comprar. Então, pergunto-me: por que falta o 
leite em pó para se pagar o preço de tabela e sobe o mesmo para a 
compra no câmbio negro? Centenas de milhares de crianças precisam 
tomar- digamos- "o Leite Ninho", pois não podem tomar o leite 
de vaca. O pai ou a mãe. a fi i tos, procuram uma lata desse leite e não 
a encontram para comprar. a não ser no câmbio negro. 

O meu desejo, com essa denúncia, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, é que o Governo, que tem força, tome a iniciativa de 
acabar com essa gang de homens que se locupletam com o suor do 
povo c que são contra a própria segurança nacional, enriquecendo-se 
ilicitamente. 

Posso. nesta oportunidade, dar conhecimento ao Senado que 
uma caixa de "Leite Ninho", que custa 380 cruzeiros, está sendo 
vendida, cm Natal, à razão de 600 cruzeiros. Na base de 320 ou 3SO 
cruzeiros, ninguém pode adquiri-la, mas a 600 cruzeiros, compra-se 
i\s centenas de caixas. Não tem sentido essa distorção. 

Ainda quanto ao problema da alimentação, pergunto-me: por 
que o !CM do feijão c da farinha chega a 17%, igualando-se ao 
mesmo dos clctrodomésticos c do vestuário, quando esses artigos são 
comprados se a pessoa puder ou se quiser? Na realidade, existe um 
único ICM para tudo, encarecendo o alimento nas mãos do homem, 
que não tem poder de compra. pois quem vive de salúrio. neste País, 
cstú pagando dcwito cruleirns por um quilo de feijão. Se uma 
pessoa comer apenas feij:io os trinta dias do mês, pagarú quinhentos 

c quaFcnta cruzeiros. Uma t'amllia de seis pessoas, jantando e 
almoçando feijão, gasta um quilo diário, no mlnimo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisa haver, por parte do Go· 
vcrno, um estudo profundo a respeito do problema tributário. A 
tributação não pode ser igual entre gêneros supérfluos e os de 
primeira necessidade. O tributo para os gêneros de primeira necessi· 
dade deve ser o mais baixo possível, porque está encarecendo o 
produto nas milos do assalariado que, realmente, não tem 'condições 
de pagar o preço exorbitânte que se está pagando. O imposto é 
cobrado ad nlorem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, pois um quilo 
de feijão, que está sendo vendido por dezoito cruzeiros, 
miltiplicando-se por 17% de tributo, representa quanto de imposto? 
Mais de três cruzeiros de imposto por quilo. 

Vamos aumentar o imposto de perfume, da bebida, do cigarro, 
do tecido, do elctrodoméstico, enfim, de tudo, mas, pelo amor de 
Deus, manter-se o mesmo tributo para gêneros de primeira neccssi· 
dadc é encarecer o produto nas mãos do homem que não pode pagar 
o alimento. 

O aspecto da alimentação é esse. O aspecto da moradia é esse. 
Ninguém pode fugir a essa realidade. 

Não é uma denúncia que estou fazendo, porque todos nós 
sabemos disto. 

Quem ê que não sabe, neste Pals, que quem paga aluguel fica 
subordinado ao dono da casa, podendo ser posto para fora no dia 
em que o dono quiser? Ter o aluguel aumentado no dia cm que o 
dono entender, e aumentá-lo como bem queira? 

O problema da casa própria ... Eu conheço pessoas que nãc 
podem pagar a prestação da casa própria. Então, não há opção. Se 
vai para a casa própria, não pode pagar a prestação; se fica 
subordinado ao aluguel não pode, a cada dia, suportar o aumento do 
mesmo. 

Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores, cu considero os três prootcmas 
de alta importância e solicitaria, dos meus nobres pares, que se 
fizesse um estudo profundo nessa área da alimentação c, também, do 
tributo. O Governo deveria tomar a iniciativa de investigar onde 
estão sendo escondidos esses cereais. Estão escamoteando e 
escondendo! Onde estão escondendo este leite em pó? Deveria 
encontrar e prender o responsável, confiscar, multar e tomar 
medidas sérias para evitar esses abusos. 

O problema da pequena e média empresa, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, também é angustiante. O pcqúeno e médio empresários. 

· pelo menos da minha faixa do Nordeste, não têm capital de giro; 
precisam do dinheiro e ficam obrigados a juros e mais correc;ão 
monetária. Não há possibilidade para o pequeno e médio 
empresários, que ficam subordinados a capital de giro, na base de 
corrccão monetária c juros, de se fortalecerem. 

São .esses fatores que precisam ser olhados com outros critérios: 
o problema da alimentação, o problema do tributo do leite cm pó, do 
feijão, que desaparece do comércio, enfim, procurar saber quem est~ 
escamoteando, quem está escondendo esses produtos e tomar mc.~t· 
das seriíssimas para evitar esses abusos. ~ problema dos alugu~ts, 
criar, mas criar na verdade, uma let qu~ possa benefic111r 
também o inquilino, porque está sendo benefictado apenas o dono 
da casa. O inquilino continua jogado à sua própria sorte. 

Sobre o problema das pequenas e médias empresas, é preciso 
reestudar. a corrcção monetária, porque acredito que precisamos 
·preservar a pequena e média empresas. 

Não podemos ficar, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cm pleno sé· 
culo XX, século da inteligência, século da luz, da alta tecnologia, 
vendo a sociedade, aos poucos, se dividindo cm dois grupos: um com 
medo de morrer de fome c outro com medo de ser seqUestrado. 

Isso não tem sentido, Sr. Presidente c Srs. Senadores. Na minha 
região o rico descapitalizou-se; não há dinheiro; ninguém tem 
dinheiro. Pode ter património, pode ter bens, pode ter dívidas, mas 
quanto ao dinheiro, cst{t todo mundo num nível só. Há uma dcs· 
capitalização total nn minha região. Dinheiro vivo, cm espécie, 
ninguém tem: o rico da minha região, que não está ligado às firmas 
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intc:rnucionuis, dc:scupitalizou-sc; u classe média empobrece c a pro
brezu está com esse sulário, de Cr$ SHO,OO, que realmente não d~ 
paru atender nem it parte: de: alimc:ntuçào. 

Com esse registro, Sr. Presidente:, acredito que fico com minha 
consd~nciu tr:mqüilu. Nu parte: rc:fc:rentc: uos leitos de: hospitais, na 
c:1piwl do meu Estudo, há doc:ntc:s esperando, de: quinze: a trinta dius, 
que: se d~ uma vaga para que: possam ser internados, como se a doen
ça pudesse: esperar. O segundo problema í: o da alimc:ntacào, que não 
pode continu;~r sofrendo altos tributos, como vem acontecendo, c: 
cujos produtos estão sendo escamoteados, escondidos por comer
ciantes inc:scrupulosos, c, por último, o problema referente à corrc:
çüo monetária pam <~ casa própria c para a pc:quc:nu c: média 
empresas. 

Sr. Prc:sidc:ntc:, Srs. Senadores, muito obrigado. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Virgílio Távora. (Pausa.) 

S. Ex• desiste da palavra. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente:, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, 
apenas para lembrar, respeitosamente a V. Ex•, aproveitando a sua 
presença na Presidência, o que muito nos honra, que até hoje o está
gio dos universitários ainda não foi resolvido. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabo de receber oficio da Federação das Indústrias do Estado 
de Pernambuco, assinado pelo seu Presidente, Engenheiro Túlio 
Brandão Maltas, um conjunto de sugestões relativas ao Projeto de 
Lei n9 2.559 J76, que estabelece o novo disciplinamento das Socieda
des Anónimas, ora em tramitação na Câmara dos Deputados. 

O trabalho foi fruto de debate, promovido por aquele órgão de 
classe, entre indústriais e juristas renomados de Pernambuco, que 
está a merecer exame acurado por parte do Congresso Nacional. 

Com esse propósito, c em face de sua importância e oportuni
dade, possamos a ler o referido estudo, trazendo-o, assim, ao 
conhecimento desta Casa: 

Sugestões 
Art. 1~ A companhia ou sociedade anónima terá o seu capital 

dividido cm açõcs, c a responsabilidade dos sócios ou acionistas será 
limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 

Observações 
Somos contrários à substituição de expressão "sociedade anóni

ma" por "sociedade por ações", como pretendem órgãos da indús
tri:~ c do comércio -segundo noticiário dos jornais - por entender 
que anónimos são os acionistas, não a sociedade. 

Consideramos injustificada tal pretensão, porque: 
a) a legislação francesa, desde o "Code de Commerce" de 1907, 

até o recente "Codc de Societés" de 1966 e toda a legislação que lhe é 
tributária. inclusive na maioria dos países da América do Sul, já 
consagraram a expressão "sociedade anónima"; 

h) sociedade por ações, como se pretende, niio individua a espé· 
cie de sociedade que é a S.A., mas refere a todo o gênero das socieda
des acionárias, no Brasil abrangendo a sociedade em comandita por 
ações. 

O argumento dos que pretendem a suprc.~sào da nomenclatura 
".wciedade anônima" não impressiona, nem poderia se sobrepor aos 
interesses do próprio comércio internacional, onde a expressão 
impugnada é secular. 

Note-se, aliús, que a afirmativa de que anõmmos são os acionis
,. 11<io a sociedade, deve ser recehida com reserva, pois um grande 

número dessas sociedades, em alguns casos por força da lei, têm as 
suas açõc:s obrigatoriamente nominativas. 

Entendemos, isto sim, é que deve ser substituída a referência a 
preço no citado art. I~ 

Em primeiro lugar, porque preço, segundo u legislação brusih:i
ra, deve ser entendido como a contraprestaçlio devida pelo compra
dor ao vendedor, no contrato nominado c típico que: i: o da compra e 
v.enda. 

Reconhecemos que a doutrina mais recente, notadamente a 
italiana, admite o preço como sendo a contra prestação de adquirente 
de direitos, em negócios jurídicos onerosos não-circunscritos apenas 
ao âmbito da compra e venda, tal como definida no Código Civil 
Brasileiro, art. 1.122. 

Alé:m disso, limitações ao preço das ações adquiridas, como 
refere o artigo, não dilo a entender claramente a realidade, ou seja, 
que pago o preço de emissão, já nlio haverá responsabilidade para os 
novos adquirentes. 

Toda a dificuldade, nessa nova redação, fugindo à fórmula 
adotada pela lei que se pretende substituir - o Decreto-Lei n' 
2.627 J40- é a admissão da ação sem valor nominal. 

Sugerimos, para contornar o problema, a seguinte redução: 

"Art. ]9 A companhia ou sociedade anónima terá o 
capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou 
acionistas será limitada à expressão monetária do valor de 
emissão de cada uma das ações, cessando com a sua 
integralização." 

Parece-nos, inclusive, que esta redação se compatibiliza com o 
critério de fixação do valor do capital, nos termos do art. 59 do proje-
to. 

Admitida esta emenda, em todo o projeto (veJam-se entre outros 
os arts. 13 e 14), a expressão "preço de emissão" deverá ser substitui
da por ··valor de emissão" ou "expressão monetária do valor de emis
são". 

Artigo34 

O art. 34 do projeto cria as ações escriturais, novidades que n5o 
tem grande relevo para o funcionamento das sociedades anónimas, 
nem para a negociabilidaoe das ações no mercado de capitais. 

Esse novo tipo de ações deixa a companhia; por dilata'do tempo, 
sem o eontrole de quem são os seus acionistas; dificulta e pdde até 
ensejar fraudes - a legitimação dos acionistas por ocasião das as
sembleias gerais; pode ocasionar demora ou erro no pagamento dos 
dividendos, não sendo claro o projeto se esses resultados deverão ser 
pagos pela instituição financeira onde são mantidas em depósito as 
ações escriturais, sem emissão de certificado. O art. 206, § 29, dispõe 
que os dividendos das ações em custódia bancâria ou em depósito, 
nos termos dos arts. 41 e 43, serão pagos pela companhia à insti
tuição financeira depositária, que será responsável pela sua entrega 
aos titulares das ações depositadas. Não identifica a instituição 
financeira referida no art. 34 com a mencionada no art. 43. Mas, se 
assim devesse ser entendido, obrigaria o acionista a depender de uma 
instituição financeira em que ele pode não confiar, sendo duvidoso 
que nesse caso coubesse a responsabilidade da companhi"a (art. 34, § 
39) pela redução deste último dispositivo. 

A proposta é, assim, no sentido de supressão dos artigos 34 c 35, 
c de tudo quanto no projeto se refira às ações escriturais. 

Artigo,89 

Art. 89. A incorporação oe imóveis para a formação do capi
tal social não exige escritura pública. 

Observatào: 
Sugerimos, aqui, que se complemente a disposição legal, a fim 

de evitar possíveis dúvidas, sobretudo em Oficias de Registras de 
Imóveis do Interior. 

Propomos, assim, nova redaçào, aditando-se o artigo, a saber: 

"Art. 89. A incorporação de imóveis para formação do 
capital sociul nilo exige escritura pública, valendo H respccti· 

ti : • ' •, ' ' • ' ' ' r • " ' ~ I : '' • ~ ' • ' ' f ' I ~ ~ • ' 
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vu ata da Assembléia-Geral de: uprovaçllo definitiva da incor· 
poruçilo, após arquivamento no Registro de Comércio, como 
titulo hábil no registro c transferência de propriedade ou na 
constituição de direito real limitado cm favor da sociedade." 

Artigo 98 

Art. 98. Omissis. 
§ 3v A ata da Assembléia-Geral que aprovar a incorporação de

verá identificar o bem com precisão mas poderá descrevê-lo suma
riamente, desde que seja suplementada por declaração, assinada pelo 
subscritor, contendo todos os elementos necessários para a transcri
ção no Registro Público. 

·Observações: 

Não se justifica que, em matéria de tão alta importância para a 
sociedade, a descrição pormenorizada dos bens fique a cargo apenas 
do subscritor. Melhor é que se torne obrigatória a transcrição, n~ 
ata, do laudo de avaliação dos peritos referido no § ]9 do art. 8Y. 
Assim, a redução da norma poderia ser esta: 

"§ 3Y A ata da Assembléia-Geral que aprovar a incor· 
poração deverá identificar o bem cum precisão mas poderá 
descrevê-lo sumariamente, dela constando obrigatoriamente 
a laudo de avaliação dos peritos (art. 89 § 19), contendo tÕdos 
os elementos necessários para a transcrição no Registro Pú· 
blico." 

Artigo 122 

Art. 122. Omissis. 
Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de faiência 

ou o pedido de concordata poderá ser formulado pelos administrado
res, com a concordância do acionista controlador, se houver, con· 
vocando-sc imediatamente a Assembléia-Geral, para manifestar-se 
sobre a matéria .. 

Observações: 

Não se compreende que assunto de tamanha gravidade para a 
companhia fique na dependência da deliberação dos administrado· 
res, que podem ser até estranhos ao quadro dos seus acionistas. 

A situação falimentàr de uma companhia não se ostenta cm es
paço de tempo tão curto que não permita a convocação de 
Assembléia-Geral. 

Propõe-se, desse modo, a supressão do dispositivo. 

Artigo 138 

Art. 138. Omissis. 
§ 29 O estatuto da companhia com capital autorizado deverá 

adotar o Conselho de Administração. 
Obsenação: 
Somos favoráveis à supressão desse dispositivo. 
Afinal, não houve vedação a que as sociedades fechadas 

pudessem adotar o capital autorizado. 

Logo, o Conselho de Administração, nessas sociedades fe
chadas, será mera sofisticação, pelo menos em muitos casos. 

No tocante às sociedades abertas justifica-se a medida. Nunca, 
porém, em relação às fechadas, que adotariam, facultativamente esse 
Co'nselho, atendida a conveniência de cada uma. 

Artigo 207 

Art. 207. (Trata dos casos de liquidação da S.A., reproduzindo, 
quase na totalidade, o artigo 137 do Decreto-Lei nY 2.627 /40.) 

Observações: 

Tem havido dúvidas quanto à aplicação subsidiária da norma 
do art. 335, n9 5, do Código Comercial, tanto às soCiedades por 
quotas de responsabilidade limitada, quanto às sociedades anôni· 
mas. Vale dizer, tem pairado dúvida, na doutrina, quanto à possibi· 
lidaqc de um ou alguns acionistas pedirem a dissolução da sociedade 
anônima, por tempo indeterminado, com fundamento na pura c 
simples vontade desses acionistns. 

Eunâpio Borges chega a admiti-lo (veja-se "Curso de Direito 
Comercial Terrestre", cd. Forense, 1971, pág. 540/541, Nota 16). 

Esse autor nacional veio, mais recentemente, endossar opinião 
mais antiga, externa por Túlio Ascarclli. 

Ora, se nos afigura inconveniente a incerteza que tais interpre
tações - embora minoritárias - trazem para a vida prática c 
dinâmica dos negócios empresariais. 

Dúvidas e inseguranças como estas geram, dentre outros males, 
lides temerárias contra maiorias acionárias, com manifesto prejuízo 
para a sociedade c a colctividadc cm geral. 

Por isso, sugerimos que seja acrescentado ao artigo cm referên
cia um parágrafo único, com a seguinte rcdação: 

"Art. 207. Omissis. 
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste. 

artigo (inciso 11, allnea B), não será permitida a dissolução 
pela vontade da minoria, ainda que seja indeterminado o 
prazo de duração da sociedade." 

Artigo 294 

Art. 294. A presente lei entrará em vigor sessenta dias após a 
sua publicação, aplicando-se, todavia, a partir da data da 
publicação, às companhias que se constitulrem. 

Obsenações:. 

A lei inova em pontos fundamentais a legislação anterior. Um 
prazo de sessenta dias é insuficiente para as companhias tomarem 
conhecimento de todas as alterações ocorridas, especialmente para 
aquelas que não disponham de um bom assessoramento jurídico
contábil. Os próprios advogados e contadores terão de dispender 
bastante tempo para se porem a par das inovações c aconselharem 
adequadamente os seus clientes. Propõe-se então o aumento do pra
zo da vacância da lei de sessenta para cento c oitenta dias, lembran
do-se que esse prazo previsto para o novo Código Civil é o de um 
ano. 

~sabido que a legislação específica da SUDENE, da SUDAM, 
da EMBRATUR, alterou determinados dispositivos da lei sobre 
sociedades anônimas, no tocante a companhias sediadas cm deter
minadas regiões que se hajam beneficiado com empréstimos resultan
tes de incentivos fiscais. 

O projeto não ressalva todas essas normas de cxccção, daí 
p.odcndo decorrer graves prejuízos para as companhias já cons
tituídas e cm funcionamento, ao abrigo dessa legislação específica, 
bem como para as que vierem a se constituir. 

Propõe-se então a inclusão no projeto de norma com a seguinte 
redação: 

"A presente lei não revoga a legislação especifica da 
SUDENE, da SUDAM e da EMBRATUR, na parte cm que 
essa legislaçã·o alterou dispositivos da Lei n9 2.627, de 26 de 
setembro de 1940, através de normas aplicáveis àS compa
nhias beneficiárias de incentivos fiscais, que permanecem cm 
vigor." 

Como se vê, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nesse trabalho da 
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, estão condensa
das sugestões várias que não podem passar desapercebidas ao Con
gresso Nacional, no momento cm que examina o antcprojcto da Lei 
das Sociedades Anônimas. 

Esta terá sido, sem dúvida, uma colaboração prestimosa de 
homens que contribuem para o progresso desta Nação e diretamcntc 
interessados no novo estatuto legal, a ser aprovado pelo Poder Le
gislativo. 

Que sirva, assim, de subsidio valioso aos que se detiverem sobre 
ele, cm especial os Relatores que vierem a ser designados, aqui no 
Senado, para a missão de emitir cm pareceres sobre a proposição ela
borada c encaminhada pelo Executivo. Sabemos das restrições, atual
mcntc existentes, no trabalho parlamentar, inclusive, especifica
mente, no que diz respeito à sua função lcgifcrantc. Em todo caso, o 
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caforço da classe empresarial do meu Estado ni!o pode deixar de ter 
rcasón4nciajunto aos homens do Governo. 

'Faço-me, assim, porta-voz dos seus anseios, ni!o só P.or saber da 
luta que ali su§tentam como, igualmente, pelo fato de, como Sena
dor de Pernambuco, representar a todos que ali vivem c lutam por 
um futuro melhor. 

Era o que tinha a dizer. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves)- Não hâ mais ora-· 
dores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Scssi!o, 
designando para a de segunda-feira próxima, dia 6, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 385, de 1976, do 
Sr. Senador Jarbas Passarinho, .solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo do Professor Eugênio Gudin, 
publicado no jornal "O Globo", de 23 de agosto de 1976, sob o título 
"Os contrastes das mentalidades anglo-saxônica c ibérica". 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 394, de 1976, do 
Sr. Senador Accioly Filho, solicitando seja anexado aos Projetes de 
Lei do Senado n9s 128, de 1974, 89, 164, 189, 197, 198 c 226, de 1975, 
I 5 c 79, de 1976, que tramitam cm conjunto, o de n9 200, de 1976, do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a rcdação da alínea "c", do 
item 11, e do item III, do art. 89 da Lei n9 5.107, de 13"dc setembro de 
1966. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 
1976 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 605, de 1976), que au"toriza a Prefeitura Municipal de 
Mineiros do Tietê {SP), a elevar em Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e 
seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo · 

PARECER, sob n9 606, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Jusilça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 
1976 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 607, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Garça (SP) a realizar operação de créditp no valor de CrS 
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n9 608, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc. 

-s-
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1976, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre a contribuição previdenciâria devida 
pelos Municípios ao Instituto Nacion.al de Previdência Social, tendo 

. PARECER, sob n9 519, de 1976, da êomissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Estâ encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 17 horas e lO minutos.) 

INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA DUOCENT~SIMA D~CIMA QUARTA REU
NIÃO ORDINÃRlA, REALIZADA EM 4 DE AGOSTO DE 1976. 

Às dezessete horas do dia quatro de agosto de mil novecentos c 
setenta e seis, presentes os senhores Senadores Cattete Pinheiro e 
Heitor Dias, e os senhores Deputados Raul Bernardo. José 
Bonifácio Neto e Raymundo Diniz, sob a presidência do Senhor 
Deputado José Passos Pôrto, reuniu-se o Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos Congressistas, a fim de tratar assuntos 
diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o senhor 
Presidente, ao ensejo do reinício de mais um período de trabalho 
parlamentar, dá as boas vindas aos senhores membros do Conselho, 
fazendo votos de que o semestre que Óra principia venha a ser 
profícuo e laborioso para o Instituto. A seguir, submete à apreciação 
do Conselho os seguintes processos, deferidos "ad referendum", 
que são aprovados: de concessão de pensão a Maria Eunice Martins 
da Silva, Antônio da Costa Bernardo, Geraldo Gomes, Mário 
Mendes da Silva, Hilda Guerra Nogueira da Gama, Lina Josephina 
Gayoso c Almendra Pereira da Silva, Almira de Queiroz Botelho, 
Ivone Madeira Dan tas, Ana Gayoso e Almendra, Ciéa de Luna Frei· 
rc, Francisca Zilda Costa Martins Rodrigues e Helena Blawatsky de 

. Mello; de restabelecimento de "pensão (art. 89 da Lei n9 6.311/75 {ao 
Sr. José Garcia Neto; de pagamento do pecúlio referente ao Decreto· 
Legislativo n9 96/75 a Hilda Guerra Nogueira da Gama; de 
concessão de auxílio-doença, nos termos da decisão do Conselho 
Deliberativo, de 16-4· 75, a Paulo Tarso Santos, Fernando Cunha 
Júnior, João Cândido Unhares c Carmela Patti Salgado; de inscrição 
de Eduardo Jorge Caldas Pereira. Em prosseguimento, de acordo 
com o disposto no art. 15, item "d", da Lei n9 4.284/63, o Conselho 
aprecia c aprova o balancete patrimonial e o demonstrativo da recei· . 
ta c despesa relativos ao mês de junho do corrente. Nada mais havcn· 
do a tratar, às dezoito horas c vinte minutos é encerrada a reunião. 
E, para constar, eu, Zélia da Silva Oliveira, Secretária, lavrei a pre· 
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor 
Presidente. Deputado Passos Pôrto. 
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A TAS DAS COMISSO ES 
COMISSÃO DE ECONOMIA 

21• REUNIÃO, REALIZADA EM (9 DE SETEMBRO DE 1976 

As dez horas do dia primeiro de sctcmbro de mil novecentos c 
setenta e seis, na Sala "Epitâcio Pessoa", sob a presidência do Sr. 
Senador Ruy Santos, nos termos do § 39 do Regimento Interno, c, 
eventualmente, do Sr. Senador Jarbas Passarinho, c a presença dos 
Srs. Senadores Orestes Quércia, Agenor Maria, Franco Montoro, 
Augusto Franco, Benedito Ferreira c Cattete Pinheiro, reúne-se a 
Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Scna
.dores Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Luiz Cavalcante, Arnon 
de Mello, Jcssé: Freire, Paulo Guerra, Renato Franco c Roberto 
Saturnino. 

f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em se-
. guida, é: dada como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres: 

Pelo Senador Jarbas Passarinho 

Parecer favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Re· 
solução à Mensagem n~ 104, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovaçao do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Garça (SP) a elevar em Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada; 

Parecer favorâvel, conluindo por apresentar um Projeto de Re
solução à Mensagem n9 105, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni· 
cipal de Cotia (SP) a elevar em Cr$ 12.100.600,00 (doze milhões, 
cem mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada· 

Parecer favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Rc: 
solução à Mensagem n9 109, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Bariri (SP) a elevar cm Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada; 

Parecer favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Re
solução à Mensagem n9 115, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis.' 
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Caieiras (SP) a elevar em Cr$ 7.689.400,00 (sete milhões, seiscentos e 
oitenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada; 

Parecer favorãvel ao Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 
1976, que aprova o texto do Protocolo que modifica e completa a 
Convenção entre os Estados Unidos do Brasil, atualmentc, Repú
blica Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a evitar a dupla 
tributação em matéria de impostos sobre rendimentos assinado em 
Tóquio, a 23 de março de 1976; e, 

Parecer pelo sobrestamento do Projeto de Lei do Senado n9 240, 
de 1976, que "dâ nova redação ao artigo 173, do Decreto-Lei nú
mero 2.627, de 26 de setembro de 1940, que dispõe sobre as socieda· 
des por açõcs". 

Pelo Senador Franco Montoro 

Parecer favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Re· 
solução à Mensagem n9 108, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis· 
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Andradina (SP) a elevar cm CrS 7.365.100,00 (sete milhões, 
trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada; e, 

Parecer por audiência do Poder Executivo, sobre a Mensagem 
n9 107, de 1976, do Sr. Presidente: da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que: seja autorizada a Prefeitura Municipal de Lorena (SP) a 
elevar em CrS 4.181.300,00 (quatro milhões, cento e oitenta e um mi' 
e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

1 

Pelo Senador Agenor Maria ' 

Parecer favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Rc· 
solução à Mensagem n9 110, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis· 
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de· 
Bebedouro (SP) a elevar em CrS 3.927.200,00 (três milhões, 
novecentos e vinte c sete mil c duzentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada . 

Pelo Senador Augusto Franco 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Rc· 
solução à Mensagem n9 III, de 1976, do Sr. Presidente da República~ 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis 
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal d 
Campinas (SP) a elevar em CrS 87.752.991,00 (oitenta e set 
milhões, setecentos e cinqUenta e dois mil, novecentos e noventa 
um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. ! 

Pelo Senador Orestes Quércia 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Re
solução à Mensagem n9 I 06, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Pedreira (SP) a elevar em CrS 1.539.851,00 (hum milhão, quinhentos 
e trinta e nove mil, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Ruy Santos 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1976, 
que modifica dispositivo da Lei n9 4.137, de lO de setembro de 1962, 
que regula a repressão ao abuso do poder econômiê:o~ ··· '" 

Esgotada a pauta, o Sr. Senador Agenor Maria pede a palavra c 
solicita a convocação dos Presidentes da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura, da Associação dos Proprietários de 
Moinhos Coloniais do Rio Grande do Sul e da Confederação Na
cional da Indústria, para prestarem esclarecimentos sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n9 9, de 1976, que define "moagem colonial", e dá 
outras providências, em exame na Comissão. A presidênc1a, ouvido 
o Plenário da Comissão, acolhe a proposta do Sr. Senador Agenor 
Maria e anuncia que serão formulados os convites às autoridades 
indicadas. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra os traba
lhos e para constar, eu, Daniel Reis de Souza. Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

22• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 1976. 

Extraordinária 

Às dez horas do dia dois de setembro de mil novecentos e seten
ta e seis, na Sala "Epitâcio Pessoa". sob a presidência do 
Sr. Senador Ruy Santos, nos termos de§ 39 do Art. 93 do Regimento 
Interno, e a presença dos Srs. Senadores Augusto Franco, Arnon de 
Mcllo, Jarbas Passarinho, Agenor Maria e Franco Montoro, reúne
se, extraordinariamente, a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Luiz Cavalcante, Jessé 
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Freire. Renato Franco, Paulo Guerra, Roberto Saturnino c Orestes 
Quércia. 

~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm segui-
da, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres: 
Pelo Senador Jarbas Passarinho 
Parecer favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Mensagem n9 113, de 1976, do Sr. Presidente da Repú-. 
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa (SP) a elevar cm CrS 4.000.000,00 
(quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Pelo Senador Arnon de Mcllo. 
Parecer favorâvcl, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Mensagem n9 114, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da- Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Dracena (SP) a elevar em CrS 2.514.800,00 (dois 
milhões, quinhentos c quatorze mil e oitocentos cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra Of 

trabalhos e para constar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada 
pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de Estudo e Parecer sobre as propostas de 

Emenda à Constituição n9s 26 e 27, de 1976, que "institui a 
Assembléia Legislativa do Distrito Federal e altera a Redaçào 
do§ )9 do artigo 17 da Constituição Federal". 

I• REUNI.~ O, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1976. 

Às dezesseis horas do dia trinta c um de agosto do ano de mil no
vecentos c setenta e seis, no Auditório Milton Campos, presentes os 
Srs. Senadores Heitor Dias, Eurico Rezcndc, José Lindoso, Hen
rique de La Rocquc, Adalberto Sena c Lâzaro Barbosa e Deputados 
Daso Coimbra, João Clímaco, Nosscr Almeida, Jorge Arbage. 
Norton Macedo c Adhcmar Santillo, reúne-se a Comissão Mista in
cumbida de estudo c parecer sobre as Prospostas de Emenda à Cons
tituição n9s 26 c 27, de 1976, que "Institui a Assembléia Legislativa 
do Distrito Federal c altera a rcdação do§ \9 do artigo 17 da Consti
tuição Federal". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Henrique de La Rocque 
que declara instalada a Comissão. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Helvidio Nunes, Renato Franco, Saldanha Dcrzi, ltalívio Coelho 
c Evandro Carreira c Deputados Antônio Gomes, Antunes de Olivei
ra, Fernando Cunha, Gcncrvino Fonseca c Iturival Nascimento. 

Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente esclare
ce que irá proceder a eleição do Presidente c do Vice-Presidcnte .. Dis
tribuidas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar como 
escrutinador o Sr. Deputado Adhemar Santillo. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Para Vlce-Presldeate: 
Senador Heitor Dias ....••....••.•..... , . . . . . . • . • . • li votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • • . • . • . • • • • . • . . . . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc· 
Presidente os Srs. Senadores Lâzaro Barbosa c Heitor Dias. Assu
mindo a Presidência, o Sr. Senador Lâzaro Barbosa agradece cm no
me do Senador Heitor Dias c no seu próprio a honra com que foram 
distiguidos, designando o Sr. Deputado João Cllmaco para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons· 
tar, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
demais membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 
10, de 1976 (CN), que "dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os lnsunios far~ 
macêuticos e correiatos, cosméticos, saneantes e outros produ· 
tos, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1976 

Às quinze horas c trinta minutos do dia vinte c quatro de agosto 
do ano de mil novecentos c setenta c seis, no Auditório Milton Cam
pos, presentes os Senhores Senadores Cattctc Pinheiro, Hclvídio 
Nunes, Augusto Franco, Henrique de La Rocquc, Ruy Santos, Otto 
Lehmann, Saldanha Dcrzi, Adalberto Sena c Evandro Carreira c os 
Deputados Célio Marques Fernandes, Adcmar Pereira, Darcilio Ayw 
rcs, Francisco Rollcmbcrg, Henrique Prctti c Pedro 'Lucena, reúne-se 
a Comissão Mista incumbida de· estudo c parecer sobre o Projeto de 
Lei n9 10, de 1976 (CN), que "Dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêu
ticos c correlatos, cosméticos, sancantes c outros produtos c dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Eurico Rczendc c Gilvan Rocha c os Deputados Lygia 
Lessa Bastos, Lconidas Sampaio, Jaison Barreto, Fábio Fonseca c 
Oswaldo Buskcy. 

t. Dispensada c leitura da Ata da reunião anterior, que, cm 
seguida, é dada como aprovada. 

Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Deputado Pedro Lucena, 
Presidente da Comissão, comunica haver recebido das Lideranças da 
Arena no Senado Federal c na Câmara dos Deputados, indicando os 
Senhores Senadores Eurico Rczcndc, Hclvidio Nunes c Henrique de 
La Rocquc, para substituírem, respectivamente, os Senhores Sena· 
dores Altevir Leal, Fausto Castcllo-Branco e Lourival Baptista, c os 
Deputados Célio Marques Fernandes c Darcilio Ayrcs, para inte
grarem a Comissão, em substituição aos Senhores Depu· 
tados Inocêncio Oliveira e Braga Ramos. Continuando, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Relator da Matéria, Senador 
Cattcte Pinheiro, que emite parecer favorável ao Projeto, contendo 7 
emendas de sua autoria, c pela rejeição das Emendas do Senhor 
Deputado Cantidio Sampaio. 

Senador Lázaro Sarboza .......................... . li votos 

Posto cm discussão e votação, é aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e. 

para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presiden
te c vai à Publicação. Em branco ...................................... . I voto 

• ', ' '• ' ' ' ' ' ' 4 o ' ' ' I ~ I ' • 
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MISA 

Presidente: 
Magalhães Pinto IARENA-MGJ 

l 9. Vlce-Presidente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

29· Vice-Presidente: 
S.njamlm Farah IMDB-IUI 

J9.Secrlltório: 
Oinarte Mariz l,t,J!fNA-RNl 

J9.Socrotório: 
lourlval Baptista !ARENA-SEI 

~9-Socrotário: 

lonolr Vergas IARENA-~CI 

Suplentes de Secretóroos: 

LIDIIANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

líder 
Petrón:o Porte lia 

Vice-líderes 
Eurico Rezando 

Jarbos Passarinho 
José llndoso 
Monos leão 

Osires Teixo ira 
Ruy Santos 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

29-Secretório: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa IARENA-M..,, 
Mondes Canal o IARENA-MTI 

líder 
Franco Montoro 

Vico-lídores 
Mouro Benevides 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Evandro Carreira 

C OMISSO IS 

Oiretor: J014 Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244e 25-8505- Ramais 193 e 257 

A) SIIYIÇO DI COMISSOIS PIIMANINTIS 

Oefe: Oaúdio Olrlos Jeodrogues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSAO DI AGIICULTUIA- (CA) 
17Melllbrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércla 

• Vlce-Presidente: Benedito Ferreira 

Titular•• luplentn 
ARENA 

1. Vasconcelos Torres 1. Altevlrleol 
2. Paulo Guerra 2. Otair Bec:ker 
3. Benedito Ferreiro 3. Renato Franco 
4. ltai!Yio Coelho 

S. Mendes Canal• 

MDB 
1. AgenarMarla I. Adalberto Sena 
2. Oresres Quérc:la 2. Amoral Peixoto 

Assistenlo: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga - Ramal 706 

ReuniOes: Quartos.fe)tos, bs 10.30 horas. 

Local: Sola Epitócio Pessoa- Anexa 11- Ramal61.5 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros) 

Titulare• 

I. Callete Pinheiro 
2: José Guiomard 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Franco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Callete Pinheiro 
Vic:o-Presidenle: 1\genor Mario 

ARENA 

MDB 

$uplontea 

I. Saldanha Derzi 
2 José Sarnoy 
3. Benedito Ferreira 

I. Agenor Maria I Evelásio Vieira 
2. Evandro Carreira Z. Gilvan Rocha 
Assistente: L6da ferreiro da Rocha- Ramal312. 
Reuniões: Terças. feiras, bs 10:00 horas. 
~oc:al: Sala "'Epitócio Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 615. 

COMISSÃO DI CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ) 
111 Membros I 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
J9.Vice-Presldente: Gustavo Capanemó 

29-Vice-Presidente: Paulo Brossard 

Titulare• 

1. Ac:cioly Filho 
2. José Sarnéy 
3. José Lindoso 
~. Helvfdio Nunes 
5. ltalivio Coelho 
6. Eurrco Rezende 
7. GusJavo Capanema 
8. HeiiOr Dias 
9. Henrique de La Rocque 

1. Dirceu Cardoso 
2. L~lle Cl!aves 
3. Nelson Camelro 
"· Paula Brassard 

ARfNA 

MDB 

~llt·· 
l. Maltos Leão 
2. Otto Lehmann 
3. Petrónlo Portella 
~. Renato franco 
5. Oslres T elxeira 

I: Franco. Montoro 
2. Ma~ro Benevldes 

Assistente: Maria Heleno Buena Branaõo- Ramal305. 
Reunlc5ei: Quartas-feiras, bt 10.00 horas 
local, Sola "Clóvis Bevllacqua"- Anexo 11-.Romal623. 
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COMISSAO DO DJSTIITO PIDIIAL- (CDf) 
III Mombrosl 

ntularel 

I. Holvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

4. Oslres Teixeirc-

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Hollor Dias 

Vico-Prosldonto: Adalberto Sono 

Suplente• 
ARENA 

I. Augusto Franco 

2. luiz Cavalcante 

3. José llndoso 

4. Vlrg!llo T óvora 

7. Henrique do la Rocquo 

8. Otair Becker 

I. Adalberto Seno 

2. lózoro Barbozo 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evandro Carrelrm. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco elo Oliveira - Ramo1306. 

Reuniões: Quintas-loiras, às9:00 horas. 

Local: Sala "Ruy Baroosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716. 

COMISSAO.DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

Tltularn 

I. Milton Cobrai 

COMPOSIÇÃO 

Prosidenre: Milton Cabral 

Vice.Presidente: Renato Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Benedito Ferreira 

2. Vasconcelos Torres 2. Augusto Franco 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jorbos Passarinha 

7. Poulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montara 

2. Orestes Quírclo 

3. Roberto Saturnlno 

MDB. 

3. Ruy Santos 

4. Canele Pinheiro 

5. Helvídlo Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675. 

Reuniões: Quartas·leiras, bs 10:00 horas. 

local: Sola "Eolldclo Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

COMIIIAO DIIDUCACAOI CUI.IUIA -(CIC) 
(9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vlce.Presldenle': Henriouo de la Rocque 

Titularei ..... ntel 
ARENA 

1. Torso Outra "'mondeMello 

2. Gustavo Caponema 2. Helvldlo Nunes 

3. Joõo Calmon 3. Joií Sarney 

4. Henrique de la Rocque 4. Ruy Santos 

5. Mondes Canole 
.6. Otto Lehmonn MDB 

1'. Eveldslo Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Br~rd 2. Itamar Franco 
3;_ Adalberto Sono 

~slstenle: Oeide Mario 8. F. Cruz- Rama1598. 

Reuniões: Qulntas·f•lras, às 10:00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilâcqua" -Anexo 11- Ramal623. 

COMISIAO DI fiNANÇAS- (CP) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presldenle: T eotónlo VIlela 

Titulare• 

I. Saldanha Derzl 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Casta 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jeué Fleire 

6. Virglllo Tóvoro 

7. Manosle~o 

8. Tarso Outro 

9. Henrique de lo Rocque 

10.· Helvídio Nunes 

11. TeotónioVilelo 

12. Auy Santos 

I. Amoral Peixoto 

2. lell1 Chaves 

3. Mauro Blnevldes 

4. Roberto Soturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

I. Daniel Krtegtr 

2. José Gulomard 

'3.JoséSamey 

4. Heitor Dias 

5, Canele Pinheiro 

6. Óslres T eixelra 

I. Donton Joblm 
2. Dirclu Cardoeo 

3. Evelóslo Vieira 

Assistente: Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga - ltamal303. 

Reuniões: Quintos-feiras, c!ls 10:30 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

o I ' ' • ' ' ,I ' ' . ' ' .... \' . 
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COMISSlO DI UOISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

Titulare• 

I. Mendes Conale 
2. Comício Gondim 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jossó Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgílio T óvora 
2. Eurico Rezende 

3. Jarbas Passarinho 3. Accloly Filho 
4. Henrique de la Rocque 
5. Jessó Freire 

MDB 
I. Franco Montoro I. Lãzaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reunic5es: Quintas-loiros, às li :00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DI MINASIINUGIA- (CMI) 
17 Membros! 

1ltvlare1 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Domício Gondim 
5. João Calmon 

I. Oirce.u Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: JoCio Calmon 
Vice-Presldente: Comício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

l. Paulo GuerJO 
2. José Guiomard 
3. Virgílio T óvora 

MOS 
I. Gilvan Rocha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronalda Pacheco de Oliveira- Ramal306. 
Reunic5es: Quintas-leiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Epitdcia Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

11tvlarea 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmonn 

I. Danton Joblm 
2. Orestes Quércla 

COMISSlO DIIIDAÇlO (CI) 
ISMambrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jobim 
Vica-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Vlrgrllo Tdvoro 
2. Mendes Canole 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza- Ramaii3A, 
RAuniiiAs: Ouortas·feiras, tu 11:00 horas. 
local: Sola "CI6Yis S.Yilacqua" -Anexo 11 - Rarnol623 • 

._ __ __ 

COM-SSlO DIIILAÇOU IXTIIIOIIS- (CII) 
11 S Membros! 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freire 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónio Portella 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sarney 
9. João Calmon 

10. Augusto Fronc~ 

I. Donton Jobim 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4, leite C~aves 
5. Mauro Benevides 

COMPOSIÇÃO. 

Presidente: DanieiiCrieger 
J9.Vice-Presidente: luiz Viana 

29-Vice-Presidente: Virgílio Távora 

ARENA 

MOS 

Suplente• 

I. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Callete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Branco 
S. Mendes Conale 
6. Helv:dio Nunes 

l. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossord 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: C6ndido Hippertt- Ramal676. 
Reunic5es: Quartas-loiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulare• 

COMJSSlO DISAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Prasidenta: Fouslo Castelo-Branco 
Vice-Presidente: Gilvan Rocha 

' ARENA 

Suplente• 

I. Fausto Castelo-Branco I. Saldanha Derzi 
2. Mandes Canale 2. Callete Pinhelio 

3. Ruy Santos 
4. Otair Backer 
S. Altevir leal 

I. Adalberto Sena 
2. Gilvan Racha 

MOB 

I. Evandro Carreiro 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lida Ferreira da Roch, - Ramal J 12. 
Reunlc5eao Qulntas-lelras, à1 11:00 horcs. 
lacaio Sala "Eplldclo Pessoa"- Anexo 11- kamal61~. 
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COMISSlO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! 

Titular•• 

1. luiz Cavalcante 
2. José Lindoso 
3. Virgílio T óvora 
.ol. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomard 

Vico.Prosidento: Vasconcelos Torres 

Suplente• 
ARENA 

I. Jarbas Passarinho 
2. Henrique do la Rocquo 
3. Ale~andre Costa 

.5. Vasconcelos Torres 
MDB 

1. Amoral Peixoto 1. Agenor Mario 
2. Adalberto Sena 2. Orestes Quércia 

Assistente: l6do Ferreira da Rocha- Roma1312. 
~euniões: Quartas. feiras, às 11:30 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DI SDVIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titulare• 

1. Augusto franco 
2. Otto Lehmann 
3. Heitor Dias 
4. Accloly Filho 
S. luiz Viana 

1. Itamar Franco 
2. Lózoro Borboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lózoro Barbozo 

Vice·Presidente: Otto Lehmann 

ARENA 
Suplente• 

1. Manos lot!o 
2. Gustavo Copanemo 
3. Alexandre Casto 

MDB 
1. Donton Jobim 
2 Mouro Bonevides 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniões: Quintos·leiros, às 10:00 horas. 
Local: Sala Epitócio Pessoa- Anexo 11- Ramal615 

COMISSlO DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇOIS 
I O IRAS PUBLICAS- (CT) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice.Presidente: luiz Cavalcante 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

I. Alexandre Costa 1. Otta Lehmann 
2. luiz Cavalconle 2. Mendes Cana lo 
3. Benedito Ferreiro 3. Teotónio Vilela 
.ol. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MOB 
1. Evandro Carreiro I. Lázaro Borbozo 
2. Evelósio Vieira 2. Roberto Saturnino 

·Assistente: Claudio Carlos R. Costa - Ramal 301 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal621 

I) SIRVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ESPECIAIS 
I D! INQUIRITO 

Caml.,õe• Temporária• 

Chefe: Ruth do Souza Castra. 
local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505 - Ramal 303 
1 I Comissões Temporárias poro Projetas do Congresso Nacional. 
21 Comissões T emporórios para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de l!!i Orçamentária lart. 90 do Regimento 

Camuml. 

Assistentes de Comissões: Harold o Pereira Fernandes - Ramal 67 .ol: 
Aliou de Oliveira- 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramol598; Mauro Lopes 

de Só- Romal310 

SI!K.lllO PEDEIWo 

8UBSIICRBTIJIU DE COIIISSOES 

SERVIÇO DE COIIISSOES PERJIANENTES 

HOR.(RIO DAS REUIIIOES DAS COIIISSOES PEI!IWIBNTES 00 SE!IAOO PEt'!l!!!! 

PARA O AliO DE 1976 

HORAS TERÇA S. ·A L A ASSISTE!IT HORAS QUINTA s A L AS ASSISTENTE 

EPITA.CIO PESSOA 09100 C.D.F. 
RIJY BARBOSA 

RO!IALOO 10:00 C. A. R. I.BDA 
Ramal - 615 Ramai• - 621. 716' 

ASSISTE!IT C.E.C 
CLOVIS BEVIUCQUA CLI!IDE HORAS QUARTA 8 A L A s 

Ramal- 62) 
10:00 

c.c.J. CLOVIS BEVIUCQUA MARIA c.s.P.c. EPITA.CIO PESSOA SONIA 
10:00 Ramal- 62) . HKLENA Ramal - 6)í 

EPITA.CIO PESSOA c.r. ROY BARBOSA MARCUS 
C.!. DAIIIEL 

Ramal- 615 10: lO Roma1• - 621 • 716 VIN!CIUS 

c. R.!. RIJY BARBOSA CA!IDIOO c.K.E. EPI TA. C! O PESSOA RONALOO 

10:)0 Raaio - 621 • 716 Ramal - 615 

C,A, EPITA.CIO PESSOA 
MARCUS C. L. S. CLOVIS BEVILA.CQUA DANIEL 

Ramal- 615 VINIC!US Ramal- 62) 

CLOVIS DEVI UCQUA MARIA 11:00 c.s. EPITA.CIO I'ESSOA 
LIDA 11:00 C,R, 

Ramal- 62) CARJI&K Ramal - 615 

CLOVIS DEVI LACQUA LEDA C.T, ROY BARBOSA CLAUDIO 
llo)O c.s.K. 

llalllaU - 621 • 716 COSTA IWool - 623 
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Seção li 

ANO XXXI-N9106 TERÇA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 145• SESS,\0, EM 6 DE SETEMBRO DE SENADOR ITAMAR FRANCO - Descentralização do 

197Cl planejamento para uma melhor distribuição da renda nacional. 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - I' a rcceres 

- Referentes às seguintes matérias: 

Projeto de Lei da Cãmara nv 75/75 (nv 45-B/75, na Casa de 
origem). que renumera e acrescenta parágrafos ao Artigo 670 da 
Consolidaçiio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n~ 5.452, de (v de maio de 1943. 

Projeto de Lei do Senado nv 236/75, que dã nova redação 
ao Artigo 13 do Decreto-Lei n9 1.038, de 21 de outubro de 1969, 
que estabelece normas relativas ao Imposto Único sobre 
Minerais, e dã outras providências. 

1.2.2- Leitura de ptojeto 

Projeto de Lei do Senado nv 220/76, de autoria do Sr. E velá
. si o Vieira, que estende aos titulares de'firmas individuais, socie
dades por cotas, sócios-gerentes, dirctorcs de sociedades 
anónimas c equivalentes, o regime do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

1.2 .. ' - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Participação do 
Estado de Sergipe na cerimónia de substituição do Pavilhão 
Nacional na Praça dos Três Poderes, cm Brasrtia-DF. 

SENADOR /I ENRIQUE DE LA ROCQUE- Visita rea
lizada pela Comissiio de Finanças do Senado às obras do Metrô 
na cidade do Rio de Janeiro. 109 aniversário de funcionamento 
do Banco Regional de Brasília. 409 aniversário de fundação da 
Rildio Nacional. 

SENADOR BENJAMIM FARAH - Necrológio do ex
Deputado Federal Acúrcio Torres. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento nv 385/76, do Sr. Senador Jarbas Passari
nho, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo do Professor Eugenio Gudin, publicando no jornal O 
Globo. de 23 de agosto de 1976, sob o titulo Os Contrastes das 
Mentalidades Anglo-Saxônlea e Ibérica. Votaçio adiada por falta 
de quorum. 

- Requerimento nv 394/76, do Sr. Senador Accioly Filho, 
solicitando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado nvs 128, 
de 1974, 89, 164, 189, 197, 198 e 226, de 1975, 15 e 79, de 1976, 
que tramitam cm conjunto, o de nv 200, de 1976. do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redaçào da alínea e do item 11 e do 
item III do art. 89 da Lei nv 5. 107, de 13 de setembro de 1966. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Rcsoluçiio nv 67 f76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mineiros do Tietê (SP) a elevar, em 
Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, lican
do a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nv 68/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Garça (SP) a realizar operação de crédito no valor 
de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). Discussão cncer
radn,licando a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 25/76, de autoria do Sr 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contribuição 
previdenciária devida pelos Municfpios ao Instituto Nacional de 
Previdência Social (Apreciação preliminar ela constitucionalida
de). I>iscussào sohrcstada, por falta de quorum para votação do 
Requerimento n~ 411, de adiamento da discussão da matéria, a 
fim de ser feita nu Sessão de 28 do corrente mês. 
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1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR AGENOR MARIA -Convite formulado pelo 
Sr. Ministro do Exi:rcito a S. Ex• e ao Senador Marcos Freire pu
ru ussistir~m a posse do General Argus Lima no Comando 
do I V Exército, em Recife. Carta recebida do Sr. Sebastião Com· 
pelo relativa aos incentivos fiscais para o Nordeste. Aspectos SÓ· 
cio-económicos do N ardeste. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. . . 

:Z- DISCURSO I'ROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOJ? 

-Do Sr. Senador Gustavo Cupunema, pronunciado nu Ses· 
silo de 23-H· 76, (Republicuçilo) 

3 -MESA DIJU~TORA 

4- L(l)ERES E VICE-LfDERES DE PARTIDOS 

5- COMI'OSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 145• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legisladva Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Ale· 
xandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvfdio. 
Nunes - Petrõnio Portella - Virgnio Tãvora - Wilson Gonçalves 
- Agenor Maria - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Dirceu Cardoso -
Benjamim Farah - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Bene· 
dito Ferreira- Lâzaro Barboza - ltalívio Coelho - Mendes Ca· 
nale- Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. J9.Secretário procederá à leitura do Expediente. 

f! lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N9643, DE 1976 

Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n9 75, de 1975, (n9 45-B,.de 1975, na origem), 
que "renumera e acrescenta par,grafos ao artigo 670 da 
Consolidaçio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.45:Z, de 19 de maio de 1943". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Tormentoso tem sido o curso do Projeto de Lei da Câmara n9 

75, de 1975, nesta Casa. Visando a renumerar os parágrafos do art. 
670 da CL T, de modo a imprimir mais celeridade aos feitos que tra· 
mitam nos Tribunais Regionais do Trabalho, o nobre Deputado 
Francisco A!llaral ofereceu a proposição em .exame, acolhida, no 
Senado Federal pela unanimidade das doutas Comissões de Legisla· 
çào Social c de Finanças. 

Indo a plenário, o Vicc-Lídcr da Maioria requereu o sobresta· 
mcnto da proposta, a fim de aguardar anteprojeto de Código de Tra· 
bulho. A Comissão de Legislação Social, em novll pronunciamento, 
se manifestou unanimemente contra o aludido sobrestamento, e as· 
sim, se pronunciou igualmente o Plenário, em 25 de junho passado. 

Voltando à Ordem do Dia de li de agosto 1iltimo, a Liderança 
da Maioria proferiu voto pela rejeição da proposição, à espera do 

, anteprojcto de C:ódigo de Processo do· Trabalho, elaborado pelo 
eminente· Ministro Mozart Victor Russomano, e que teria sido 
aprovado pelo Governo. Daí o requerimento de audiência deMa 
Comissão, formulado pela Liderança da Minoria. 

O Projeto, aceito por constitucional c jurídico pela unanimidade 
da ilustre Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos De· 
pulados, não padece de qualquer vicio, que impeça seu andamento. 
!':: o meu voto, por igual favorável à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmar.i. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976. Accioly Filho, 
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Leite Chaves- José Lin· 
doso- Henrique de La Rocquc- Heitor Dias- Gustavo Capanema. 

PARECERES N9s644, 645 e 646, de 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 236, de 1975, que 
"d:i nova redaçào ao artigo 13 do Decreto-Lei n9 1.038, de :ZI 
de outubro de 1969, que "estabelece normas relativas ao 
Imposto Único sobre Mineiras, e dá outras providências". 

PARECER N9644, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Scna~or Nelson Carneiro 
A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação do 

Projeto de Lei n9 236, de 1975, não obstante o parecer de seu nobre 
Relator, Senador Leite Chaves. Ao contrário do que, com o brilho 
de sempre, sustentou o ilustre parlamentar paranaense, concluiu a 
Comissão que, na hipótese, não haveria que reviver o lúcido debate 
entre direito !inanceiro e matéria financeira, objeto de anteriores 
pronunciamentos. A proposição refere-se à matéria tributária, e a 
competência do Poder Executivo só é exclusiva, relativamente à ini· 
ciativa, quando se trata de leis que disponham sobre matéria tributá· 
r1a do Distrito Federal (art. 57, IV, da Carta Constitucional). 
Abrindo exceçào à regra do art. 43, a disposição do art. 57 somente 
pode alcançar, na lição da hermenêutica, os casos que especifica. 
Nada impede, assim, o andamento do Projeto, a ser agora 
examinado pelas doutas Comissões de Economia e de Finanças. 

Sala das Comissões, 10 de marco de 1976. - Accioly Filho, 
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Leite Chaves, ~cncido -
Helvídio Nunes- Henrique de La Rocque- Heitor Dias - Gustavo 
Capanema 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENA DOR LEITE CHAVES: 

Com este projeto visa o ilustre Senador Otair Becker redistribuir 
a receita do Imposto Único sobre Minerais prevista no art. I 3 do 
Decreto-Lei n9 1.038, de 27 de outubro de 1969, de sorte que, aos 
municípios, em cujo território houver sido extraído o mineral, passe 
a caber 45% da receita e não apenas 20% como vem ocorrendo 
atualmente. 

Em sua justi!icaçào, mostra que o critério aluai não faz justiça 
aos municípios onde existam jazidas, pois a parcela de 20% se mostra 
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de total insignificünciu com relação aos 80% que vão pura u Unillo 
( 10%), estudo ou Distrito Federal (70%). 

O Projeto, entretanto, versa matéria financeira. De acordo com 
o urt. 57, inciso I, da CoilSiituiçlio, a iniciativa de lei desta natureza é 
da competê:ncia exclusiva do Presidente da República, não cabendo 
ao Congresso deliberar, sequer, sobre emenda que vise modificar 
montante, natureza ou objetivo de projetas ou programas. 

Embora não seja fácil o deslinde entre o que seja matéria finan
ceira e direito financeiro, Pontes de Miranda oferece alguns subsí
dios suficientes pal"'.t elucidar a questão, Em seus comentários à 
Constituição de 1967 ministra a lição seguinte: 

"São leis de matéria financeira, por exemplo, as que 
criam, alteram ou extinguem impostos ou outros tributos, as 
que apenas distribuem rendas (não as que regulam distribui
ção das rendas ou de renda), e as que abrem os créditos ou 
lançam os impostos do art. 23." 

"Nào sào as leis de matéria financeira as que se fazem 
para autorizar produção e fiscalização do comércio de 
material bélico, para defesa permanente contra secas, en
demias rurais ou inundações. 

Também us leis de fixação das Forças Armadas escapam 
à iniciativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Fixar Forças Armadas é dizer o quanto com que se compõem 
o Exército, a Marinha c a Aeronáutica, no todo, ou de per si, 
e o quanto de cada unidade." 

O Projeto cm causa visa alterar disposições relativas ao impos
to, que i: matéria inequivocamente de natureza financeira, cujo 
conhecimento foi previamente excluído da competência do legislati
vo por disposição constitucional. 

Dessa maneira, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto, em 
razão de sua inconstitucionalidade, embora reconhecendo, no méri
to, a justeza de seus fundamentos. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1975.- Leite Chaves. 

PARECER N~645, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Apresentado pelo eminente Senador Otair Becker, o projeto de 
lei ora examinado altera a forma redacional do artigo 13 do Decreto
Lei n~ I .038, de 21 de outubro de 1969, que "estabelece normas rela
tivas ao Imposto Único sobre Minerais, e dá outras providências",. 

2. Segundo a nova redação proposta, a receita do Imposto Úni
co sobre Minerais, deduzidos 0,5% (cinco décimos por cento), a titu
lo de despesas de arrecadação e fiscalização, terá a seguinte desti
nação: 

I- I 0% (dez por cento) à União; 
11 - 45% (quarenta e cinco por cento) diretamente ao Estado e 

ao Distrito Federal em cujo território houver sido extraído o mineral 
produtor da receita; 

III - 45% (quarenta e cinco por cento) diretamcntc ao Muni
cípio cm cujo território houver sido extraído o mineral produtor da 
receita. 

3. Seguem três parágrafos que assim complementam as dispo
sições do caput do artigo: 

- Ao Distrito Federal caberá cumulativamente a cota atri
buída aos Municípios, 

- Nos Territórios Federais caberá à União a cota atribuída 
aos Estudos. 

- A cota de que trata o parágrafo anterior será destinada ao 
Território .Federal cm que houver sido extraído o mineral produtor 
da receita. 

4. Justificando o que propõe, observa o Autor do Projeto que o 
Decreto-Lei n~ 1 .038, de 21 de outubro de 1969, ao distribuir a recei
ta do Imposto único sobre Minerais, atribuiu à União 10% (dez por 

cento) dela, aos Estudos c ao Distrito Federal 70% (setenta por 
cento), e aos Municípios apenas 20% (vinte por cento). 

5. Pondera, a propósito, que os fatos vêm mostrando a inexpres· 
si v idade da parcela destinada ao M unic!pio, considerando, inclusive, 
que a exploração geradora do imposto em referência implica, quase 
sempre, no desgaste irreversível de seu património tisico. 

6. Alude, u seguir, ao dispositivo constitucional (art. 26, item 
111) que manda a União distribuir aos Estados, Distrito Federal e 
M unicipios 90% (noventa por cento) do produto da arrecadação do 
Imposto Único sobre Minerais, observada no caso a proporciona
lidade da produção mineral. 

7. Conclui, então, o texto justificador, que a alteração sugerida, 
reOetindo um critério de justiça, fortalecerá a receita dos municípios 
em cujo território houver produção mineral c possibilitarã às respec
tivas Prefeituras melhores condições para a execução dos serviços de 
sua competência. 

S. Examinando a matéria, a douta Comissão de Constituição e 
Justiça pronunciou-se no sentido de que nada impede o andamento 
do Projeto. Esse Órgão Técnico recusou-se, aliás, a apoiar a tese 
adotada pelo primeiro relator incumbido de estudo da proposição, 
contrária a ela, sob alegação de tratar-se de matéria de natureza 
financeira, excluída, assim, da competência do Legislativo, por dispo
sição constitucional. 

9. Passando à análise do assunto sob o ângulo de interesse deste 
Órgão Técnico, fazemos a observação inicial de que o projeto incide 
sobre a importante e atualissima questão referente à participação das 
três esferas administrativas que, superpostas, coexistem na Repúbli
ca Federativa do Brasil - na receita produzida por um determinado 
tributo, ou seja o Imposto Único sobre Minerais. 

10. Na nova redução proposta para o art. 13 da Lei n~ 1.038, de 
21 de outubro de 1969, verifica-s·e não haver modificação no percen
tual de 10% (dez por cento) destinado à União, o que significa que 
Estados e Municípios terão, juntos, o mesmo percentual de 90% 
(noventa por cento), previsto na Constituição. E que os setores 
económicos alimentados pela receita produzida por esse recolhimen
to continuarão dispondo da mesma quantidade de recursos que vêm 
recebendo até agora. 

II. Não haverá, assim, nenhuma solução de continuidade no 
atendimento às necessidades rotineiras dos organismos atuantes na 
área, nem colapso, por insuficiência de recursos, na implementação 
dos programas c das açõcs desenvolvidas para vitalizá-la. 

12. A alteração prevista no projeto implicará, apenas, na redu
ção da cota atribuída aos Estados, cm proveito de um melhor qui
nhão para os M unicipios. 

O Estado receberá 25% (vinte c cinco por cento) a menos c o 
Município 25% (vinte c cinco por cento) a mais do que vêm rece
bendo. 

13. Pelo artigo 16 do Decreto-Lei cujo art. 13 é reformulado 
pelo Projeto é estabelecido que ... 

"Os Estados, Territórios, Distrito Federal c Municípios 
aplicarão a cota de Imposto Único sobre Minerais da seguin
te forma: 

I - Os Estudos, em investimento e financiamento de 
obras de projetos que, direta ou indirctamente, interessem à 
indústria de mineração; 

11 -Os Territórios, o Distrito Federal c os Municípios 
prioritariamente, cm investimentos nos sctores de educação, 
saúde pública c assistência social, construção de estradas, 
energia elétrica, bem como cm financiamentos c invcstimcn· 
tos cm outros sctorcs que promovam o desenvolvimento de 
mineração," 

14. O urt. 17 do Decreto-Lei cm referência dispõe, ainda, sobre 
os critérios de entrega dos recursos provenientes da receita do lmpos· 
to Único sobre Minerais aos Estados, Territórios, Distrito Federal e 
Municfpios, cm cuda exercício financeiro. E há duas obrigações lixa· 
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dus puru os gov~:rnos d~ssus difi:r~nt~:s unidud~:s udministrutivus, 
como r~:quisitos puru u continuidudt do r~cebimento. São elus: 

1 - upresentar no primeiro trimestre de cada ~xerc1cio u 
~:stimutiva da rec~:itu e r~:spectivo plano de aplicação pura o 
~:x~:rcicio subs~qüent~:: 

li - apr~:s~:ntar no I 1' semestre de cada exercício a prova 
de aplicação dos recursos oriundos do Imposto Ünico. n:ce
bidos no ex~:rcicio ant~:rior, e a do encaminhamento das 
respectivus contas ao órgão comp~tente para julgá-las. 

15. A obrigação d~ atender a essas duas exigências conrere ao 
Governo da União o m~io adequado para a· necessária verificação d~: 
que os recursos ~ntregues estão sendo encaminhados aos fins exatos 
indicados na lei. 

16. Anote-s~. també:m, race ao relacionamento dos setores aos 
quais os Estados, de um lado,~ os Municípios, de outro, devem desti
Oilr o fluxo de recursos originários da receita do Imposto Unico so
bre Min~rais- que aos governos municipais, mais do que aos esta
duais. cabe o atendimento a uma raixa mais ampla e diversificada de 
sctores. 

17. Dir-se-á, a propóstio. que a área territorial dos municípios 
- e, assim. a extensão fisica d~ seus problemas- é: s~mpre menor do 
que a dos Estados, justificando-se, desse modo, a prevista inrtriori
dadc: perc~ntual da receita em rerc:rência. 

I~. Colocamos a questão em outros termos. Ressaltamos, preli
minarmente, a antiga c: crónica posição de primo pobre, ocupada pdo 
município no mapa tributário nacional. Quem, por dever de oficio, 
como nós parlamentares, está em constante contacto com as muni
cipalidades interioranas, verifica a desconcertante situação de penú
ria financeira cm que se debate a maioria das respectivas administra
ções. com o seu leque de conseqüências negativas. 

,l9. A exigUidade de. meios financeiros com que se derrontam as 
Prefeituras entrava a ação administrativa, que lhes cabia desempe
nhar: ccrcea-lhes a possibilidade de realizarem obras maiores, inclu
sive as elementares para viabilizar o crescimento da economia. E o 
quadro mdancólico da estagnação económica resultante desse impas
se vai condicionando també:m, para pior, a situação social existente 
no espaço municipal. 

20. Não são criados novos empregos para os jovens que atin
gem a idade adulta e essa r orça de trabalho emergente, sem meios pa
ra ajustar-se, vai migrando para outros centros, desencadeando nas 
regiões de onde saem um processo de esvaziamento demográfico, 
parte do processo maior de decadência das comunidades que nelas 
ti:m sua base geográfica. 

21. As comunidades decadentes ressentem-se, então, por moti
vos compreensíveis, de quadros humanos de elite. De pessoas de 
formação superior. areitas ao enroque técnico da problemática 
económico-financeira da administração local. E. como os cargos do 
Executivo e do Legislativo municipais precisam ser preenchidos, de 
qualquer modo, ascendem a eles cidadãos quase sempre honrados e 
bem intencionados, mas, inabilitados para uma ação político
administrativa esclarecida, capaz de alterar o imobilismo da comuna. 

22. Explica-se, desse modo, o baixo nível de muitas administra
ções municipais do Pais. Seriam administrações incapacitadas para 
gastar produtivamente recursos maiores que lhes viessem a ser entre
gues. E isso parece até confirmar-se nas frequentes impugnações de 
contas municipais relativas a recebimento e emprego de recursos fe
derais, pelo Tribunal de Contas da União, por ralhas técnicas diver
sas. 

23. Estaria então caracterizado um círculo vicioso e achamos 
que ele só poderá ser rompido se forem criadas condições para o 
rortHiecimcnto financeiro das prefeituras. Maiores recursos implica
rão, obviamente, em maiores responsabilidades c maiores 
possibilidHdes e isso encadeará um processo ativo de vivificação so
cial, cconómicH c política do município, que reputamos de alto 
interesse para suas populações e para a própria Nuçiio. 

24. Passo, nesta ord~m d~ considerações, ao enJ'oque de um ou
tro quadro-problema, muito importante pura entender c uccitur a 
proposta de uma eventual contemplaçilo maior uo município, no ra
teio da receita do Imposto Único sobre Minerais. 

25. Refiro-me ao irreversível desgustes fisico que exploraçilo mi
neral de qualquer espécie traz ao chão onde se processa. A minera
ção abre crateras, inutiliza a zona trabalhada para outros usos econó
micos e, em alguns casos, gera uma poluição do meio ambiente a ní
veis altos, com prejuízo para a saúde da população a da sujeita. 
Acrescente-se, ainda, a poluição visual, caracterizada na completa 
d~sur~:anizaçàu da paisa~:em que também provoca, pelas reias e sujas 
instalações de sup~rficie, pelos páteos ou silos de estocag~m que se 
multiplicam e pelos n:siduos que se acumulam em montanhas disror
mcs, a céu aberto. 

26. Paralelam~nte a tudo isso, a exploração mineral ocasiona 
outra desordem na economia local, desviando braços da lavoura de 
subsisti:ncia c elevando o custo da alimentação e dos serviços, afetan
do, assim. as condiçõ~s de sobrevivência da parte da população não 
vinculada, através de relações de trabalho, à atividade mineradora. 

27. E justo, portanto, nos parece, que uma população que pa
gue ónus dessa ordem seja, também, por compensação, beneficiária 
da riqueza mineral produzida no próprio município que ela ocupa. 
Isso atenderia, acreditamos, a um principio elementar, lógico e justo 
de democracia económica, que conviria acatar. 
· 28. Permaneceria, então, uma última dúvida. Teriam os Esta
dos, recebendo 45% c, não mais 70% da receita do Imposto Único so
bre Minerais, massa de recursos suficiente para investir em obras ou 
cm projetos que se tornassem necessários às indústrias de mineração 
instaladas no seu território'? 

29. Admitimos que sim, porque os projetas e programas de 
interesse para uma produção mineral, incidentes na chamada inrra
estrutura económica, já estão, quase todos, na órbita da ação 
administrativa da União, à conta de dotações orçamentárias diversas. 

30. E preciso. aliás, não superestimar a receita produzida pela 
arrecadação do Imposto Ünico sobre Minerais. Por inrormaçõcs co
lhidas no texto da Lei n9 6.279, de 9 de dezembro de 1975- a Lei 
Orçamentária para o corrente exercício- o tributo cm rereré:ncia fi. 
guruu na receita da União através de montantes modestos que, cm 
termo de percentual, representaram somente 0,64% (sessenta e qua
tro centésimos por cento) em 73:0.66% (sessenta e seis centésimos 
por cento) cm 74: e 0,72% (setenta e dois centésimos por cento), 
arrecadação provável, em 75. 

31. De um quantitativo de recursos que não chegou sequer a I% 
(um por cento) da Receita Federal, nos tri:s últimos exercícios, i: 
irrisório o que os Estados possam ter recebido, a partir dessa fonte, c 
a modificação do percentual de que cogita o projeto, pouco ou nada 
al'et;trá. ;1creditamos, a alimentação dos erários estaduais. 

32. Em se tratando dos municípios, a situação é outra. Pela po
hrcLa cr<inica cm que se encontram, são eles bastante sensíveis a 
quaisquer novos recursos, mesmo pequeno, que porventura venham 
alentar seus corres vazios. Aceita, assim, a alteração dos percentuais 
da destinação dos recursos decorrentes da arrecadação do Imposto 
Único sobre Minerais. nos termos do que prescreve a proposição sob 
exame, parece-nos claro que o interesse público estará melhor atendi
do. 

33. Resta, finalmente, observt1r que a prevista reformulação da 
distribuição dos recursos provenientes da arrecadação do tributo a 
que se rcrere o projeto não impediria que, através de convênios, os 
municípios participem do financiamento de projctos c programas 
que transcendam suas rronteiras, sempre que houver razões de seu 
proprio interesse, ou de interesse nacional. que recomendem essa 
participaçiio. Ocorreria mesmo cm tal hipótese, achamos, uma va· 
lorit.açiio do papel cujo desempenho está reservado às prefeituras. 

Chego, aqui. i1 parte conclusiva deste estudo, opinando com ba· 
se no exposto c por achar haver no caso inquestionáveis ruôcs de 
interesse público, peiH aprovação do Projeto de Lei do ScnHdo n~ 
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236, de 1975, que reformula J urt. 13 do Decreto-Lei nv 1.038, de 21 
de outubro de 1969, 

Sulu das <.:omissões, 2M de abril de 1976. - Renato toranco, 
Presidente em exercício. Orestes Quércla, Relutar- Augusto Franco 
-Franco Montoro- Roberto Saturnlno- Vasconcelos Torres. 

I'AUECER NY646,1>E 1976 
Da Comissiio de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

Sob exame, o Projeto de Lei do Senado nY 236, de 1975, que dá 
nova redaçiio ao artigo 13 do Decreto-Lei nv 1.038, de 21 de outubro 
de 1969, qu~ "estabelece normas relativas ao Imposto Único sobre 
Minerais, e dá outras providências". 

Inicialmente esta Comissão de Finanças julgou convenieme sol i· 
citar a audiência dos Ministérios da Fazenda e das Minas e Energia. 

Manifestaram-se os referidos Ministérios da seguinte forma: 
I - O Ministi:rio da Fazenda entendeu ser válida a reivindi

cação, por ser o fortalecimento financeiro do município fator essen
cial no desenvolvimento comunitário. Concluiu que, no referente às 
implicações relativas ao Tesouro Nacional, inexistem óbices ii 
redução proposta que manti:m inalterado o percentual de 10% (dez 
por cento) a ser distribuído ii União. 

11 - Jú o Ministi:rio das Minas e Energia opinou no sentido de 
que, sendo mati:ria financeira, contraria o disposto no art. 57, item I, 
da Constituição, que determina ser a iniciativa de tais leis de exclu
siva competência do Presidente lla Repúblic:t. 

Relativamente ao parecer do Ministi:rio das Minas e Energia 
devemos destacar as considerações doutrinárias a respeito da Receita 
Pública, Finanças e Mati:ria Financeira e a sua conclusão, encarando 
o projeto como matéria financeira, reservada a iniciativa do Senhor 
Presidente da República, nos termos do artigo 57, inciso I, da Cons
tituição Federal. Afirma ainda o parecer que "não se justifica que a 
receita do imposto seja dividida em partes iguais para os Estados e 
Municípios, pois vai de encontro ii política adotada no setor, que é 
justamente o fomento da produção mineral". 

Cabe ressaltar que a divisão da receita do imposto cm partes 
iguais aos Estados e Municípios em nada afctará à política do setor, 
uma vez que os recursos são destinados a obras ou projetas que in
teressem à Mineração. 

No tocante ao aspecto constitucional, entendemos que o exame 
já está superado em face do entendimento e da manifestação da 
douta Comissão de Constituição c Justiça dó Senado Federal. . 

Por sua vez, o eminente Ministro da Fazenda, a quem está afeto 
o controle c a execução orçamentária. no que toca à arrecadação c 
distribuição da receita tributária, revelando alto senso de justiça c 
espírito público, assim se referiu ii proposição: 

"A propósito, desejo assinalar que, cm várias oportuni
dades. ilustres membros do Congresso Nacional apontaram a 
pequena participação dos municípios na receita do Imposto 
único sobre Minerais como responsável pelo desinteresse das 
autoridades municipais em relação à arrecadação do impos
to, face a sua inexpressiva contribuição aos cofres fortes das 
Prefeituras. 

A reivindicação revela-se válida, já que o fortalecimento 
financeiro do município é fator essencial para o desenvolvi
mento comunitário, possibilitando a criação de meios que 
evitem o êxodo da população local para os grandes centros. 

Aspecto importante, a meu ver, é ainda a contribuição 
que o uumento de participação na receita do IUM poderá 
representar para os municípios produtores, cm termos de 
obtcnçiio de recursos próprios, diminuindo a necessidade de 
recorrerem a empréstimos (em geral bastante onerosos) para 
fazer fuce a despesas inadiáveis, o que, aliás, tem sido 
preocupação constante do Senado Federal, a que compete 
legislar sohre u matériu. 

Quanto às implicações relativas ao Tesouro Nactonal, 
incxistc:m óbices à rc:daçilo proposta que: mantém inalterado 
o percentual de: 10% a ser distribuído à União." 

O projeto objetivu fortalecer as receitas dos Municípios que: hoje 
recebem apc:nas 20% (vinte por cento} do produto da arrecadação do 
Imposto Único sobre Minerais. 

Concordamos com o autor da proposição quando afirma que a 
aplicação da arrecadação do imposto deve ser onde é gerada a re· 
ceita, e o município onde i: extraído o minério está a merecer maior 
participação na arrecadação do Imposto Único sobre: Minerais. 

Com maior receita, as Prefeituras Municipais terão meios de 
executar os serviços de sua competência, colaborando com o Gover
no Federal que busca evitar o êxo.do para os grandes centros. 

A nosso ver, o aspecto fundamental1 sob o ângulo financeiro, é a 
distribuição da receita do Imposto Único sobre Minerais, que a 
Constituição estabelece em seu artigo 26, item III. Este dispositivo 
lixu em novent:t por cento a parte a ser rateada aos Estados, Distrito 
Feder~tl e Municípios. 

Nesse passo, vale enfatizar que, sob o ponto de vista da Politica 
Económica posta em prática pelo Governo Federal, o projeto tem 
toda a procedéncia, o que levou o eminente Ministro Mário 
Henrique Simonsen, da Fazenda, orientador maior da politica econô· 
mica e financeira do Pais, a expressar sua concordância com a me· 
did:t proposta pelo projeto, indicando que este era um dos caminhos 
p:tr:t robustecer os Orçamentos Municipais. 

Louvável o desejo de beneficiar o município onde é extraído o 
mineral e gerada a receita do tributo próprio. 

Na distribuição da receita tributária ê necessário fazer justiça ao 
município brasileiro, para ele cumprir a tarefa que lhe cabe dentro da 
estrutura politica do nosso País. 

A inexpressividade da parcela destinada ao Município vem se 
caracterizando desde algum tempo. E os orientadores e executores 
da politica económica são ser. si veis a esta inexpressividade. 

É o próprio Ministério 0•1 Fazenda que, por seu titular, revela 
alta sensibilidade para os problemas com que se defrontam os 
municípios em face da debilic!.tde de suas arrecadações. 

ReOete um critério de elevada justiça, de grande percepção no 
trato da distribuição dos dinheiros públicos para as três esferas de 
administração. 

Destacável, também, que os setores irrigados pela receita 
produzida continuarão a receber na mesma quantidade os recursos 
q,e que até agora dispuseram. 

Por sua vez a União Federal fiscalizará a aplicação dos recursos 
entregues nos ~ns indicados pela legis!ação. 

O Senado Federal tem se preocupado muito com a debilidade 
da arrecadação dos pequenos municípios e esta fraqueza tem sido 
causa do crescente endividamento do município brasileiro. 

Tendo melhor receita, os municípios recorreriam menos aos 
empréstimos, que oneram cada vez mais os cofres municipais. 

Entendemos oportuno c conveniente o projeto do ilustre Se· 
nador Otair Bccker, que vem melhorar os Orçamentos Municipais e, 
vinculados os recursos a obras e projetas que interessem à indústria 
de mineração, não vemos obstáculos a que os municípios promovam 
a aplicação dos recursos. 

Por estas razões, e tendo presente a manifestação do Ministério 
da Fazenda, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n9 236, de 1975. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976.- Amaral Peixoto, 
Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Henrique de La Rocque
Heitor Dias- Danton Joblm - Virgílio T'vora - Daniel Krleger-
Ruy Santos- Dirceu Cardoso. · 

o 

o sn. PRESII>ENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido 
var:t publicuçào. 

Sobre n mesn, proJeto de lei que scrâlido pelo Sr. IY·Sccretário. 
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t:: lido o seguinte: 

I>ROJETO DE LEI DO SENADO NY 220, DE 1976 

Estende aos titulures de firmas individuais, sociedades por 
cotas, sóc:los-gerentes, diretores de sociedades anónimas e 
equivulentes, o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Ser· 
1·iço. 

O Congresso N acionai decr"cta: 
Art. 19 !:: estendido aos titulares de firmas individuais, de: socie

dades solidárias, sócios-gerentes, dirc:tores de empresas sociedades 
anónimas c equivalentes, o regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, instituído pela Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Parágrafo ·único. O disposto neste artigo aplica-se, indistin
tamente, a todos quantos exerçam cargos de direção, indcpendcndo 
de escolha ou opção. 

Art. 29 O recolhimento da taxa de 8% (oito por cento), de que 
trata o caput do art. 2Y da Lei nY 5.107, de 13 de setembro de 196~. 
incidirá sobre remuneração, gratificação ou pro-labore correspon
dente a até 20 (vinte) vezes o salário mínimo de maior valor vigente 
no País. 

Art. 3Y Os c:xc:rccntes de cargos relacionados no art. lY desta Lei 
movimentarão suas contas bancárias vinculadas nas seguintes situa
ções, devidamente comprovadas. 

a) aquisição de moradia própria, obedecidos os termos do art. 
lO da Lei nY 5.107, de 13 de setembro de 1966; 

b) necessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
c) por motivo de casamento, independente de sexo; 
d) ao deixar o cargo na empresa, com ou sem motivo 

justificado; 
e) em caso de concordata ou falência da empresa. 
Art. 49 O Poder Executivo, nos 90 (noventa) dias subseqUentes 

à publicação desta Lei, baixará normas regulamentares necessárias à 
sua aplicação e execução. 

Art. 59 Esta Lei entrará em vigor à data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

O regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em que 
pese seus reais méritos, tem sofrido certa crítica, de parte de jus
laboralistas, de que é um sistema de cunho nitidamente económico, 
sendo que os aspectos sociais, consubstanciados especialmente no 
apoio ao Sistema Financeiro da Habitação, não retiram nem 
diminuem o conteúdo das críticas levantadas. 

Na verdade o regime visto como um fundo em si mesmo, não 
pode, a nosso ver, ficar adstrito aos assalariados, sem embargo de 
reconhecermos que seu objetivo maior deve ser os empregados, que 
prestam os serviços mediante salário e com vinculação empregatícia. 

Acreditamos que segundo o espírito e inteligência da legislação 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, há lugar em absoluta 
condição de lógica e justiça, para abrangência pelo regime, dos só
cios-gerentes, diretores de sociedades por cotas, titulares de firmas 
andividuais, diretores de sociedades anónimas e equivalentes, os 
quais, não raro, são portadores de status muito assemelhado aos dos 
assalariados propriamente ditos. 

Pensamos mesmo que os exercentes desses cargos só não foram 
incluídos como beneficiários do novo sistema, porque, tendo a este a 
função de sucedâneo do velho regime da estabilidade no emprego, 
não poderia deixar de levar cm conta, como de fato não levou, o 
contido no artigo 499 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

"Art. 499. Não haverá estabilidade no exercício dos 
cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata 
do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço 
para todos os efeitos legais." 

Acreditamos que o princípio da não aquisição da estabilidade 
por parte de excrcentcs de cargos de dirctoria, gerência c 

~quival~nt~s. influenciou, r~pctimos, o legislador, na fixação do 
r~gime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na mcdid~ cm 
que este novo instituto foi instituldo para vigorar concomitan
temente com a ~stabilidade, cm termos de opção pelos empregados. 

Entretanto, deixar-se ad infinltum esses quase assalariados tlpi
cos fora do regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a 
nosso ver, alé:m de não aproveitar aos objctivos de sua i?stituição, 
que s~ diz~m de real contéudo social, ferem as finahdad~s da 
legislação propriamente dita, na medida cm que, como é sab1~0: a 
economia empresarial brasileira é acionada por pequenas c mcd1as 
empresas, as quais, via de regra, são dirigidas por trabalha~orcs 
experientes ou elementos outros emergentes da classe méd1a. A 
conseq Ui:ncia é que, se uma firma desse porte vier a falir ou a. ingres
sar com pedido de concordata, ou mesmo passar por uma s1t_uação 
financeira dificil c insustentável, fica seu gerente, ou seu d1rctor, 
pessoa geralmente de modestos recursos, em dramática situação, 
face ao fato de não ter assegurada nenhuma garantia que lh~ 
possibilite minorar a situação que, no caso, passa a ser a de um 
assalariado. 

Por outro lado, convém ressaltar que nossa proposição fixa um 
teto sobre o qual devem esses dirigentes empresariais contribuir para 
o Fundo de Garantia. Nosso objetivo é beneficiar, realmente, uma 
faixa de dirigentes que estejam numa condição de semelhança com 
assalariados simples, digamos executivos, cuja contribuição não 
ultrapassará o limite máximo de vinte salários mínimos de maior va
lor vigente no País. Nessas condições, permanecem intocados_ os 
objctivos sociais visados pelo Poder Público, ao estabelecer o ~~~1me 
do FGTS, a par de beneficiar, dirctamcntc, milhares de bras1leuo~, 
que, do contrário, continuarão inseguros quanto a possíveis 
fracassos das empresas em que atuam. . 

Eis, em síntese, os motivos que nos levam a propor as modi
ficações sob exame a respeito do sistema do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. . 

Nossa real expectativa é de que seremos bem compreendidos 
pelos nobres pares, para o que, temos certeza, contarcm_os com os 
indispensáveis subsídios que virão enriquecer as idéias aqu1 expostas. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1976.- Evelásio Vieira. 

LEGISLAÇÃO CriADA 

LEI NY 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fu~do de Garantia do Tempo de Serviço, e dá 
outras providências. 
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Art. 29 Para os fins previstos nesta Lei, todas as cmpr7sas 
sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CL T) ficam obng~
das a depositar, atê o dia 20 (vinte) de cada mês, 7m conta bancâna 
vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da 
remuneração paga no mês anterior a cada empregado, optante ou 
não excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 d:c. 

CLT. . I d'd Parágrafo único. As contas bancárias vmculadas a u I as 
neste artigo serão abertas em nome do empregado que houver opta
do pelo regime desta Lei, ou cm nome da empresa, mas em conta 
individualizada, com relação ao empregado não optante. 
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Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o fim de 
aquisição de moradia própria, é assegurada ao cmpregad? que 
completar, depois da vigência desta Lei, 5 (cinco) anos de serv1ço na 
mesma empresa ou em empresas diferentes, de acvrd.o com_ ?s 
disposições da Lei nY 4.380, de 21 de agosto de 1964, por mtcrmcd10 
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do Banco Nacional da Habitação (BNH), de conformidade com as 
instruções por este expedidas. 

§ I 9 O BN H poderá, dentro das possibilidades linanceiras do 
Fundo, autorizar, para a finalidade de que. trata este artigo, a 
utilização da conta vinculada, por empregado que tenha tempo 
menor de: serviço que o ali mencionado d~sde que o valor da própria 
conta, ou este complementado com poupanças pessoais, atinja a pelo 
menos 30% (trinta por cento) do montante do tínanciamento 
pretendido. 

§ 2Y O BNH poderá instituir, como adicional, nos contratos de 
linanciamento de que trata este artigo, um seguro especial para o 
efeito de garantir a amortização do débito resultante da operação em 
caso de perda ou redução do salário percebido pelo empregado. 

Art. 11. Fica criado o "Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço" (FGTS), constituído pelo conjunto das contas vinculadas a 
que se refere esta Lei, cujos recursos serão aplicados com correçào 
monetária e juros. d.: modo a assegurar cobertura de suas obrigações, 
cabendo sua gestão ao Banco Nacional da Habitação. 

Às Comissões de Constiwiçào e Justiça, de Legislação 
Social e de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto lido 
será publicado c remetido às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A troca da bandeira no mastro da Praça dos Três Poderes, que 
se faz a cada primeiro domingo do mês, constitui hoje um dos mais 
destacados acontecimentos da vida da Capital do Pais, a que 
comparece a população de Brasília, que se incorpora desse modo ao 
ato cívico de reverência ao pavilhão nacional. 

Esse ritual patriótico tem a cada mês o patrocínio de um dos 
Estados da Federação, o que permite o reencontro de autoridades 
com os segmentos populacionais de cada unidade federativa que 
compõem a população da Capital. Dos Estados vêm conjuntos fol
clóricos, que se exibem ao público, proporcionando o conhecimento 
da arte das diferentes regiões do Pais. 

Ontem. pela segunda vez, desde que iniciada esse progr~maçào, 
coube ao Estado de Sergipe paraninfar a troca da bandeira c, à 
Aeronáutica, a coordenação da cerimónia militar. 

De Sergipe, vieram o Governador Jose Rollembcrg Leite, Secre
tários de Estado, 93 lideres sindicais, comparecendo ao ato, que foi 
presidido pelo Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente-Bri
gadeiro Dcoclécio Lima de Siqueira. que representou o Ministro da 
Aeronáutica, as bancadas sergipanas na Câmara c no Senado. Presti
giando a solenidade, estiveram presentes o Governador Elmo Serejo 
de Farias, o General-de-Exército Moacvr Barcellos Potyguara. 
Ministro Chefe do Estado-Maior das ForÇas Armadas, o Tenente
Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, o Senador Benjamim Farah c as 
mais destacadas patentes militares, do Exército. Marinha c Aeronáu
tica, que servem em Brasília. 

Grande massa popular esteve presente à tarde de ontem à Praça 
dos Três Poderes, predominando a colónia sergipana, que aqui resi
de. 

Honrado com a designação do Presidente Magalhães Pinto, o 
representei nessa solenidade que tanto tocou à sensibilidade dos scr
gipanos que puderam, na homenagem ao símbolo maior da Pt1tria, 
mais uma vez demonstrar o seu elevado civismo. 

Como ocorre nessas ocasiões, o Governo de Sergipe elaborou 
prognm1:1, que constou da inauguração, sábado, de uma exposição 
de artesanato, mostra fotográfica c projeção de audiovisual c, tam
bém, uma exposição coletiva de pintores scrgipanos. no Salão do 

Touring Club do Brasil. E. ontem, antes do hasteamc:nto da ban
deira, exibiu-se a "Bándinhu do Zotico", sob a rc:ganciu do Maestro 
Zotico Guimarães, que: veio, de: Sergipe, abrilhantar a solenidade. 

Foi, sem duvida, uma festa cívico-militar de grande expressilo, 
por cujo i:xito congratulo-me com o Governador José Rollembc:rg 
Leite c com o Brigadeiro-do-Ar José Luiz da Fonseca Peyon, coman
dant~ do Sexto Comando Aéreo Regional de Bra~ilia. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 

S Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique: de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob o comando esclarecido do Senador Amaral Peixoto, inte
gramos a Comissão que foi à Cidade do Rio de Janeiro cm visita às 
obras do Metrô que, nessa cidade, são executadas. Tudo aconteceu 
no dia 30 de agosto. No aeroporto internacional do Galeão, espera
va-nos recepção liderada pelo professor Vicente Marques e Coronel 
Luis Salgado Borges. 

Seguimos para o Hotel Meridien e, em seu auditório, ouvimos 
excelente exposição da marcha dos trabalhos efetuados pela 
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, proferida pelo seu 
Presidente, Dr. Noel de Almeida, doublé de fidalgo anfitrião e 
magnilico executor da missão que lhe foi outorgada. O jovem exposi
tor fazia-se acompanhar de toda a diretoria executiva da companhia, 
que está assim constituída: Presidente, Noel de Almeida; Diretor
Administrativo e Financeiro, Dr. Bruno da Costa Soares: Diretor de 
Engenharia, Dr. Roberto Lara de Araújo; Diretor de Planejamento, 
Dr. Fernando Luiz Cumplido Mac Dowel da Costa: Chefe de 
Gabinete do Presidente, Professor Eugênio de Macedo Cardoso. 

Visitamos a Estação Glória, de onde partimos para a Estação 
Cinelândia, deparando com as excelentes urbanizações nos Jardins 
da Glória e da Cinelãndia. Em seguida, demandamos à Estação da 
Carioca c finalmente à da Cidade Nova. 

1:. sem exagero, uma obra gigante, onde todos buscam o desi
derato comum: o funcionamento tão necessário e urgente do Metrô 
do Rio deJaneiro. 

Excelente serviço de Relações Públicas c Segurança tudo nos 
mostrava, explicava e dirimia qualquer dúvida que, por acaso, tivés
semos. 

A Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro opera 
atualmente com a flexibilidade que lhe concedeu o Decreto-Lei n9 35, 
de 15-3-75. c com a aprovação de seus novos Estatutos. reformula
dos pelos ditames da experiência mais válida. Tem desenvoltura e 
autonomia, o que lhe faculta rápida ação na marcha de manobras a 
cumprir. O que notamos foi um ótimo comando, jovem e decidido, 
objetivo e realizador. O seu Presidente, Dr. Noel de Almeida, é o 
"homem para o cargo" e por certo levará a bom termo, com a sua sc
lecionada equipe, a missão que lhe foi conferida: 

"Participando do desenvolvimento global que a 
Companhia adquiriu a partir de março, a Diretoria de 
Engenharia consolidou, nos tempos solicitados, um constan
te trabalho de produção do complexo mctroviário. Dedicada 
às melhores soluções técnicas, levando à frente estudos de 
moderna implementação arquitetônica, desdobraram-se as 
atividadcs desse sctor primordial, dentro do rigor, cxatidào e 
visão exigidos pela enormidade das atarefas a executar. No 
relato a seguir, que alude à Dirctoria cm questão, estão 
plantificados os componentes já adquiridos pelo importante 
empreendimento - o Mctró -. que se sab~ ser não apenas 
um conjunto de trens a absorver quilometragens, mas tam
bém um instrumento de avaliação c apcrfcicoa'mcnto huma
nos, além de um incitador de ~ovos húbitos c novas paisa
gens. 
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Linha I - Trecho Bota fogo - Saens Peila 

O tr~cho ~m qu~stlio faz parte do programa prioritário 
~stabelecido pelo Gov~rno Faria Lima para a implantação 
do Metrô. 

Na ~x~cuçilo das obras civis, foram respeitados os pra· 
lOS e garantidus a quulidad~ ~ a s~gurança que o emprcen· 
dimento r~qu~r. O ~sforço d~sp~ndido em 1975 para at~nder 
<lO programa distribuiu-se ~ntre os div~rsos setores da Dir~· 

toria de Eng~nharia, abrangendo particularmente o deta· 
lhamento dos projetas~ a produção arquitetônica, bem como 
açõ~s ~ aplicações alusivas, provocadas pelo gigantismo do 
programa. 

Sltuaçio Frslca do Trecho 

No inicio de 1975, haviam sido atacados cerca de 4.685 
metros; ao término do ano, foram acrescentados aos 
m~smos, aproximadamente, 2.219 metros, gerando um 
aumento percentual de 47%. No período, foram colocados 
em licitação - ora na fase de julgamento - 2.476 metros, 
representando uma extensão considerda da maior importân· 
cia possível. 

Os proj~tos de detalhamento das obras civis, relativos à 
Linha I, foram inteiramente contratados em 1975, contra os 
83% de 1974. Os 42% do total, correspondendo a 3.682 
elaborações, já se encontram aprovados. 

Os projetas de arquitetura, concernentes às 15 estações, 
desenvolvem-se em boa marcha: 73,3% na fase de comuni· 
cação visual e detalhes de acabamento, 6, 7% na de detalhe de 
acabamento e 20,0% na fase de estudos preliminar~s. 

Atlvldades de Execuçio 

Três fases configuram os trabalhos de implantação do 
empreendimento: escavação (início), concreto (andamento) e 
reaterro (conclusão). Na escavação, prepara-se o fundo da 
vala - 28% a 38% da construção total; na concretagem, pro· 
duz·s~ o acabamento - 60% a 70% da obra; e no reaterro, 
refaz-se a vala em termos urbanísticos - 2% a 4% dos tra· 
balhos gerais." 

Dois acontecimentos desejamos enfocar no presente pronun· 
ciamento também: o primeiro, os dez anos de funcionamento do 
Banco Regional, hoje uma grande fortaleza financeira da Cidade. O 
seu Presidente, Hélio de Oliveira, com companheiros escrupulosa· 
mente escolhidos, deram indiscutível realce a sua estrutura funcional 
e financeira, que passou a operar maciçamente com agilidade, 
ampliando o atendimento à indústria, ao homem do campo, ao 
comércio e criando uma Carteira de Câmbio para que todos os 
setores fossem devidamente cobertos. Daqui, enviamos os parabéns 
aos responsáveis por este impulso, desejando que continuem ser· 
vindo à Capital da República, em setor tão importante para o seu 
progresso. 

O segundo acontecimento se refere à Rádio Nacional, que fes· 
teja 40 anos de existência e que, se não foi a pioneira do Brasil, foi a 
precursora no Planalto Central, em 1958, quando ainda se preparava 
o terreno para construção de nossa Grande Capital. 

Instalada cm galpõcs, mais tarde ocupou o prédio erguido na 
W-3 e, com a cidade, foi crescendo como um dos seus símbolos de 
grandeza e de imponência. Os nossos parabéns também aos seus di ri· 
gentes, sempre dinâmicos c dedicados ao progresso da nossa Cidade. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezcndc. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgflio Távora. (Pausa.) 
S. Ex• não cstf1 presente. 

Conc~do a palavra ao nobre: Senador Itamar Franco. 
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o sc:guin· 

te: discurso. Sc:rn revisão do orador.)- Sr. Presidente: c: Srs. Senado· 
res: 

T~mos obs~rvado, à m~dida c:m que: determinados mulc:s do 
procc:sso de: crc:scimc:nto brasileiro ganham contornos definidos, que 
os mc:mbros du Maioria n~sta Casa, ~m intc:rvcnçõ~s diversas, incc:n .. 
tivam a Oposiçào a propor alternativas ao modelo ora c:m prática. 

Essas alt~rnativas já existem, e foram, inicialmc:nte, formuladas 
bem antes do ~mbate c:lc:itoral de novembro de: 1974, o qual, além de 
rc:ferc:ndar, pelo seu r~sultado, a atividade anterior do Movimento 
Democrático Brasileiro, legitimou a Oposição brasileira, conferindo 
a esta, pelo menos, a atribuição de: persistir no cumprimento do 
programa l~vado à sanção popular. 

A pregação oposicionista do MDB, antes de novembro de 1974, 
tinha por fundamento, no plano econômico interno, reduzir a 
desigualdade: na distribuição da renda nacional, ampliada na década 
anterior, conforme evidenciaram os dados relativos ao Censo de 
1970. 

Estamos convencidos que reduzir a desigualdade da renda nacio· 
nal, distribuindo-a de modo mais equânime, ampliando o mercado 
interno brasileiro, significa caracterizar um modelo alternativo de 
desenvolvimento. Isso porque, por intermédio dessa medida bãsica, 
diversos problemas, hoje insuficientemente resolvidos, e que se agra· 
vam, como nutrição, saúde:, habitação, educação, para citar apenas 
alguns, diminuiriam a sua intensidade negativa, de vez que a garantia 
de: uma renda maior permite a cada um a aquisição direta dos bens 
essenciais. 

Sabemos, Sr. Presidente, que a distribuição da renda condiciona 
o perfil de consumo da população de um país. Se a renda está concen· 
trada, a demanda se dirige: a determinados bens de mais elevailos pre· 
ços. Isso ocorreu, e ainda ocorre, em nosso País, onde uma reduzida 
camada da população imita as formas de consumo sofisticado dos 
países industriais mais desenvolvidos. Doutra parte, a maioria da 
população, consome o mínimo, muita vez inferior ao indispensável, 
situação agravada, pelo quadro decrescente e acelerada pressão inna. 
cionária. 

Antes e depois de 1974, a posição do MDB tem sido no sentido 
de aprofundar o debate da distribuição da renda, porfiando por 
distribuí-la durante o processo de crescimento econômico, em 
concepção oposta à da teoria fermentalista, de apenas deixar o bolo 
crescer, dividindo-o depois, em momento não de todo definido. 

A partir do 11 PND, devemos reconhecer, esta posição 
programática do MDB ganhou adesões, compreendendo aquele 
documento o benefício social de "melhorar rapidamente o nível de 
bem-estar de amplas camadas da população". 

Frente à realidade, porém, não é bastante apenas declarar inten· 
ções. Para atingir um objc:tivo, com o planejamento econômico, é 
necessário definir também os instrumentos de curto prazo, capazes 
de viabilizar o empreendimento. 1:: importante buscar também 
coerência nos instrumentos de curto prazo, desde que os subsídios ao 
capital podem, por exemplo, neutralizar incentivos ao uso mais intcn· 
so de mão-de-obra. 

Estamos, Sr. Presidente, frente a uma questão fundamental, que 
carece de um equacionamento amplo, profundo, abrangendo outros 
aspectos. t certo que, cm nosso Pais, a renda não se concentra ape· 
nas a nível pessoal, porquanto entre regiões existem igualmente 
distorções acentuadas. 

Minas Gerais é um exemplo disto. Em 1970, cerca de 1/3 dos 
municípios do Estado apresentavam renda domiciliar média mensal 
inferior a um salário mínimo. Não houve, depois desse ano, grandes 
modificações. Em 1974, 63% da população empregada em Minas 
Gerais recebiam por mês menos de um salário mínimo. 

De nada adiantou, Sr. Presidente, atender ao objetivo proposto 
no I PND, de acelerar a integração nacional. Minas Gerais é um 
exemplo da distorção desse processo intcgrativo, pois embora entre 
1970 c 1974 a taxa de crescimento do PIB mineiro tenha sido de 
10,7% ;10 ano (c de 12,1%, em 1975), acentuou-se a especialização 
rrodutiva do Estado, incapaz de atenuar os males existentes, que de· 
la jf1 decorriam. 
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Na verdade, as elevadas taxas de crescimento, observadas nos 
últimos anos no Estado, foram decorrência do extravasamento, para 
Minas Gerais, do desenvolvimento nacional, por intermédio de um 
acréscimo da demanda de insumos bâsicos, dirigida desde as ârcas 
mais ricas do Centro-Sul. 

O 11 PND, no entanto, revigora a idéia da integração nacional. 
A estratégia é vista sob dois influxos, de fatores de produção c produ
tos, entre as diversas âreas do País. Eis o trecho do 11 PN D: 

, . "Tal políti.:_a, igualmente," leva cm conta as relações de 
ta1s macrorreg1oes com o Centro-Sul, do ponto de vista 
principalmente do fluxo de mercadorias, num sentido e no 
outro, e do fluxo de capitais e tecnologia, do Centro-Sul para 
as outras âreas." 

Um·exame atento do texto anterior demonstra que o fluxo de 
mercadorias ocorre com ida-e-volta, quer dizer, temos transações 
-comerciais entre as diversas regiões. Mas o fluxo de capitais e tec· 
nologia tem apenas um sentido, do Centro-Sul para as demais rc· 
giões. 

O Centro-Sul do País não é uma ârea homogênea, haja vista o 
exemplo de Minas Gerais, cuja economia é, em diversos sentidos, 
reflexa. 

A partir desse dado podemos concluir que o processo de trans
ferência de valores entre as diversas regiões do País tem sido, e 
continua sendo, extremamente desvantajoso para os Estados mais 
pobres, desde que persiste um modelo de relacionamento desigual, 
. que acentua a dependência entre as diversas unidades federativas. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- Senador Itamar Franco, 
congratulo-me com V. Ex• pela oportunidade de seu pronun· 
ciamento. Desde que aqui cheguei, no ano passado, tenho-me batido 
no sentido de o Governo entender que um país de dimensões conti· 
nentais, como o nosso, não pode ficar obrigado a uma só legislação 
para toda a Nação. Por isso, defendo legislações diferentes - se 
temos cinco regiões completamente díspares, não tem sentido uma só 
legislação para todas elas. Minha impressão é de que a única maneira 
de evitarmos estas distorções seria que as legislações obedecessem à 
situação de cada região, isto é, para cada região uma legislação 
equânime. O que está errado é a legislação do Sul ser a mesma do 
Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Se o Governo não entende 
que precisa legislar de acordo com cada região, vamos ter, no País, 
essas distorções cada dia mais profundas. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu é que agra· 
deço a V. Ex•, Senador Agenor Maria, pelo seu valioso aparte. 
V. Ex• perceberá daqui a pouco, que vou exatamente combater esse 
planejamento centralizado, essa simetria, que podemos chamar de 
simetria legal, hoje imposta ao nosso País. Muito obrigado a V. Ex• 
pela grande contribuição que dá ao meu discurso, nesta tarde. 

Este tipo de análise desloca a questão do desequilibrio regional 
para um tratamen!o mais amplo que o relativo apenas ao Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias. Este último é a rama da 
quc.~tão, cuja raiz é o distorcido processo de integração nacional, 
causa básica da desigualdade intcr-regional de rendas. 

Os dois grandes níveis cm que situamos o tema distribuição de 
renda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, requerem. por sua vez, um 
aprofundamento. Não basta melhorar o nível individual de rcnd.a 
sem uma profunda revisão ~a.atua_l desigualdade de renda entre as d1· 
versas regiões do País - já assinalado, hã pouco, pelo nobre 
Senador Agcnor Maria. Da mesma maneira, reduzir a desigualdade 
regional, sem, cm cada área, distribuir equanimemente a renda a 
nh•cl individual, de nada adiantaria, afinal. 

Nesse ponto é que retornamos à questão da coerência dos instru· 
mcntos de curto c médio prazo capazes de viabilizar objetivos, tanto 

de distribuição pessoal da renda, quanto de redução das desigual· 
dudcs regionais. 

Vimos pensando longamente sobre o tema c nos parece que 
puira sobre qualquer medida cfetiva de redistribuição, cm todos os 
momenros, uma força dominadora, neutralizante de qualquer es
forço, qual seja a centralização excessiva que tem caracterizado a 
vida nacional nos últimos anos. 

Até: que ponto esta açào centralizadora impede pensar alterna· 
tivas de desenvolvimento, que resultem numa distribuição mais 
igualitária da renda, a nível regional e pessoal? 

E: mais do que evidente a certeza de que a via para o desenvolvi· 
mento não é: única. Daí por que é possível pensar alternativas, que 
devem partir, não resta dúvida, de uma diminuição da força 
centrípeta que busca inviabilizar iniciativas regionais. Cabe, em 
última análise, reduzir a centralização excessiva. 

A forma de reduzir essa centralização excessiva é, numa visão 
mais geral, assegurar inteira liberdade à elaboração· de planos re· 
gionais e estaduais de desenvolvimento, sendo os planos nacionais 
conseqUência destes, e não o contrário. 

No entanto, a experiência brasileira recente tem demonstrado a 
prevalência da centralização. O Ato Complementar n9 43, de 29 de ja
neiro de 1969, que instituiu os Planos Nacionais de Desenvolvi· 
mento, faculta ao Poder Executivo elaborar, para aprovação pelo 
Congresso Nacional, planos regionais específicos para áreas de 
menor desenvolvimento, notadamente o Nordeste e a Amazônia, 
"obedecendo às diretrizes estabelecidas no Plano Nacional" . 

Mas ainda assim, muito embora a SUDENE tenha preparado 
dois Planos Regionais de Desenvolvimento, depois do Ato Comple
mentar n9 43, de 1969, nenhum deles foi submetido ao Congresso Na
cional. Foram os Planos elaborados para vigorar ao mesmo tempo 
que o J9 e o 29 PND. Essa centralização excessiva do planejamcnto 
pode ser exemplificada também a partir de um Plano Estadual. 
Assim, na apresentação do 29 Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Econõmico c Social, o Governador Aureliano Chaves afirma que o 
modelo do 29 PMDES foi ajustado aos grandes desígnios do desen
volvimento brasileiro tão bem definidos c explicitados no II PND. 

O Sr. Virgílio Tá~ora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra
zer, Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Tá~ora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
v. Ex• defende uma tese que hoje se opõe praticamente, não diremos 
à opinião da unanimidade, mas da imensa maioria de todas as pcs· 
soas encarregadas de planejar, em qualquer parte do Universo. O 
Governo brasileiro, c principalmente a atual Administração, tem 
procurado atender às regiões, à base de desconcentração de inves
timentos - e isto é diferente - mas descentralizar planejamento, 
com toda a sinceridade, com o respeito que deve V. Ex•, pela serie· 
dade com que os assuntos que aborda nesta Casa são percutidos, não 
é de se defender na moderna economia. O grande legado, permite 
V. Ex• alongar-nos no aparte ... 

O SR.IT AMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Virgílio Tá~ora (ARENA- CE)- ... que os países ditos 
socialistas trouxeram à vida moderna, o ensinamento que outor
garam ao mundo capitalista foi,justamcnte, o do planejamcnto. E:ra· 
mos ainda muito criança, quando a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas iniciou os seus primeiros planos qUinqUenais, sob risos ge· 
rais. Eratn planos qUiqUcnais, com erros, com acertos, mas, justa
mente, todo o mundo capitalista, que lhe era antônimo, reconheceu, 
passados os anos, que foi um dos grandes avanços que a administra· 
çào já teve. Daí, porém, partirmos para a concentração de invcs· 
timentos,- natural, desde que se criem, por condiçõc.~ especiais, cen
tros propulsores de desenvolvimento, como é o caso do Brasil - hã 
uma diferença muito grande, porque este Governo cstú procurando 
dinamizar sua administração com fatos - de que V. Ex• teve, hã 
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pouco - e nós nordestinos do Centro-Norte tambêm - um exem
plo, nuo cm palavras mas cm açllo. Como se pode na zona do 
Nl)rdeste sudeniuno tentar criar um desenvolvimento do sctor secun
dário - já nllo falamos no desenvolvimento, mas pelo menos no 
setor secundário - auto-sustentável se nlio temos condições para 
instituir um pequeno parque de bens de capital de: modo que se evite 
essa evasuo fatal de mais de 70% de: qualquer investimento que faze
mos lá, merc~ da necessidade de compra desses equipamentos fora 
frontdras nordestinas e muitas vezes fora fronteiras do País~ Foi 
pura tornar isso possível, numa demonstração do seu acendrado 
respeito a cs~a diretriz de desconcentrar industrialmente, o Governo 
atual marcou, pela sua coragem - aqui o elogio é por nossa própria 
conta ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Mas o aceitamos. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- ... absolutamente, esta 
linha, com a padronização do preço CI F em todo o território nacio
nal, para os produtos siderúrgicos, o que permitia a produção de 
equipamentos nas mais longínquas capitais desta República, compe
titivamente, cm relação a esse Centro-Sul, e principalmente ao Pólo 
do Centro-Sul, já, apesar das diferenciações, as quais também recp
nhecemos existirem. !: com medidas como essas que realmente o 
Governo tem procurado enfrentar o problema, mas somos os primei
ros a reconhecer. nas defesas que fazemos da açào do Poder Exe
cutivo. que, frisamos, não i: uma ação isenta de erros nem de senões, 
mas isenta da má vontade de, em encontrando, em reconhecendo es
ses senões, esses erros, esses desequilíbrios, não procurar, dentro das 
suas forças e da conjuntura atual, ajudar. Este, o aparte que gostaría
mos de inserir no discurso de V. Ex• Se o Governo não abre mão, 
como não pode, na moderna técnica administrativa - não há país 
no mundo que abra mão desse sistema de planejamento centralizado 
- ele procura desconcentrar tanto a realização dos seus Planos, 
como os investimentos decorrentes dos principais projetas prioritá· 
rios básicos da Nação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Agradeço a 
V. Ex• a contribuição valiosa que traz ao meu discurso. 
Evidentemente, defendemos teses opostas! V. Ex• defende o planeja· 
mento centralizado; eu, outra tese ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não defendemos, 
Excelência, constataremos. Em todos os países é, hoje, uma regra 
invariável esse planejamento centralizado, e uma execução, confor· 
me o caso, centralizada ou não. No nosso caso, o Governo admite 
que ela deva ser mais descentralizada possível: desconcentração 
industrial. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Esse plane· 
jumento pode ter dado resultado em alguns países, no nosso, apesar 
do famoso 11 PND, a concentração industrial continua, e eu no meu 
roteiro o assinalo. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas seria muito 
maior se não houvesse essas medidas de desconcentração e do pró
prio plancjamcnto central. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Vamos tentar 
mostrar, no desenvolvimento do nosso trabalho, essa violenta 
concentração industrial que permanece ainda no País, sobretudo no 
eixo Rio-São Paulo. 

O Sr. Hehídio Nunes (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Helvfdio Nunes (ARENA- PI)- Não deveria apartcar 
antes de que a Liderança o fizesse. com as lúcidas considerações que 
foram cxpcndidas pelo eminente Senador Virgílio Távora. Eu gos· 
tnria de, particularmente, referir-me ao problema cnfocado por 
V. Ex•. no que dit respeito it crítica formulada ao ICM. Na verdade, 
nobre Senador lt:tmar Franco, ninguém duvida, neste País, hoje, 

porque as estutisticus oferecem provus em contrário, de que o 
sistema do ICM i: bom, c ~ bom porque, pelo menos, é melhor do 
que o mecanismo a que sucedeu: o Imposto de Vendas e 
Consignações. O que estCt ocorrendo cm reluçiio uo Imposto sobre a 
Circulação de Mercudorius i: que ele necessita de aperfeiçoamentos 
pois que, objetivando - c isso está escrito no documento que o 
acompunhou - inicialmente, ele visa, inclusive, erradicar os desní
veis regionais. Acontece que, na prática, ele vem servindo de instru
mento para o agravamento desses desníveis. Em essi:ncia, é um 
sistema bom, mas está pedindo c reclamando urgentes intervenções 
cirúrgicas, no sentido de que a filosofia a que ele se: propôs realizar 
possa produzir os resultados que: o conjunto do País espera. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem sido, 
nesta Casa, um batalhador incansável dessa revisão da distorção que 
o ICM apresenta hoje, neste País. Tenho acompanhado c 
participado com V. Ex• dessa luta. Essa distorção existe, e já há 
muito tempo. c no modelo centralizador que aí está, nós reconhece· 
mos, c: V. Ex• tambi:m, essa distorção violenta do ICM. Estou aqui, 
nesta Casa, há um ano e quatro meses, e vejo V. Ex• batalhar contra 
essa distorçfto. Assim. pergunto a V. Ex•: o que fez o nosso Gover· 
no, até: hoje, para combater essa distorção~ Deixo a resposta como 
indagação à Maio riu desta Casa. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Se V. Ex• nos está 
chamando à colação, vamos satisfazer V. Ex•, com todo o prazer, 
embora a pergunta não tivesse a nós sido dirigida. Eminente 
Senador, desde 1971, nos estudos da COCENE, dos quais, se me não 
engano, V. Ex• deve ter conhecimento, possuir-lhe o conteúdo, 
como todo representante do Polígno das Secas, saliMtamos o 
problema. Minas invadiu o Polígno das Secas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Minas precisa de 
uma nova SUDENE. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - É uma distorção 
complexa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Face à política 
centralizada do Governo. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Graças à sabedoria 
mineira, coisa bem diferente. Pois bem, desde 1971 em uníssono a 
hancada nordestina, que antes agia de maneira dispersa - recorde
se V. F.x• de que, realmente, os resultados desta sistemática ICM fo
ram bem sentidos no ano de 1968, com os acontecimentos que lhe 
sucederam cm 1969 c 1970, foi uno de eleições- e V. Ex• não assina
ht uma voz discordante no Nordeste, de que realmente deva ser 
mud:tda esta sistemática do ICM, c muita coisa mercê, respondendo 
a V. F.x• -da ação nossa, dos representantes nordestinos, porque 
aqui vamos ressaltar um pouquinho - não é demagogia - o 
trabalho desses representantes do povo, seja na Câmara baixa, seja 
na Câmara alta, cm favor dessa modificação e dos resultados 
obtidos. Quem suporia ser possível que algum dia se conseguisse, do 
Governo Federal, esses convênios de ressarcimento ao Tesouro 
estadual, para poder pagar aos seus credores aquelas dívidas 
oriundas- aí o jogo de palavras tem que ser feito- dos créditos de 
ICM de exportação? Isso foi uma luta de todos nós da Bancada 
nordestina, cm que ninguém punha fé. Quem acreditaria que, dentro 
das agruras do Tesouro Nacional, resultantes da implantação do 
Plano de Classificação, conscguir-sc-ia, no ano passado, obter a 
mudança, não só das ali quotas que conformam o chamado Fundo de 
Participação dos Estados c Municípios, como ainda uma criação de 
um Fundo de Reserva, cm que só participassem os Estados mais 
pobres do Norte c Nordeste,· não como uma discrimina· 
çào, mas um reconhecimento de que alguma coisa precisava ser 
feita'! E isso tarnhém foi, eminente Senador, trabalho das Bancadas 
do Norte c Nordeste: trabalho talvez silencioso, aliado itquelc 
outro, de proclamar incessantemente da tribuna deste Senado, c 
temos aqui o seu paladino maior, o Senador Helvídio Nunes, a 
necessidade de um tratamento mais cqufmimc, trihutftrio, derivado 
da aplicuçiio do ICM. E assim sucessivamente, o que se obteve cm 

I 
I I 
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matl:ria de compensação, de aumento extraordinário de IPI para a 
exportação - sabe V. Ex• que quando queremos auxiliar a expor
t~ção, quanto mais alta a allquota do I PI, maior o crl:dito que essas 
dtfe~entes empresas que se reúnem têm direito '7 de produtos da 
Rcgtllo que podemos dizer nós, do socorro feito a toda indústría de 
:>esca do Norte c Nordeste, principalmente aquelas mais carentes, 
dos resultados obtidos, também, mercê: de campanha dos 
representantes do Norte c Nordeste? V. Ex• hã de perguntar, c por 
que essa enumeração tão grande? Para mostrar que, ao contrârio do 
que V. Ex• pensa, o poder central não ficou surdo aos reclamos do 
Norte e Nordeste. Esse nllo dâ aquela terapêutica por que, pes
soalmente, o Llder cm exercício, aqui, da Maioria, tanto se bate, isto 
é, o I CM, se igualmente repartido cm sua allquoia entre o produtor c 
o comprador, entre o Estado consumidor c o Estado vendedor, diga
mos assim, é porque, no momento, a não ser com uma modificação 
muito grande- c isso tem sido trabalho nosso- a ser efetuada no. 
momento cm que folga tiver o Tesouro Nacional para poder fazer a 
compensação àqueles outros Estados, é que o tarâ. Nós não abrimos 
mão dessa luta e continuamos a lutar. Agora compreendemos tam
bém que é uma luta tenaz, a longo prazo, mas assim obtivemos vitó· 
rias cm todos esses itens parciais, esperaremos um dia também a to· 
tal. Não hã essa insensibilidade do Poder Central as nossas 
reivindicações. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -.Senador Hclvídio 
Nunes. vamos então esperar essa luta a longo prazo, para que 
possamos ter uma nova sistemática do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias. O Líder nos acena com uma longa caminhada, vamos 
então nos preparar para essa longa caminhada, antes que possamo~ 
atin~ir aquilo que V. Ex• quer c todos os outros Estados mais pobres 
desta Nação pretendem: uma melhor distribuição do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- Chegaremos lã com a 
ajuda valiosa do glorioso Estado de Minas Gerais e de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) -Só espero que 
isso não se dê apenas quando o MDB for Governo neste País. Tenho 
impressão, Senador Helvídio Nunes, que- só conseguiremos essa no· 
·va distorção, quando em 1978, o MDB conseguir a Maioria nesta 
Casa. 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Aí está muito ruim, 
porque só vai ser no ano dois mil. Vamos ser mais otimistas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Vamos aguardar. 
O Sr. Presidente já me chama a atenção, c cu pcrguntari?- a V. Ex• 
se pelo menos mais dez minutos, no máximo, V. Ex• me poderia 
conceder. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -V. Ex• poderá 
concluir o seu pronunciamento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Excelência. 

Em função desses dados acreditamos que somente a 
desconcentração produtiva (incluindo a industrial), sem especializa
ções rigorosas, é que pode, verdadeiramente, desinibir o desenvolvi· 
mento regional c estadual. Esta desconcentração produtiva deve to
mar por base a utilização dos recursos humanos c naturais próprios a 
cada área, desenvolvendo, para tanto, tecnologias que busquem 
aproveitá-los convenientemente, evitando dois tipos de tensões- a 
do subemprego da mão-de-obra e a escassez prematura, pela explora· 
ção predatória, dos bens naturais. Minas Gerais é exemplo destas 
duas distorções. Assim, enquanto o PIB mineiro cresceu, entre 1970 
c 1974, a uma taxa anual da ordem de I O, 7%, apresentou um nível 
bem menor de crescimento da taxa de emprego, da apenas 2,1% ao 
ano no mesmo período, a qual, segundo o 29 PMDES "não foi 
suficiente para diminuir a subutilização dos recursos ~umanos". ~ 
taxa de subocupação percentual da população cconomtcamente ati· 
va era elevada em 1970 da ordem de 67,6%, cm muito pouco se alte· 
rou em 1974, porquanto atingia a 66,4%. Diversos minerais, dentre 
eles o manganês, caminham para a escassez, enquanto o minério de 
ferro é explorado sem uma contrapartida real ao erário estadual. 

Sllo, porém, ~cnhor Presidente, estas 111timas questões que 
saltam aos olhos c requerem uma distribuição de renda mais cqu4ni· 
me, a fim de que possam, de forma dircta, ser providenciadas, c não 
por intermédio de mecanismos indiretos, que se tornam, quase sem· 
prc, de custo bem mais elevado. 

No caso particular de Minas Gerais cabe verificar as conseqUên· 
ctas sobre o Estado dos três requisitos gcrats c ncocssarios ao modela. 
alternativo de desenvolvimento brasileiro, que são: 

I. Planejamcnto descentralizado a nlvcl regional c estadual; 
antecedendo ao planejamcnto nacional: 

2. Dcsconcentraçllo produtiva, sem espectalizaçõcs rigorosas; 
3. Distribuição da renda, no processo de crescimento, por 

intermédio de mecanismos dirctos c coerentes. 
Tendo em vista que a economia de Minas Gerai~ padece de um 

mal básico, de ser reflexa, depende niro só·do crescimento de outras â· 
reas do território brasileiro, bem assim do exterior, como é o caso da 
exportação do minério de ferro. Seria utópico limitar, dé: um momcn· 
lO para outro, a exportação de minério de ferro por Minas Gerais: Se 
a quantidade do minério é tal que comporta utilizar o cxccdcf!tc par~ 
exportar, isso não quer dizer que tanto o preço de CXJ:!Ortação quanto 
a retribuição do Estado produtor estejam isentos de outros estudos, 
que possam ampliar vantagens para os habitantes de Mi11as Gerais. 
Mas não só o campo de exportação do minério de fc~ro deveria 
adaptar-se ao novo modelo de plancjamcnto descentralizado com 
desconcentração produtiva, porquanto· outras atividades, não só 
minerais, demandam correçào. 

A redistribuição da renda, por sua vez, é um mecanismo de cria· 
cão de mercado interno. Este aspecto' foi rcconhccrdo pelo 29 Plano 
Mineiro de Desenvolvimento, ao realizar um balanço relativo ao 
período anterior, 1970/1974: · 

"O mercado interno permaneceu muito débil, cm 
conseqUência de uma estrutura social bastante diferenciada 
causada por uma distribuição ac.rcnda desigual co.m altos ín· 
dices de concentração." 

O Plano, no entanto, sugere medidas que, muito dificilmente, 
poderão modificar a atual estrutura de rendas, possivelmente tornan-. 
do-a pior do que a atual. 

Isso porque, submetida ao predomínio centralizador do plancja
mento nacional, cm que as especificidades regionais são encobertas, 
a estratégia mineira assenta num modelo idêntico áo brasileiro atual, 
porqua~to coloca o crescimcnt!l como fundamental. Ademais, aceita 
que "o desenvolvimento deve vir como um processo de incorporação 
de novas áreas". Quer dizer, se enquadra na teoria do transborda· 
mento. 

Na verdade é chegado o momento de reivindicarmos um modc· 
lo de crescimento que parta das unidades básicas que formam a Fe
deração brasileira, considerando cada um dos potenciais de recursos 
naturais e humanos. 

Evidente que esse mesmo modelo deve ser desdobrado, atingm
do os municípios, da mesma forma que é condicionado por .uma 
estratégica redistribuição da renda, quantificada c coerente com 
diversos outros instrumentos, a fim d~ dar estabilidade ao sistema · 
proposto. 

Esse modelo não deixa de ser alternativo ao 29 PND, cm todas 
as suas formas, porquanto baseado, principalmente, na descentraliza· 
ção de decisões. 

Ademais, não o consideramos acabado. Está posto 'à critica, 
pois um plano de desenvolvimento necessita, antes de tudo, de passar 
todas as etapas de teste de consistência, pois que, do contrário, cai no 
vazio. divorciado da realidade. 

Com satisfação vemos que não estamos sós, no denunciar a per
da de substância da economia mineira. Observamos o trecho a 
seguir: 

"O Secretário do Plancjamcnto, Paulo Camillo Pcnna, 
defendeu a necessidade de se reorientar o desenvolvimento 
nacional como única condição para "efetivar-se o fcderalis· 
mo cooperativo no Brasil", Falando .para os 84 participantes 
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po Seminário Internacional de Desenvolvimento Regional, o 
secretário acentuou que os instrumentos criados pelo 11 PND 
pura promover a desconcentração du economia brasileira 
"ainda não silo suficientes pura se: obter os resultados deseja· 
dos", porque: nilo possuem as condições capazes de, pelo me:· 
nos, nivc:lar o ritmo de crescimento das regiões menos dinümi· 
cus com o de Silo Paulo". Ele citou indicadores económicos, 
mostrando que: o eixo Rio-São Paulo continua a responder 
por cerca de: 64% da formação do Produto Industrial do País. 
Afirmou, então, que o Governo Federal deve adotar decisões 
imediatas, "corajosas e adequadas", capazes de estimular, 
·concretamente, as demais regiões brasileiras, cm benefício do 
Pais como um todo". Advertiu, ainda, que o planejamento 
que não leva em conta as tendências da opinião pública tem 
sua c:laboraçào comprometida, sua execução dificultada e 
seus resultados invalidados. Disse que o grande drama de 
muitos planos bem concebidos tecnicamente "tem sido o seu 
alheamento à realidade:". (Paulo Camillo, em 7-8-1976). 

O que está em aberto é a base do modelo, incapaz que tem sido 
de conciliar os diversos interesses cm choque, derivando para um au
toritarismo crescente:. Cabe: definir, para as economias regionais, um 
modelo alternativo, a fim de evitar distorções do tipo das que em· 
basam a economia do País. Testemunho recente, e por todos os títu· 
los insuspeito, deu-nos o professor Miguel Colasuono, cm artigo pu
blicado no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado "'Como Desenvol
ver o Mercado Interno". A certa altura, disse o ex-Prefeito de São 
Paulo: 

"Na realidade, a economia nacional, que durante: muito 
tempo caracterizou-se como região tipicamente periférica, 
baseou seu crescimento, cm maior ou menor grau, cm estímu
los originados dos pólos centrais, fato este que prejudicou em 
muito a formação de um mercado interno vigoroso disposto 
a consumir na escala desejável a produção elaborada 
internamente," 

Revigorando as economias regionais, descentralizando o desen· 
volvimento e distribuindo melhor a renda nacional, por certo há de 
se ter chegado, não ao ponto terminal da história, mas pelo menos ao 
projeto referendado pelo eleitorado brasileiro em novembro de 1974. 

Eixo Rio-São Paulo 

lO médicos (1000 habitantes) 
média habitante 2/1000 
~50 leitos 
50% escolas industriais 
50% estudantes matriculados em Universidades 
Projetos aprovados pjSào Paulo- CDI (MI C) 
61,87% dos 118 projetos- J9 semestre/75 

Rio de Janeiro 

53,12% = 19.829.310.000,00- Total de 37 bilhões 

Minas Gerais- lO bilhões 
Só USIMlNAS- 4 bilhões 
1970- S. Paulo+ Rio= 70% produto industrial (1970) 

Hoje 
50% renda interna 
64% renda industrial 
60% declarações I. de Renda 
75% de IPI 
80% receita do Governo. 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal~cs) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronunciu o sc:guin· 
te discurso.)- Sr. Presidente:, há poucos dias, faleceu, no Estudo do 
Rio de Janeiro, o ex-Deputado Acúrcio Torres. Eu deveria ter ocupa· 
du esta tribuna par:t consignar, uqui, u minha profunda tristczu por 
este inl':1usto acontecimento. 

Mas, Sr. Presidente, não falamos quando queremos c nem pode· 
mos chegar it tribuna no momento ex ato, na hora c:xata. Não faz mui· 
to tempo, i: verdade, mas, creio que não i: tarde: para registrar aqui a 
minha solidariedade: à família daquc:le ex-Parlamentar que militou 
na política do antigo Distrito Federal e também representou o 
Estado do Rio de: Janeiro na legenda do PSD. 

O Congresso Nacional não se esqueceu daquele eminente 
brasileiro:: Nesta c: na outra Casa vozes das mais autorizadas se 
levantaram expressando os seus profundos sentimentos por essa 
perda. 

Fui colega, Sr. Presidente, de Acúrcio Torres, acompanhei de 
perto suas atividades naquc:la primeira legislatura. Aquela 
legislatura, sobretudo na Constituinte, foi uma das grandes reuniões, 
uma das grandes assembléias deste País em toda a sua história. Lá 
estavam os grandes Partidos, como o Partido Social Democrático, a 
União Democrática Nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro, o 
Partido Republicano, c: tantos outros. Lá estavam grandes homens 
que a Históri:1 rc)!istrou como Getúlio Vargas, Arthur Bc:rnar!les, 
Melo Viana, Salgado Filho, Cirilo Júnior, Benedito Costa Neto e 
tantos outros que: deram a maior repercussão não só à Constituinte, 
como tambi:m, depois, às duas Casas Legislativas: o Senado c a· 
CâmarJ Federal. 

Grandes acontecimentos se processaram nesse tempo e um des
ses notüveis acontecimentos foi a elaboração da Constituição de 
1946, uma Constituição avançada para o tempo, por isso, com uma 
grande impregnação democrática e justiça social. 

Ora, Sr. Presidente, não era fácil liderar uma Bancada como a 
do PSD: uma enorme Bancada, a maior de todas. Tinha ao seu lado 
uma aguerrida representação, que era a da União Democrática 
Nacional e uma outra Bancada, bem pequena, mas também atuante· 
'a Bancada do PTB, sem me esquecer que naquele tempo funcionou: 
por igual, uma Bancada de 14 a 15 representantes- se não me falha 
a memória 14 Deputados e I Senador - que foi a Bancada do 
Partido Comunista. 

Os entreveras eram constantes. Para liderar o PSD, enfrentando 
aquc:les valorosos elementos das outras Bancadas, não era fácil, 
Então, Acúrcio Torres, a cada instante, tinha que se bater com esses 
homens, como por exemplo, Prado Kelly, os irmãos Mangabeira, 
Soares Filho, que foi um representante da UDN do Estado do Rio, 
também um grande Deputado o Paulo Sarazate, representante do 
Ceará, que era dos mais ativos e estava sempre na linha de frente 
dando seus apartes, intervindo, provocando, lutando. Foi realmente 
um Deputado- e posteriormente Senador- que deixou bem mar
cada a sua presença no Congresso. 

Além disso existiram também outros partidos, o antigo Partido· 
Sindicalista: c depois o PSP, dos quais fez parte o então Deputado 
Café Filho, que era muito combativo c que estava sempre terçando 
armas com Acúrcio Torres. 

Mas, Sr. Presidente, conforme disse, privei com Acúrcio Torres 
c para mim foi uma honra, na primeira Legislatura, quando identifi
quei nele o bom Deputado, o líder valoroso, o colega admirável,' 
simpático, inteligente, afável, com freqUente bom humor, e sempre 
de coração aberto às boas causas-, ao diálogo e ao entendimento. 

Liderou, na Cãmara, o PSD, no Governo do honrado Marechal 
Outra. O Partido era a maior organização política do País. Os ho· 
mcns eminentes que compunham aquela extraordinária legenda o 
PSD- jú citei aqui alguns nomes c vou recordar outros- como ~c-.. 
.rcu Ramos, Ivo D'Aquino, Alfredo Neves, Adroaldo Mesqutta, 
Benedito Valadarcs, Juscelino Kubitschck,, Sr. Presidente, c, ainda 
temos aqui alguns daquele tempo, entre eles o Se~ador Paulo Guerra 
c Amaral Peixoto, estes pertenciam ao PSD, sendo o último Presidcn· 
te daquele partido. 
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O Deputado Acúrcio Tôrres, muitas vezes estava sentado nu sua 
poltrona, nu primeira fila das bancadas do ludo direito, distraído, 
ouvindo uma história, conversando com um e com outro e dai a pau· 
co caminhava pura a tribuna e fazia um daqueles magistrais discurs· 
sos respondendo aos ataques que estavam sendo feitos ao Governo. 
Todos os seus companheiros pensavam que ele não estava prestando 
atenção, que c:lc: estava distraído, mas mantinha-se: sempre: muito 
atento c:, então, surgia um daquelc:s famosos discursos de: que: c:le era 
campeão. E corriam logo para a linha de: frente: uma porção de: parla· 
mentarc:s, como Paulo Sarazate, Euclides Figueiredo, Soares Filho, 
Prado Kelly e outros tantos, e sempre: tinha uma resposta para cada 
um, sem perder naturalmente a linha, porque ele: era um homem de: 
muita combatividade: mas, também, de muita-compostura, de: muita 
elegância e de: um trato politico extraordinário. 

Foi realmente: um grande: parlamentar, que soube honrar não só 
a sua cadeira, mas, sobretudo, soube: sc:r líder de uma grande banca· 
da; líder de uma bancada do maior partido que este: Pais já teve:, que: 
foi uma verdadeira escola de politica, isto é, o PSD. 

O Deputado Acúrcio Tôrres c:ra irmão de Alberto Tôrres. Na 
legislatura de: 1950 a 1954 conheci na Câmara o Deputado Alberto 
Tôrrc:s, que não era do PSD, era da UDN, mas também sempre da li· 
nha de frente, combativo, atento e evidenciando uma grande capa· 
cidade de luta e amor à causa pública, com um amor excessivo à sua 
missão de ser um dos melhores deputados de sua terra natal. Alberto 
Tôrres é atualmente deputado à Assembléia do Estado do Rio, mas 
não perdeu ainda aquele entusiasmo, aquela libra de grande lutador 
como acontece com todos os membros da familia Tôrres. 

Tivemos oportunidade e a honra de ter, nesta Casa o Marechal 
Paulo Torres, que foi inclusive Presidente do Senado e, por conse· 
qüi:ncia, do Congresso. Paulo Torres, a q~~m a Naçã.o deve, além d.e 
sua representação como Senador, de politico, tambem a sua parti· 
cipação na Força Expedicionâri~ Brasileira, onde se houve com 
muita bravura c: mereceu o respe1to de seus chefes. Lembro-me de 
um dos chefes de Paulo Torres que: era um grande amigo dele e que 
fazia os maiores elogios, que foi o General Zcnóbio da Costa. 

Paulo Torres, portanto, não foi um espectador na Força Expe· 
dicionária, foi um protagonista e, por isso, mereceu sempre a admi· 
ração do seu povo: conquistou um mandato de Senador, chegando 
até à Presidência do Senado e, portanto, do Congresso. 

Sr. Presidente, quis fazer este breve registro porque não pude me 
esquecer, jamais, do digno Deputado Acúrcio Tôrres que, naquela 
Casa do Parlamento. soube honrar o seu mandato. dignificar a classe 
politica e representar bem o Estado do Rio, merecendo sempre o 
respeito de seus Pares e de seu povo. Esta é, portanto, uma gran~e 
perda para o Estado do Rio, para a classe politica e para o Bras1l. 
(Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 25 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n? 385, de 
1976, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, solicitando a 
transcrição. nos Anais do Senado Federal, do artigo do 
Professor Eugênio Gudin, publicado no jornal O Globo, de 
23 de agosto de 1976. sob o titulo "Os Contrastes das Mcn· 
tal idades Anglo·Saxônica c Ibérica". 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2: 
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 394. de 

1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando seja anc· 
xado aos Projetas de Lei do Senado n9s 128, de 1974,89, .164, 
189, 197, 198 c 226. de 1975, 15 c 79, de 1976, que tramitam 
cm conjunto. o de n9 200, de 1976, do Senhor Senador Nelson 
Carnci~o. que altera a Rcdação da alínea e do item 11, c do 
item 111 do nrt. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Não há quorum pura deliberação dos itens I e 2 da Ordem do 
Diu. Portanto, Jicam os mesmos com a votação adiada pura a Sessão 
da próKima quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

67, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 605, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê (SP), a elevar tm 
Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros), o· 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 606, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Fica adiada a votação por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
68, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n? 607, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Garça (SP) a realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cru
zeiros), tendo 

PARECER. sob n? 608, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Sr. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pau~a.) 
Encerrada. 
Ficam também adiada a votação, por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade. nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1976, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contri· 
buiçào previdenciária devida pelos Municípios ao Instituto 
Nacional de Previdência Social, tendo 

PARECER. sob n? 519, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e 
Heitor Dias. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. )9.Sccretário. 

1:: lido o seguinte 
REQUERIMENTO N?411, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 25, 
de 1976. a lim de ser feita na Sessão de 29 do corrente. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1976. -Itamar Franco. 

o SR. (>RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Fica adiada a 
votução do rcq uerimento, por falta de quorum. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

o SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi. hoje. c;~rta do Sr. Benedito Campcllo, a respeito da 
questão dos incentivos fiscais para o Nordeste. 

Mas. antes de tecer considerações a propósito do problema em 
tela, devo dar conhecimento à Casa que fui convidado por S. Ex• o 
Sr. Ministro do Exército, General Sylvio Frota, para, em companhia 
do Scn;1dor Marcos Freire, nos fazermos presentes à posse do Gene· 
ral Argos Lima ii frente do Comando do IV Exército, na próxima 
sexta· feira, i1s I O horus da manhã, no Parque 13 de Maio, em Recife .. 



5540 Terça-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1976 

Sr. t'rc:sidc:ntc:, Srs, Senadores: 
Açho muito justo c louvável o convite de S. Ex• o Ministro do 

Ex~rdto, General Sylvio Frota, a dois Senadores da Oposição. Vive
mos num pais em que o que buscamos é a fraternidade. Que pairem, 
acimu de tudo, cm nossos corações, não só a fraternidade e a verda
de, nws o amor à Pátria. Não buscamos porque somos Oposição, bri
g<~r com ninguém. O que: procuramos, como Oposição, i: criticar o 
Governo quando erra c s<~ber, merecidamente, reconhecer e bater 
palm<&s quando acerta. 

O Ministro Sylvio Frota teve, realmente, nesta Casa, procedi
mento de democrata c só poderemos enaltecer S. Ex• que aqui, na 
sexta-feira última, teve a oportunidade de conversar com todos os 
Srs. Congressistas, demonstrando não só o seu valor patriótico mas 
o seu sentido de democracia. A convivência amena de S. Ex• o Se
nhor Ministro do Exi:rcito, nesta Casa, muito nos honrou e não tí
nhamos porque:, Sr. Presidente e Srs. Senadores -já que somos do 
M DB- nos negar a aceitar esse convite . .Acredito que buscamos é: a 
fraternidade. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• permite um apar-
te'! 

O SR. AGDIOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra-
zer. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• faz muito bem 
em dizer que: buscamos a fraternidade, porque o povo não nos aplau
de para brigas mesquinhas, nem para caprichos pessoais. O povo 
aguarda de todos nós ações concretas em favor da coletividade, em 
favor das instituições, em favor do Brasil. O nosso Partido não faz 
oposição ao Brasil, o nosso Partido é um partido de oposição mas 
está consciente dos seus deveres c procura, dentro das suas limitações 
- porque não dispomos de máquina nenhuma - a solução para os 
problemas brasileiros. Por isso, aquele encontro do dia 2 próximo 
passado, no Congresso Nacional, com os militares, foi realmente um 
dia notável para as instituições. Houve ali uma demonstração de qúe 
os militares não têm prevenção contra a classe politica e não estão 
liliados a partido politico. O partido do militar é o Exército, a Mari
nha, a Aeronáutica e a sua grande aspiração é justamente o Brasil. 
Eles demonstraram uma grande sensibilidade democrática, confor
me V. Ex• acentuou. O procedimento dos militares naquele dia foi a 
repetição da vida de Caxias que era um homem valente, disposto a 
dar a própria vida cm favor do Brasil, mas, sempre de coração aber
to para o diálogo, para o entendimento e para a fraternidade. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Benjamim Farah. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso Nacional representa 
o Poder Legislativo e o Poder Legislativo recebeu nesta Casa, ontem, 
cinqUenta e um oficiais das três Armas: Exército, Marinha c 
Aeronáutica. Os militares aqui presentes, dialogando com a classe 
politica. não só deram uma demonstração de democracia como 
provaram que este País pode realmente, se ufanar e se orgulhar 
porque, enquanto o mundo vive tumultuado, cheio de problemas, o 
Brasil, a cada dia, marcl'ii!. para a confraternização. Isso é muito 
importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Importante porque são 
os poderes se unindo, é a comunhão de esforços no sentido de 
encontrarmos os caminhos que tanto buscamos, e esses caminhos só 
serão encontrados através do diálogo patriótico, no qual fale mais 
alto o interesse comum da Pâtria, no qual fale mais alto a 
sensibilidade cristã do nosso povo. A nós não interessa os artffices, 
os credos que bitolam c os credos materialistas que se destoam c se 
distanciam. O que nos interessa é a paz social. O que interessa a 
todos nós é encontrarmos esses caminhos através de um diâlogo em 
que fale mais alto o interesse do Pais e da nacionalidade. 

Orgulho-me cm ser um homem do MDB c da Oposição. Sim, 
porque a democracia não se faz só com um Partido, a democracia 
precisa de mais de um Partido. Orgulho-me de, cm sendo da 
Oposição, poder receber do Ministro do Exército o convite para me 

fazer presente na posse do Comandante do I V Exército. Isso dcmons
tru que o diálogo estâ aberto; isso demonstra que a Pâtria caminha, 
seguramente, para os destinos que tanto buscamos, 

A n~s não interessa a radicalização, seja da direita ou da 
esquerda; o que nos interessa é o interesse do nosso Pais. O que 
buscamos, dentro de nós próprios, 1: encontrarmos os caminhos, um 
modus vivendi entre o capital c o trabalho. Sim, o modus vivendi entre 
o capital c o trabalho, porque: o que se vê, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, é o capital cada dia mais poderoso c o trabalho, mais 
submisso c mais escravo. Somos contra o poder económico porque, 
realmente, cria c dcsassocia, neste nosso Pais, as distorções mais 
profundas. Somos contra essas distorções, mas não é por sermos 
contra determinadas distorções, que possamos deixar de bater 
palmas quando, realmente, o Governo merece. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Ouço, com o maior 
prazer, o aparte de V. Ex•, Sr. Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Agenor Maria, 
V. Ex• ao falar do convite que recebeu, juntamente com o Senador 
Marcos Freire, para participar da transmissão do Comando do IV 
Exército, comentou a Oposição brasileira. Vejo nesse convite, nobre 
Senador, um ato normal, não um ato excepcional, porquanto a 
Oposição brasileira é formada de homens de bem, de patriotas que 
desejam o desenvolvimento pleno desta Nação. V. Ex• c o Senador 
Marcos Freire, além de cidadãos exemplares, são Senadores da 
República. V. Ex• frisou o que é a Oposição brasileira: uma Oposi
ção leal e lúcida, uma Oposição que tem advertido o Governo, para 
corrigi-lo; uma Oposição que prega um desenvolvimento económico 
mais ajustado às nossas realidades; uma Oposição que prega o térmi
no dos atos de cxccção; uma Oposição que entende que o clima de 
liberdade pode c deve existir neste País, c que este País pode progrc· 
dir no seu desenvolvimento pleno e harmónico, mas pode fazê-lo em 
liberdade. Em este o aparte que desejava dar a V. Ex•. nesta tarde. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Muito obrigado, 
Senador Itamar Franco. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão de parabéns as Forças 
Armadas brasileiras; está de parabéns o Exército Nacional por ter à 
frente do seu Ministério um homem da dimensão do Ministro Sylvio 
Frota, homem que não se curva às mesquinharias da politicagem bai· 
xa e venal, que procura ver no representante do povo o sentimento 
maior das aspirações populares; homem que procura ver no reprc· 
scntantc do povo o Poder Legislativo. Merece S. Ex• o nosso aplau
so e a nossa consideração. 

Nós, do MDB, não somos contra os militares; nós, do MDB, 
não somos contra ninguém, somos a favor de uma Pátria feliz, de 
uma Pátria onde todos possamos conjugar os nossos esforços para 
encontrar. realmente. os objetivos de um Pais Ollde todos possam vi-
ver com dignidade. '· 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
zcr, Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Apenas para soli· 
darizar-me com o elogio que V. Ex• está fazendo ao General Sylvio 
Frota, Ministro da Guerra, c lembrar,- naturalmente não foi omis· 
são proposital de V. Ex• - que quando o elogio é feito, como 
V, Ex• o fez, dizendo que é um Ministro que não se curva aos interes· 
ses de politicalha, esse elogio é extensivo a todos os Ministros da 
Guerra que nós tivemos, pelo menos, tanto quanto cu sei, de 1964 
para cá nós não tivemos Ministros da Guerra voltados para os intc· 
rcsscs localistas de politica deste ou daquele Estado ou de interesses, 
como V. Ex• classificou ainda hA pouco, censurados c condcnâveis. 
De maneira que o elogio que V. Ex• faz ao Ministro Sylvio Frota, 

I 

I 
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inteiramente devido, é, naturalmente, extensivo às Forças Armadas, 
nu caso ao Ex~rcito, pelo comportamento que tem sido uma norma 
na vida desses Ministros. Era o uoartc que eu queria que V, Ex• 
acolhesse, no seu discurso. 

O Slt AGENOH MAIUA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
zer acolho o aparte do Senador Jarbas Passarinho. Na realidade, a 
presença, neste Poder, de 51 Oficiais-Generais, dialogando com a 
classe política, inteiramente à vontade, um diâlogo franco e fra· 
terna!, foi uma demonstração, repito, de democracia. Eu me pergun· 
tava e, ao mesmo tempo, agradecia a Deus por sentir neste Poder 
Legislativo a presença daqueles que representam a segurança da nos· 
sa Pátria, e invoquei, naquela oportunidade, a paz, a tranqUilidade, a 
harmonia c a fraternidade. Só posso, Senador Jarbas Passarinho, 
confraternizar-me e agradecer ao Presidente Ernesto Geisel, que cm 
tão boa hora soube escolher a pessoa do Ministro Sylvio Frota para 
dirigir o destino do Exército Nacional. Na realidade tivemos, nesta 
Casa, no dia 2 próximo passado, uma demonstra~ào da fraternidade 
e do apreço recíproco que tem a classe política brasileira pela classe 
militar e v ice-versa. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que me trouxe à tribuna 
não foi só o registro elogiável da atitude dos Oficiais-Generais que 
aqui estiveram; trouxe-me, também, à tribuna, o problema dos 
incentivos fiscais para o Nordeste. 

Recebi uma carta do Sr. Sebastião Barreto Campello na qual 
S. Ex•, mais uma vez, dâ conhecimento de que o Nordeste estâ 
sendo prejudicado porque o Governo, na semana passada, alterou o 
art. o\Y do Decreto· Lei n9 1.307, eliminando uma das conquistas 
magnílicas a respeito dos incentivos fiscais para o Nordeste. 

Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Nordeste é uma 
região que representa 30 milhões de habitantes. Reconhecemos que o 
Nordeste produz riquezas para esta Nação, riquezas como o 
tungstênio, o algodão fibroso e ainda 85% do sal produzido no País. 
Mas reconheçamos que o Nordeste precisa ser ajudado na sua indús· 
tria, no seu comércio. E essa ajuda a cada dia diminui. Os incentivos 
fiscais, que representaram mais de 22 bilhões de cruzeiros, entre os 
:mos de 1969 a 1975, foram tirados do Nordeste, uma parte enviada 
para o Amazonas, para norcstamento e renorestamcnto, o que re· 
presenta enfraquecer o parque industrial e comercial do Nordeste. 

Esta nova lei que modifica o art. 49, mais uma vez prejudica o 
Nordeste, porque a baixa progressiva dos incentivos fiscais para 
norestamento o renorestamento, até 25%, não é mais possível. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no ano passado tive a oportu· 
nidade de dar conhecimento à Casa e à Nação, dado o fato de sermos 
um país de dimensões continentais, que não tinha sentido uma só 
legislação para todo este continente. Na hora do salário, o ~overn~ 
reconhece a diferença do Norte e do Nordeste, e fixa os salános verti· 
calmente de cima para baixo. Por que, então, na hora do direito, 
nós somos diferentes c na hora da obrigação do Imposto de Renda, 
das obrigações sociais e tributárias, enfim, nos iguala ao Sul.d~ País~ 
Por que- pergunto- o Nordeste é diferente na hora do d1rc1to c o 
Nordeste se iguala na hora das obrigações~ 

Na hora do Imposto de Renda, o Nordeste sofre a. mcsm_a taxa 
que o Sul: na hora do I CM. o Nordeste sofre a mesma. tnbutaçao que 
o Sul: na hora do salário, o Nordeste tem um saláno para menos, 
porque é diferente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário que se compreenda 
que este País não pode crescer aos pedaços: um para c.i~a c outro 
para haixo. Precisamos legislar de acordo com as rcg1ocs. Somos 
cinco regiôes díspares: Norte, completamente diferente do Sul; o Sul, 
completamente diferente do Centro-Oeste. O Ccntro-Oc~tc 
completamente diferente do Sudeste c d~ Nordeste. Por .que, cntao, 
uma só legislação para todo este contmcntc, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores'! 

(: nc.:essúrio que se compreenda que prceisa~os clab?rar uma 
lei de acordo com a região. Só assim poderemos cv1tar as distorções, 

a cada dia mais graves, que estilo arrastando este Pais pura uma si· 
tuaçi\o de vexame e de desespero. 

O sulúrio mínimo no Nordeste é de CrS 580,00: é: salário de 
fome. Nilo sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pura onde vamos ser 
arrastados. Mas o rico do Nordeste, que não é ligado a grupos inter
nacionais, que não trabalha com mercado de capital, descapitalizou· 
se. T cm patrimõnio, mas não tem dinheiro. A classe média em pobre· 
ceu eu pobreza está jogada à sarjeta do sofrimento, do desespero, do 
abandono e da dor. 

Sim, como sofre o assalariado do Nordeste! Salário de fome c 
:le misêria! O pequeno e o médio - tanto faz o industrial, comer· 
ciante ou agricultor - estão se proletarizando. Há uma 
proletarização geral, especialmente nu pequena e média agricultura 
do Nordeste. Por quê? Por conta de uma incidência tributária 
altamente deficitária. A modificação da lilosofia do I CM, u partir de 
1967, estabelecendo uma tributação, que era feita cm consignação de 
5,7, para o ICM de 18%, estrangulou a economia do Nordeste, 
descapitalizando-o e arrastou para a amargura centenas de milhares 
de criaturas, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

A carta do Sr. Sebastião Campello diz o seguinte: 

Recife, J9 de setembro de 1976 

Exm9 Sr. Senador Agenor Nunes de Maria 

Os recentes decretos leis assinados na quinta-feira, 26 do 
corrente, alterando o artigo 49, do Decreto-Lei n9 1.307, elimi
nou uma árdua conquista obtida pelo Nordeste, a qual esta· 
belecia a redução progressiva de 50% para 25%, dos incenti· 
vos fiscais para o norestamento e o renorestamentQ. 

Conforme é do conhecimento público a referida redução 
foi decretada em janeiro de 1974, atendendo a um memorial 
de in telcctuais, técnicos c políticos nordestinos, memorial es
te que mobilizou todas as lideranças regionais. 

A fim de obter a revisão dos decretos leis já citados, o 
Centro de Estudos do Nordeste- CENOR- está apelando 
para as lideranças nordestinas, para que se dirijam diretamen
te ao Presidente ERNESTO GEISEL, solicitando a revisão 
dessas medidas, certos de que o Presidente o fará, em virtude 
da sua já demonstrada preocupação pela Região. 

Certos de contarmos com a sua cooperação para esta me· 
dida, agradecemos antecipadamente a sua ajuda. 

Atenciosamente. Pró-Reitor para Assuntos Comunitá
rios 
-Sebastião Barreto Campcllo, Secretário-Geral do CENOR 
-Universidade Federal de Pernambuco. 

Sr. Presidente, é preciso que se compreenda. Em 1974 dá-se um 
direito c em 1975 modifica-se o artigo que credencia esse direito. 

"Os incentivos setoriais de pesca, norestamento e 
renorestamento, além de implicarem na própria negação do 
incentivo às regiões, pela generalização que encerram, têm o 
inconveniente de reduzir a taxa de investimentos nos sctores 
dinâmicos das regiões Norte e Nordeste; reduzir a absorção 
de mào·dc·obra nessas áreas: limitar os recursos à disposição 
do Banco do Nordeste para crédito agropccuário, indústria c 
comércio e diminuir o poder de competição das indústrias do 
Nordeste," 

Realmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as empresas do Nor
deste não têm como poder competir com as grandes empresas do Su
deste. Esses incentivos, que foram uma conquista alcançada cm 74, 
- segundo o Sr. Sebastião Campello - c que, agora, nos são retira· 
dos, sào um desestimulo à nossa pequena c média empresa. Isto 
representa mais sacrifício, mais empobrecimento; representa a 
desmotivação, a tristeza de se ver, um dia, alguma coisa de positivo; 
c dius depois, tirando-se aquilo que se procurou dar. 



5S4:Z Ter~a-felr11 7 J>IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ilo 11) Setembro de 1976 

O Nord~st~ r~prc:s~nta trinta milhõ~s d~ pessoas, de criaturas 
hunH&nas; r~pr~s~ntu o maior m~rcado desta Nação. Tudo que 
exportamos pura o exterior, é comprado aqui no próprio Brasil, 
comprado no Sudeste. Somos fregueses eternos do Sudeste do Bra· 
si! ... 

O Sr. ltunmr Frunco (MDB- MG)- V. Ex• p~rmite um upur· 
t~'! 

O SR. AGENOR :\tARJA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
z~r. s~nador Itamar Franco. 

O Sr.Jtumur Frunco (MDB- MG)- Senador Agenor Maria, 
há pouco, quando nós apresentávamos uma crítica a esse modelo 
c~ntrali;mdor do planejamento brasileiro, o Senador Virgílio Távora 
nos dava um quadro diferente do Nordeste, esse Nordeste de que h o· 
je V. Ex•, com a sua peculiaridade, dá as pinceladas, mostrando a 
realidade Nord~stina. Nós combatemos, Senador Agenor Maria, 
~ssa simetria l~gal q'ue querem dar ao Pais, que cada vez mais se con· 
centra - ~ prov~i isso há pouco - n'? eixo Rio-São Paulo, que 
continua tendo 64% da produção industrial brasileira; que continua 
t~ndo 50% dos universitários brasileiros; 54% dos leitos hospitalares 
d~st~ Pais. Apesar do famoso II Plano . Nacional de Desenvolvi· 
menta, a concentração industrial no eixo Rio-São Paulo é uma 
realidad~ e a fala de V. Ex• confirma os dados do grande economista 
Rubens Vaz, outro dia, em relação ao Nordeste brasileiro. Precisa· 
mos terminar, de uma vez por todas, com esse planejamento cen· 
tralizador. com essa simetria legal que querem dar ao nosso Pais. 
Meus parabi:ns pelo pronunciamento de V. Ex• Nesse aspecto do 
reflorestamento, quando se retira o incentivo do Nordeste, é par:i 
quê'? Para permitir a algumas subsidiárias de empresas estrangeiras 
que apliquem 10% de capital próprio, 40% de incentivos fiscais e vão 
buscar os outros 50% de incentivos no mercado internacional. ê para 
isso, Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Itamar Franco. V. Ex• muito me honra com o seu aparte, 
que ilustra c enaltece o meu pronunciamento. 

O Sr. Virgílio Tá,·ora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
V. Ex• permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
Senador Virgilio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - lamentavelmente, 
não vamos poder assistir ao discurso de V. Ex•, pois um compromis· 
so inadiável nos convoca para as 16 horas. Mas, não poderíamos sair 
do recinto sem fazer um apelo à memória de V. Ex• Dias atrás, tive· 
mos aqui discussão, não pequena, a respeito dos efeitos maléficos 
que causaria a liberação da importação de algodão no N ardeste. Vê 
V. Ex• o que dissemos naquela ocasião, a respeito dos propósitos 
governamentais: uma vez o Governo alertado de que danoso, de que 
ruinoso para a economia nordestina seria tal procedimento- V. Ex• 
mesmo teve a prova provada de que providências de imediato foram 
tomadas, inclusive quanto àquelas operações de draw-back. O que 
podemos dilcr a V. Ex•- c de que nos orgulhamos muito- é que 
esta redução de 50%, que iria esbarrar em 25% e que pedimos fosse 
esbarrar cm 8%, obtida cm 1974, foi também, eminente Senador !ta· 
mar Franco, graças à ação da bancada nordestina. Se V; Ex• abrir o 
já tão citado aqui volume n9 I da COCENE, verá este ponto como 
uma daquelas reivindicações que, lutada c trabalhada, fez com que 
descesse regressivamente a alíquota de 50% para 35%, devendo chc· 
gar a 25%. No ano presente, assim, essa allquota é de 35%. Não dcs· 
ccu até 25%, limite a ser atingido paulatinamente. Vê V. Ex•, vamos 
lutar para que vá até os 25%, porque sempre fomos daqueles que 
desejamos que ela fosse além: até os 8%. Por enquanto, estava seu 
limite mesmo nos 25%. Sempre citamos, aqui, que a mesa era grande 
c a toalha era curta. Os problemas maiores que havia com C'l 

rcnorestamento devem ler como na medida governamental com uma 
ponderabilidade que nós, nordestinos, nilo lhe atribulmos c, para 

sua · revogação, vamos lutar, mas, nilo querendo justamente 
descentralizar planejamentos, Não se deve vituperar autoridades 
qu~ assim procederam c que, dentro do seu ponto de vista, têm 
rulões para assim fulcr. Nós, nordestinos, é que somos contra essas 
razõ~s. Ati: o dia de hoje - i: preciso que se esclareça a V. Ex• -
inclusive com ~ssc: decreto que vai vigorar a partir de 1977, não tere· 
mos pr~jui:w porque essa i: a aliquota que já havíamos conseguido. 
Nào s;tbemos se nos explicamos a V. Ex•, mas temos este fim de ano 
e o inicio de 1977, para lutar para o restabelecimento daquele 
gtud ualismo. Esse autor citado por V. Ex•, a quem o Nordeste, real· 
mente, ultimamente deve pronunciamentos notáveis em sua defesa, 
embora muitas vezes eivados de intolerância, deverá ser o primeiro a 
rc:conhc:cc:r, quando nega a existência de lideranças nordestinas que 
trabalhem pela sua Região, que são justamente essas injustiçadas 
lideranças nordestinas que têm conseguido tudo aquilo que, solicita. 
do pela COCENE,- considerada naquele momento, livro herético 
-foi obtido pelo Nordeste. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Senador Virgílio 
Távora, cu reconheço o esforço de V. 'Ex• e de toda a Bancada do 
Nordeste ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA·- CE) - Nosso, não, faça o 
favor; de toda a Bancada, porque nunca chamamos para nós mes· 
mos aqueles frutos de trabalho individual. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não, de toda a 
Bancada do Nordeste. Mas é preciso que se compreenda que de 1969 
a 1975, o Nordeste perdeu 7 bilhões e 700 milhões de cruzeiros, que 
foram retirados dos incentivos, que pertenciam ao Nordeste. ~ uma 
sangria à nossa economia. Era dinheiro que nos pertencia, Senador. 
E. pertencendo-nos, retiraram esse dinheiro para outras áreas da 
nacionalidade. O problema é este. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas, eminente 
Senador, quem está dizendo a V. Ex• que não houve redução dos 
incentivos? Mas, todo o alivio na redução dos incentivos - e isso .. 
desafia a contestação - foi obtido pela Bancada nordestina, pelo 
trabalho dessa Bancada nordestina e que hoje querem obscurecer; e 
daqual V. Ex• faz parte, também. Este é o fulcro do estamos dizendo 
a V. Ex• Não é que estejamos de acordo com os 35%. Nós, nor· 
destinos, nunca poderíamos - embora líder do Governo - estar 
satisfeitos com uma medida desta. Dizemos a V. Ex• que,- assim 
como quanto à importação do algodão, vamos batalhar para que se 
volte atrás. E este Governo, uma vez cientificado -vamos repetir
uma vez cientificado da justeza de uma postulação nunca deixou, por 
vaidade, por egoísmo, ou por caturrice, de justamente restabelecer o 
caminho verdadeiro da economia. Assim dizemos a V. Ex•; mas disto 
para como V. Ex• vê nas declarações deste eminente nordestino, 
inclusive ontem publicadas no Jornal O Globo ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sebastião Barreto 
Campclo. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Exato. Publicadas no 
jornal O Globo de ontem - V. Ex• pode ler - dizendo que isso 
acontece por falta de trabalho, de liderança, porque não existe mais 
liderança no Nordeste; porque os verdadeiros líderes, cxccçõcs 
confirmando a regra, que pertencem ao Centro cuja cabeça pensante 
é S. Ex•. estão fora do centro de decisão, etc. Ora, isso é um atentado 
à'cvidência dos fatos. As bancadas nordestinas, Senador- e V. Ex• 
está incluído nelas - podem olhar com sobranceria, no momento 
atual, para o passado c nilo sentirem vergonha face a quem lhes succ· 
der, cm razão do trabalho que realizaram cm prol da sua região. Este 
ponto deve ficar bem calro, bem preciso, para que não haja a menor 
dúvida c V. Ex•, quando cita cm questão, precisa também se advertir 
de que o professor que advoga uma causa, ao nosso ver, justfssima, é 
também sem fazer jogo de palavras- injustrssima na apreciação que 
faz u V. Ex• c a todos os seus colegas do Nordeste. 

• .I 
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O SI(. A<a:~OJ~ MAIUA (MDB- RN)- Senador Virgílio 
Túvuru, li cu muito grato a V. Ex• Há mais de um ano que tenho 
conhecimento, realmente, das más pretensões de S. S• contra a, 
Buncuda do Nordeste; já li várias vezes censuras dele à Bancada do 
Nordeste. M<ls digo, aqui, como São Tomás de Aquino: A maior vir· 
tudc du sabedoria humana é a humildade. E cu quero sempre ser 
humilde: c sendo humilde, ver simplesmente a parte boa; a parte má 
lic•• com de ou com aqueles que não queiram reconhecer, na 
B••ncada do Nordeste, o esforço, a tenacidade, em defesa de 
mclh<lrcs dias para a nossa gente. Muito obrigado a V Ex• 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- Infelizmente, temos 
que nos retirar c V. Ex• vai nos perdoar porque o compromisso é 
mesmo inadiável c já estamos atrasados. Mas, V. Ex• fique ciente que 
é uma injustiça clamorosa a que é feita pelo autor do documento, da 
curw que V. Ex• está lendo, quanto à atuação de companheiros 
nossos, do presente e do passado. Os anais desta Casa estão a 
registrar: eles se batem, se bateram por nossa sofrida área. E os que 
me sucederão, certeza temos, batcr-sc-ão, intransigentemente, pelos 
interesses da região. É conhecida, nesta Casa, justamente, a nossa 
cucsào. Aliás, na palavra insuspeita de correligionário de V. Ex•, de 
Santa Catarina, "o Ceará, o Rio Grande do Norte c todos os Es· 
tados do Nordeste, quando se trata do interesse da Região, unem-se 
contra todos nós" - nós, quer dizer; eles os Estados Sulinos. Isso 
bem mostra que realmente nós trabalhamos, nós nos esforçamos 
dentro daquilo que podemos, para levar àquela região, o máximo de 
resultados benéficos. 

O SR. AGE~OR 1\IARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 
Senador Virgílio Távora. acredito, c acredito piamente, que os anrus 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados são suficientes para 
prov;1r a tenacidade daqueles que representam o Nordeste. 

Mas, Sr. Presidente, voltando-me para o problema da inflação, 
inllução galopante, inflação que realmente cria, a cada dia que passa, 
uma situação mais dificil, eu posso dizer que os verdadeiros 
obstáculos à eliminação da inflação são de natureza política. 

Não acredito que a inflação brastlcira' seja mcra;;,cnte econô· 
mica: acredito que a inflação brasileira é: meramente política: 

"Os verdadeiros obstáculos à eliminação da inflação são 
políticos, não económicos. Pôr um ponto final na inflação 
privaria o Governo da receita que ele atualmente obtém sem 
legislução. Produziria, igualmente, um período temporário, 
embora talvez bastante prolongado, de recessão ou queda 
dos negócios e uma taxa relativamente alta de desemprego. 

Esses obstáculos podem ser consideravelmente redu· 
zidos através do que veio a ser chamado de correção 
monetária -o uso generalizado de cláusulas de ajuste auto· 
mático cm contratos públicos e privados. Tais métodos não 
são uma boa coisa cm si e por si mesmo. Constituem simples· 
mente mal menor do que uma moeda ruinosamente adminis· 
trudu. O simples emprego generalizado dessas cláusulas não 
clcvuria ou diminuiria a taxa de inflação. Mas reduziria a 
receita que o Governo obtém com a inflação." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo que conste do meu pro· 
nunciamcnto esta análise do Professor Milton Friedman, pois achei 
realmente muito importante c muito oportuna para o problema da 
inllaçf1o no nosso Pais. Aproveitando a oportunidade, solicito conste 
uo meu pronunciamento esta análise. 

Voltando ao problema do Nordeste, posso afirmar à Casa c à 
Nação. que a prolctarização na pequena c média agricultura da 
minha região é altamente perigosa c perniciosa. Precisamos, Sr. Prcsi· 
dente c Srs. Senadores, voltar nossas vistas para a nossa agricultura, 
porque somos um Pais eminentemente agrícola c estamos impor· 
tando ati: o feijüo. Importamos cebola, importamos leite. Estamos 
importando leite em pó, sendo, nós, o 49 produtor de bovinos do 
mundo: estamos importando leite cm pó de países que são 259, 309 

produtores! Como se entende isso sendo o Brasil o 49 produtor 
bovino do mundo, a importar leite c:m pó? Como se compreende:, o 
Brasil, um pais eminentemente agrícola, 11 importar feijão? Por que, 
Sr. Presidente, e Srs, Senadores? Porque o homem não evoluiu. Nilo 
podemos ter uma agricultura desenvolvida, sem o homem evoluir. 

O ano passado apresentei, nesta Casa, um projeto da profis. 
sionalização do homem do campo, através do serviço militar. 
Entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que precisamos orientar o 
homem do campo, precisamos preparar o homem para as lides 
rurais, precisamos preparar a juventude agrícola, c melhor maneira 
não teríamos do que aproveitar, criando-se, a exemplo dos batalhões 
rodoviários, dos batalhões ferroviários, os batalhões rurais. 

O que vem acontecendo hoje, é o seguinte: o jovem foge do 
campo para prestar o serviço militar, passa um ano na caserna, 
quando termina de prestar o serviço militar, a Pátria ganha o rescr· 
vista; cm geral, o campo perde o trabalhador, ele não quer voltar 
para o interior ;:, comumcntemcnte, o asfalto ganha um marginal, 
porque ele não aprendeu a fazer nada. Daí, as minhas preocupações. 
Criados os batalhões rurais, nas cidades pólos do interior brasileiro, 
profissionalizaríamos a juventude rural. Paralelamente à disciplina, 
o homem receberia a profissionalização rural, porque posso afirmar, 
Sr. Presidente c Srs. Senadores, já disse várias vezes e não me canso 
de dizer, é mais fácil, hoje, se comprar o trator do que se encontrar o 
tratorista que possa trabalhar com a máquina; é mais fácil, hoje, 
comprar-se o pulverizador, do que se encontrar o homem que saiba 
combater as pragas. ~ mais fácil, hoje, comprar-se o inscticida, do 
que se encontrar alguém que saiba, tenha c possa, com orientação, 
aplicar o veneno. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a agricultura brasileira não po· 
dcrá desenvolver-se, jamais, sem que o homem do campo evolua. O 
agricultor de hoje é o mesmo de há cinqUenta anos. Ele não sabe o 
que é erosão e não sabendo como ela é, como poderá evitá-la? Não 
sabe, também, o que é curva de nível; o que é húmus; não tem nc· 
nhum conhecimento botânico; não tem nenhuma sensibilidade 
comercial. Vive no interior marginalizado, jogado na sarjeta do so· 
frimento, no sofrimento c na dor. ~ espoliado, roubado, sangrado, 
por comerciantes inescrupulosos. 

Quando acontece existir uma cooperativa - raríssimas, cm mi· 
nha região no Nordeste - ele tem naquela cooperativa o seu ponto 
de apoio, quando ela é bem dirigida. Raras são aquelas que são bem 
administradas. O cooperativismo é um sentimento inato nas pessoas, 
que são ou não cooperativistas. O cooperativismo é um sentimento 
maior do que qualquer outra coisa. E o que acontece, o nosso povo 
não tem espírito associativo c as cooperativas são raríssimas. Posso 
alirmar à Casa c ao Governo que conheço município, na minha re· 
giào, cem por cento agrícola, onde existe um representante da 
Volkswagen, da Chevrolet, da Mc:n:edes-Bcnz; da geladeira, do te· 
Ievisor: mas não tem uma casa que venda implemento agrícola. Uma 
só. por preço algum, e o município é I 00% agrícola, não tem, nem ca· 
ro. onde se comprar o implemento agrícola! Mas tem a televisão, tem 
o rádio, tem a geladeira, tem o automóvel, tem representante para tu· 
do isso. 

Eu me pergunto: como é que nós podemos desenvolver a nossa 
agricultura, se o homem continua jogado à sua própria sorte, dcsprc· 
parado, inculto. E no sctor da agricultura e da pecuária não existe o 
incentivo, o desenvolvimento, para as casas especialistas naquele 
ramo. E não pode ter porque o implemento é vendido de ano a ano. 
Uma casa não pode ficar aberta um ano esperando que chova para 
vender enxada, vender o pulverizador, o inseticida. E o que acontc· 
cc'! Rareiam a cada dia que passa, as casas de implemento agrícola, c 
pululam, aumentam, crescem as casas de rádio, geladeira, televisões, 
automóveis. Já estão comprando pelo telefone: olha, mande uma 
geladeira, não sei quando posso pagar. E mandam. ~ mais fácil, na 
minha região, comprar o rádio do que comprar o quilo de carne. 
Porque o rúdio, o cidadão compra sem ter um centavo, mas o quilo 
de carne só compra se tiver o dinheiro. 
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Sr. Pn:sid~nt~. Srs. s~nador~s. precisamos modificar a ~struturu 
com~rd~l do Pais, qu~ i: dunosu uo interesse de qu~m produz. Nu mi· 
nha região silo duzentos mil vendendo um produto a tri:s firmas que 
compram~ ditam os preços. 

Eu 111~ perguntaria, perguntando uo Senado: para ond~ i: 
;arr;astado esse: produtor, se: são 200 mil despr~purudos, incultos, u 
lJUC:rc:r vender um produto a tri:s firmas'? As tri:s combinam o pre,o, 
.:ompram pdo preço qu~ querem ~ ~ks, jungidos pdu nc:cc:ssidad~. 
süo obrigados a ~ntr~gur o produto pdo pr~ço qu~ os magn:ttas os 
impõem. 

No m~u Estado, o Rio Grande: do Norte, quem dita o prc:ço do 
algodiio i: a lirma chamada Sanbra, internacional, que vai para lá 
comprar algodão quando chove, quando não chove ela desaparec~. o 
qu~ lh~ int~ressa i: o lucro e, tarnbé:m, uma firma inglesa, Machine 
Cotton. São elas quem dão os preços à malvácea para 200 mil plan
tadores d~ algodão, sendo que, dentre esses, 80% são minifundiários 
c quanto mais trabalham mais empobrecem. 

O agricultor planta o algodão, passa no armazi:m ~ vi: a rede, 
produLida com o algodão que ele plantou, trabalhou, suou, colheu, 
m:ts não pode comprá-la para o filho, que está dormindo no chão. 

Isto é: o que vejo, na minha região, o Nordeste, todos os dias. O 
hom~m marginalizado, embrutecido, empobrecido, quase faminto, 
migra c:, a cada dia que passa, o êxodo rural cresce assustadoramente 
neste: Pais. 

A minha r~gião, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está cheia de 
vdhos, mulheres c crianças que não podem sair do interior, da lavou
ra: mas os homens adultos, de 16, 30 ou 40 anos, todos estão indo em
bora. Para onde'! São Paulo, que hoje i: uma megalópole com proble
ma de toda ordem, onde a rede de saneamento está estrangulada 
assim como a rede escolar. São quase 10 milhões de criaturas numa 
só cidade. 

É o campo se: esvaziando e as cidades se inchando. No Rio de: 
Janeiro í: a mesma coisa. Vinte e três por cento de psicopatas, loucos, 
pela poluição do som, da água, da luz, pois tudo está poluído. E o 
campo se: esvaziando. E o Pais, que é eminentemente agrícola, a 
importar feijão, tanto do Paraguai quanto do Uruguai, países que ca
bem no Estado do Paraná e ainda sobrará terra. Temos todos os cli· 
mas. todos os solos, c: estamos a importar feijão. 

Por que: não se dá ao homem do interior, ao homem da enxada. 
das mãos calosas, o direito de, pelo menos, viver do trabalho, com 
dignidade'? 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, isso não tem sentido. 
Quanto às professoras primárias - vou repetir porque faz um 

ano que abordei o problema e continua da mesma maneira -
encarregadas do ensino rural da minha região, em alguns municípios 
- também repetirei o nome do município: Caiçara do Rio do Vento 
-ganham 40 cruzeiros por mês. 

Pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que uma professora 
primária, ganhando 40 cruzeiros por mês, pode ensinar ao filho 
daquele ruralista, ao filho daquele agricultor que está produzindo a 
ri<.JUC/.a deste Pais? O que ela pode ensinar - pobre coitada 
ganhando CrS 40,00 por mês, àquele garoto que precisa receber as 
primeiras lições? 

Nada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque o salário é um 
csdrnio. Não é mais salário de fome; é um escárnio. Em deter· 
minados restaurantes cm Brasília, CrS 40,00 não está servindo nem 
para gratificação. Não serve sequer para gorjeta, ainda mais para se 
pagar uma professora primária. E o pior, o mais grave. é que os pre
feitos não pagam melhor porque não há condição para isso. 

Os municípios empobreceram c, nessa hora, alguns prefeitos -
coitados- são obrigados a aumentar os alvarás de licença, os impos
tos prediais, a fim de justificar uma arrecadação capaz de ressarcir os 
funcionários, senão não podem pagar. 

O Sr .. larhn' l'assnrinhn (i\ RENA- Pi\)- Permite V. i'x" um 
;1 pu r! e'? 

O Slt A(;j~NOR MARIA (MDB- RN)- Só um mollWollto 
nobr~ s~nudor. Assim que terminar o meu raciocínio, concederei o 
;tparte a V. E11• 

Alguns Estudos do Norte e do Nordeste, depois du modificação 
da lilosolia tributária, ~mpobrecerum-se e cndividurum-s~. Certos 
governadores são obrigados a aumentar a pauta. 

Pagamos hoj~. d~ tributo, por um caminhão de feijão, um 
imposto maior do qu~ o valor de dez caminhões cm 1966. Por uma 
·carrada de: f~ijão, hoje, paga-se uma fábula de imposto. Logo o fei
jão, porqu~ o ICM relativo a televisão, rádio e geladeira i: o mesmo 
para o feijão. Como se compreende um tributo uniforme para coisas 
diferentes'! 

O feijão, o arroz, a farinha, o doce, o homem compra de qual
quer man~ira; mas a incidência fiscal é a mesma do vestuário, do de
trodomé:stico; a mesma igualdade para coisas completamente dife
rentes. 

E gritante: c, ao mesmo tempo, revoltante. Não se cnt~nde 
porque estamos comprando fdjão, em Brasília, a 18 cruzeiros o qui
lo, quando uma saca custa mil cruzeiros. Pois bem, 300 sacas de: fei
jão, significam 300 mil. cruzeiros; sobre essa quantia recaindo 17% de 
I CM. totalizará 51 mil cruzeiros de imposto. Esse tributo quem paga 
i: o consumidor, ~sse desgracado que precisa comprar o fdjào. Não 
lica tuberculoso; morr~; não morre a primeira vez quando vai para o 
sanatório, mas, quando ele ficar bom, que voltar a passar fom~. ai o 
sanatório não o recebe: de volta. No meu Estado, o sanatório não 
~stá rc:ceb~ndo reincidente. O sujeito só tem o direito d~ ficar tuber
culoso a primdra vez; na segunda, o sanatório não o recebe mais. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. AGE~OR MARIA (MDB - RN) - Vou conceder o 
aparte ao Senador Jarbas Passarinho, que está inscrito em primeiro 
lugar. Com o maior prazer, ouço V. E11•, Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre Senador 
Agc:nor Maria. acho que V. Ex• já respondeu, praticamente, o que 
cu ia perguntar. Porque: no decorrer do seu discurso, V. Ex• decla
rou que o Prefeito, realmente, não pode pagar mais. Porém minha 
análise seria, em vez de ver um instantâneo, uma fotografia, pedir a 
V. Ex• que, com a experiência que todos lhe reconhecemos, e creio 
que V. Ex• é imbatível neste campo, aqui, no Senado. no conhe
cimento prático dessas coisas, me dissesse se isso era muito diferente 
há 12 ou 14 anos. ou se, ao contrário, essas pobres professoras muni
cipais não foram sempre objeto de um pagamento vil; se elas, _untes, 
ganhavam muito c, agora, ganham pouco. Pelo tempo que estive no 
Ministério da Educação, conclui, e11atamente, que as professoras, so
bretudo as pagas pelo sistema municipal, às vezes, nem professoras 
eram, para poder aceitar um tipo de pagamento daquela natureza. 
Então, eram pessoas que se faziam de proíessoras, simboiizando, de 
algum modo - como encontrei no meu Estado - uma espécie de 
beneficio que o Governador dava - estou-me referindo, aqui, ao 
período anterior a 1964, porque fui Governador posteriormente a es
sa data- para auxiliar aos seus cabos eleitorais. Então, havia a indi
cação das lilhas do cabo eleitoral, ou dos parentes, etc., simbolica
mente, como professoras. E reconheço que há professoras verdadei
ras recebendo um salário de fome, como V. Ex• disse. Nem de fome 
é, esse salário não dá sequer para ser classificado como de fome, 
porque ele não é de coisa alguma. Ocorre que, quando eu era Minis
tro. solicitei providências ao Presidente Médici, e Sua Excelência 
concordou, editando dois decretos-leis: um na área do ensino secun
dúrio c outro do ensino primário. A do ensino primário obrigava que 
os Estados pagassem às professoras tituladas por escolas normais, 
um salúrio mínimo mais 30% sobre esse salário, ou seja. I /3 de um 
salúrio mínimo. E para as professoras leigas - a quem este Pais 
tanto deve, em hora não tenham o curso de escola normal, possuem 
larga experiência da metodologia de ensino- no mínimo 80o/r de um 
sal{trin mínimo. Pois hem, o Governador de um Estudo hcm pró
ximo ao de V. Ex•, que me procurou com a maior lealdade, disse-
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m~: "A única p~ssibilidad~ que o meu Estado tem de cumprir esse 
decreto do Prc:stdcnte da República é demitir metade das prot'c:s
soras; nào posso elevar o salário de todas, uma vez que não tenho 
renda pura isso," Então, como V. Ex• verifica, esta a critica histó· 
rica no Brasil. Poderia -, se soubesse que V. Ex• ia falar sobre isso 
-trazer o livro de um homem sobre quem o MDB não põe dúvida 
alg_uma, o Sr. Celso Furtado. E na Pré-Revolução Brusileira - yue é 
o hvro a que me estou referindo, de autoria desse cidadão, V. Ex• 
encontraria queixas exatamcntc dessa natureza, em 1962. Particular· 
mente, acho que só haveria solução para o Magistério brasileiro, se 
houvesse fundos extra-orçamentários. Este Pais passou inúmeros 
anos de sua vida sem poder construir uma estrada, porque ó Ministé· 
rio da Viação c Obras .Públicas ficava preso à sua fatia orçamentária. 
Qua'ndo entretanto, se começou a criar ou a incrcmcntar.um novofun· 
do de construção de estradas rodoviárias, que foi, sobretudo, um fun· 
do de Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos, então, tivemos a 
possibilidade de verificar, como ainda hã alguns anos, cm um único 
ano 15 mil quilômc:tros de estradas pavimentadas. Então, a minha 
impressão é: que é: preciso fazer justiça cm relação ao processo, e não 
apenas à análise de um fato que, no momento, é grave. sem dúvida; 
mas verificar se neste processo temos melhorado ou piorado. V. Ex• 
,falou sobre !CM, inúmeras vozes da ARENA têm defendido a modi· 
ficação da legislação que rege o ICM hoje. Mas, cu mesmo fui Govcr· 
· nador com o antigo Imposto de Vendas c Consignações, que no fim 
sô beneficiava aos Estados mais desenvolvidos do País, aqueles que 
eram industrializados, enquanto nós, lá no nosso Norte, no Nordcs· 
te, na área Centro-Oeste c em uma certa área de Minas Gerais, que 
também é: subdesenvolvida, pagávamos duplamente, porque era um 
imposto de taxação adiante c acumulativa. Então, pagava o compra· 
dor o imposto em cascata, assim chamado, como me está auxiliando 
aqui o nobre colega Itamar Franco. Dai cu dizer que não discordo da 
critica que V. Ex• faz. Apenas pediria que a estendesse a um pas
sado, porque é um processo histórico no Brasil; não é hoje que as 
professoras municipais estão ganhando miseravelmente, elas sempre 
ganharam miseravelmente c não haverá solução, se ficarmos presos a 
orçamentos. Temos que encontrar uma fórmula, como o Presidente 
Castcllo Branco fez em relação aos fundos de transferência para os 
muniépios, qu~ a apartir dai pas_saram a ter muito mais meios para 
aplicar. Depois, vieram os abusos: em vez de pagar melhor uma 
professora municipal, preferia-se construir uma fonte luminosa, o 
Governo reagiu modificando a legislação. Desculpe pela extensão do 
aparte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Jarbas 
Passarinho, fico muito grato e até feliz pelo aparte de V. Ex• que foi. 
quando Ministro, um dos maiores lutadores em beneficio de melhor 
salário para as professoras, especialmente para as professoras leigas. 

Sobre a referência ao passado, era muito pior do que hoje, e a 
Resolução de 64 foi feita justamente para melhorar, daí termos 
batido palmas a ela: todo o povo brasileiro bateu palmas, porque ela 
foi feita para melhorar. Como o problema mais grave, hoje, é o do 
êxodo rural, é estarmos importando cercais, é o esvaziamento da 
agricultura brasileira - para a qual o Governo está de olhos 
abertos, atento, querendo realmente solucionar - é que eu abro o 
diálogo, para ver se clareio a mente do Governo e colaboro através 
dessa critica construtiva de que só podemos segurar o homem lá no 
mato ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Mas nós estamos 
de acordo cm que é preciso melhorar sempre, e -há muita coisa a ser 
melhorada. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pois não. Mas 
nesta área ... 

O Sr •• Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Mas nesta área
c cu tomaria a sua palavra como uma espécie de "deixa", que é tão 
comum lá nos cantadores do Nordeste. V. Ex• me deu a "deixa"
nesta área- c cu vou começar por ela. Nesta área, cu não acredito 
cm milagre. f: absolutamente impossfvcl aumentar o orçamento esta· 

dual pum atender a um pagamento justo, quando esse Estado é 
paupérrimo, como o de V. Ex• ~ pro:ciso haver fonte extra-orçamen· 
túria. E ~u gost;tria que meus colegas se aliassem a nós neste ponto de 
vist;t, É preciso huvcr fonte que não seja só do tributo, que não seja 
só da urrecadaçào daquele povo que é: pobre, c, portanto, não pode 
p:tgar nwis do 4uc a4uilo que já paga, c já paga, talvez, o que nem 
possa pagur. É preciso que haja uma nova fonte para que, pelo 
menos, o pagamento do Magistério dignifique a profissão c não a 
~nvileça, como V. l::x• falou. 

O SR. AGE:-.iOR MARIA (MDB - RN) - Senador Jarbas 
Passarinho, V. Ex• rc:conhccc, assim como os demais Senadores da 
Casa, ~m cspc:cial os Senadores nordestinos e nortistas, que o problc· 
ma da nossa agricultura é um dos mais sérios que por ora nos 
debatemos. Sabemos que o Governo está fazendo um esforço sobre· 
humano para fixar o homem no interior. Mas temos que reconhecer 
4ue se a professora é: mal paga, se a comercialização é: danosa aos 
intcn:ss~s daqueles que prodt•zcm, se o homem não tem, cm si, 
nenhuma segurança de: perspectiva, pelo menos, ele migra, e essa 
migração se: transforma nesse êxodo extraordinârio que temos no 
Pais. Temos de voltar as nossas vistas para ver se abrimos pcrspecti· 
vas de segurar esse homem no interior. 

. O diálogo está aberto. Não estou contra ninguém. O que estou 
dtz~ndo da tribuna é: o que vejo a cada vez que vou ao Nordeste. Sin· 
to 4 ue o problema é do: todos nós e, por este motivo, precisamos abrir 
0 debate, o diálogo, para encontrarmos um denominador comum 
para ~stu situação, quo: não pode continuar. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. AGE~OR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA)- Nobre Senador 
Agenor Maria, eu também não pedi o aparte para divergir de 
V. Ex• Sou, como V. Ex•, do Nordeste, c aqui tenho falado 
permanentemente das grandes dificuldades daquela Região. Mas, há 
dois anos ouço V. Ex• falar praticamente sobre o mesmo assunto. 
As estatísticas atestam que o Nordeste vem crescendo, claro que 
com grandes diliculdades, porém o quadro que V. Ex• apresenta, 
durante esse tempo, é sempre o mesmo: nada andou, tudo retrocedeu. 

O i\GENOR MARIA (MDB - RN) - Infelizmente é uma 
verdade. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- V. Ex• até hoje fa· 
lou, e muito- não estou contestando o que V. Ex• afirmou - mas 
ninguém viu uma solução apresentada por V. Ex• Hoje, no entanto, 
V· Ex• apresenta uma para a agricultura c a pecuária nordestina: o 
Batalhão Rural. Queria saber de V. Ex• como o batalhão rural, no 
Nordeste Brasileiro, iria dar a solução para uma gama de problemas, 
a esse quadro negro que V. Ex• apresenta aqui hã dois anos? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou-me permitir 
responder a V. Ex•: existe o batalhão rodoviârio c o batalhão 
ferroviário. Vou começar pelo Rio Grande do Norte ... 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Existe o batalhão 
rodoviário e o ferroviário, porque no Exército Brasileiro existe a car
reira de engenharia, mas não existe a rural. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Vou chegar lá! 
Existé a cadeira de vctcrinãria. Está até extinia, porque os veteriná
rios do Exército não têm o que fazer. 

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA - PA) - Não se esqueça 
V. Ex• de que eu me chamo Passarinho. (Risos.) V. Ex• acha que os 
vctcrinúrios não têm mais o que fazer, nesta República? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Estão acabando 
com os cavalos, não é? Mas está dif!cil o quadro. 

( 
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O Sr. Alt•xundre Costu (ARENA- MA)- Nobre Senudor, se 
v. Ex• diz que u ugriculturu só pode crescer, no Nordeste, à propor
ção que: se der u educaç~o. os conhecimentos necessários- fui ou até 
em curva de nível! - como V. Ex• quer criar um batalhão puru 
desenvolver o Nordeste: Brusilc:iro? Seriu necessârio que se criussem 
escolus paru que o butulhilo, inicialmente, pudesse transmitir os 
conhecimentos que possui'? 

O sn. AGENOR 1\IARIA (MDB- RN)- Vou explicar: o 
Rio Grande: do Norte divide-se em quatro áreas distintas - porque 

0 butalhão rurul não é só para o Nordeste, é para todo o Brasil. 
Nessas quatro áreas distintas temos: o Pólo do oeste, chumu-se 
Mossoró. Então, na periferia de Mossoró, se situaria um batalhão 
rural. A parte: referente militar disciplinaria o homem c, paralelo 
àquela disciplina, ele receberia a profissionalização agrícola através 
dos técnicos agrícolas, contratados pelo Exército Nacional, porque o 
Exército já prepara o recruta. Então, poderíamos aproveitar a 
economia de escala. Se ele já prepara o recruta para a força militar, 
receberia esse recruta, paralelo à disciplina militar, a 
profissionalização agrícola; um expediente seria destinado à dis
ciplina, e em outro, trabalhando na zona rural onde o batalhilo 
estiver localizudo, aprenderia o que é um trator etc. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- E por que não pelo 
Ministério da Agricultura? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• pediu para 
explicar. Estou explicando. Depois V. Ex• pode apartear. 

Então, resultado, num expedi~nte receberia a disciplina militar c 
no outro. a profissionalização agrícola. Ficaria sabendo o que é um 
trator, como se monta e se desmonta um trator; o que é uma moto
bomba; como se faz a irrigação; como se muda a sola de uma moto
bomba. Enfim, iria trabalhando e aprendendo. No espaço de um ou 
dois anos, quando aquele menino recebesse a carteira de reservista, 
teria aprendido a trabalhar. Porque, Senador Alexandre Costa, o 
que acontece hoje é que se V. Ex• entregar um trato r a um homem 
do campo. verá que ele não sabe movimentai a máquina. Não temos 
nenhuma escola de trato ris ta na minha região e nenhum filho de 
agricultor que possa pagar para aprender. Então, o batalhão rural 
iria, realmente, levar a essa juventude mais desasistida, mais 
empobrecida, mais marginalizada, a profissionalização rural que é: 
necessária. Porque, sem ensinar o homem, sem a evolução do ho
mem, a agriculturaja~ais po~erá desenvolver. 

Não vejo outra solução senão a da educação. A educação está 
cm primeiro lugar. Ou educamos o homem do campo para praticar
mos uma agricultura em termos competitivos, ou jamais poderemos 
ter uma agricultura desenvolvida no Brasil. 

Este é o meu ponto de vista a respeito do nosso problema 
agrícola. Precisamos educar o homem do campo, precisamos fazer a 
reforma agrária, precisamos, enfim, preparar este País para que ele 
seja o celeiro do mundo. Mas ele só o será se prepararmos o homem. 
porque ele é o começo c o fim de tudo. 

Sr. Presidente, estou satisfeito e agradeço a deferência com que 
a Mesa me tratou. Aqui fica, independente dos meus agradeci
mentos, o apelo para que, mais uma vez, o Poder Executivo tome as 
determinadas providências no campo da agricultura nacional. Muito 
obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGE
NOR MARIA EM SEU DISCURSO 

PODERÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA REDUZIR A INFLA
ÇÃO? 

Professor Milton Fricdman 

Economista de Chicago 

Os verdadeiros obstáculos à eliminação da inflação são IJU!t~icos 
não econômicos. Pôr um ponto final n;, inflação privaria o Governo 
da receita que ele utualmcnte obtém sem legislação. Produziria, igual-

mente:, um período temporário, .embora talvez bastante prolongado, 
de recessão ou queda dos negóctos e uma taxa relativamente alta de: 
desemprego. 

Esses obstáculos podem ser consideravelmente reduzidos 
awtví:s do que veio a ser chamado de corrcção monetária - 0 uso 
genentli:tado de: cláusulas de ajuste automático em contratos públi
cos e ptivados. Tais métodos não são uma boa coisa cm si c por si 
mesmo. Constituem simplesmente mal menor do que uma moeda 
ruinosumente administrada. O simples emprego generalizado dessas 
cláusulas não elevaria ou diminuiria a taxa de inflação. Mas reduzi
ria u receita que o Governo obtém com a inflação- o quesignifica 
que o governo teria menos incentivo para inflacionar. Mais 
importante, ainda, reduziria os prejudiciais efeitos secundários que 
medidas eficazes para acabar com a inflação teriam sobre a pro
dução c o emprego. 

Desde tempos imemoriais, a grande fonte de inflação tem sido a 
tentativa dos soberanos de arrecadar recursos para travar guerras, 
construir monumentos ou empregá-los em outros fins. A inflação é 
irresistivelmente atraente para os soberanos, porque constitui um 
imposto oculto que, à primeira vista, parece indolor ou até mesmo 
agradável e, acima de tudo, porque é um imposto que pode ser lança
do sem legislação específica. t realmente, taxação sem representa
ção. 

O resultado da inflação para a receita assume três formas princi-
pais: 

Moeda Fiduciária Adicional. -desde os tempos antigos os sobe
ranos vêm aviltando a moeda mediante substituição da prata ou 
ouro por metais vis. Mais tarde, o papel-moeda suplementou as 
moedas dt: metal de valor inferior a seu peso. Mais recentemente ain
da, lançamentos contâbeis em bancos centrais (enganosamente 
chamados de depósitos) foram acrescentados ao repertório. Os 
governos utilizam a moeda fiduciária para financiar despesas ou 
resgatar débitos. Além disso, essa moeda serve de base sobre a qual o 
sistema bancário cria moeda adicional sob a forma de depósitos. 

Grande c inesperada receita de impostos - a inflação eleva a re
ceita dos impostos cobrados às pessoas física e jurídica, colocando 
os indivíduos em faixas mais altas de renda; gera ganhos contábeis de 
capital sobre os quais incidem impostos; e torna as reservas por 
depreciação inadequadas para substituir o capital. 

Redução do volume real dos débitos pendentes - grande parte 
da dívida federal foi incorrida a taxas que não previam as atuais 
taxas de inflação. 

Graças a essas três fontes, a receita produzida pela inflação para 
o Governo dos Estados Unidos elevou-se a mais de 25 bilhões de 
dólares em 1973. A eliminação da inflação acabaria com essas fontes. 
O governo teria que reduzir despesas, aumentar impostos explícitos 
ou tomar emprestados fundos adicionais ao público a quaisquer 
taxas de juros que satisfizesse o mercado. Nenhuma dessas maneiras 
de proceder í: politicamente atraente. 

Um obstáculo político ainda mais sério ao fim da inflação é a 
relutância do público em tolerar o aumento transitório do desemprc
$0 que tal medida atualmente acarretaria. Para evitar um mal-enten
dido, deixem-me salientar que não estou dizendo que o aumento do 
desemprego constitui uma cura para a inflação. Não é. Há numero
sas maneiras de elevar o desemprego que exacerbaria, c não curaria a 
inflação. Digo algo muito diferente: que o desemprego é atualmente 
um efeito secundário inevitável da cura da inflação- da mesma ma
neira que o repouso na cama constitui um efeito secundário de uma 
bem sucedida operação de apendicite, mas não é cm si mesmo uma 
cura. 

A eliminação da inflação nos Estados Unidos exigiria a diminui
ção na taxa de crescimento dos gastos totais cm dólar. Na minha opi
nião, uma redução na taxa de crescimento do volume de moeda cons· 
titui o único instrumento eficaz disponlvel ao governo para reduzir a 
taxa de crescimento dos gastos totais. Mas o que se segue é indepen
dente dessa proposição. Se houvesse alguma outra maneira de dimi· 
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nuir o crescimento dos gastos, os efeitos secundârios seriam exatu· 
mente os mesmos. Da! minha anâlisc desses efeitos secundários da 
c:liminuçào da innução ser relevante, mesmo que o leitor nua aceite: 
minha opinião monetarista. 

Quando as despesas totais forem reduzidas, cadu produtor ten· 
derá, separadamente, a considerar a redução da demanda do sc:u pro· 
duto como específica a ele c esperará que: seja temporária. Mostrar· 
sc:-ú inclinado a enfrentá-la principalmente pela redução da produ· 
ção ou pela acumulação de estoques c não pela redução dos preços. 
Analogamc:ntc:, os seus empregados que forem temporariamente 
dispensados tenderão, com toda probabilidade, a reagir mediante a 
expectativa de serem recontratados ou procurarão emprego em outra 
firma, c não a moderar suas exigências ou expectativas salariais. 

A rc:dução nos gastos totais, por conseguinte, tenderá a renetir· 
se: inicialmente em redução geral da produção e empregos e em au· 
menta dos estoques. Decorrerá algum tempo antes que essas condi· 
çõc:s se: transformem em reduções gerais da taxa de aumento dos pre· 
ços e dos salários. E decorrerá ainda mais tempo antes que as 
expectativas sobre a innação sejam revisadas e encoragem o reinicio 
do emprego e da produção. 

Nos Estados Unidos, a demora entre uma mudança na taxa de 
crescimento monetário e a correspondente mudança na taxa de cres· 
cimento dos gastos totais c da produção total tem sido, em média, de 
seis a nove meses. A demora ulterior até que um efeito de frenagem 
sobre os preços torne-se evidente, tem sido geralmente de 12 a 18 me· 
sc:s. Em conseqUência, a demora total entre uma mudança no 
crescimento monetário c uma mudança na taxa de innaçào chega a 
cerca de dois anos. 

O que acontecerá, então? Se nada fizermos, teremos taxas ainda 
mais altas de innação- não continuamente, mas em explosões à me· 
dida que reagimos em excesso a recessões temporárias. Mais cedo ou 
mais tarde, o público ficará "cheio", exigirá ação eficaz e teremos, 
então, uma recessão realmente grave. 

De que modo podemos tornar politicamente viável acabar mui
to mais cedo com a innaçào? Da forma como encaro o problema, so
mente pela adoçào de medidas que reduzam os efeitos secundários de 
tal medida. Esses efeitos rcnctem fundamentalmente distorções intro
duzidas nos preços relativos por innação ou denaçào não previstas, 
distorções que surgem porque são os contratos sob percepções 
errõneas do curso provável da innação. A maneira de reduzir esses 
efeitos consiste cm negociar contratos com preços, salários ou taxas 
de juros estipulados em termos reais, e não nominais. Isso pode ser 
feito mediante emprego geral de cláusulas de ajuste automático. 

A correção monetária não é uma panacéia. ~ impossível 
submeter a ela todos os contratos (considerem, por exemplo, a moe· 
da cm circulação) c o seu emprego generalizado seria incõmodo. A 
grande vantagem do emprego do dinheiro cm,siste precisamente na 
sua capacidade de cfetuar transaçõcs de modo barato e eficiente. A 
aplicação generalizada da correção reduziria tal vantagem. Muito 
melhor seria não ter nem innaçào nem ajustes automáticos. Mas essa 
alternativa não é atualmente possível. 

Deixem-me notar também que o emprego de corrcçào monc· 
táría não constitui idéia nova ou não experimentada. Data ela de, pc· 
lo menos, 1707, quando um institutor de Cambridge, William 
Flcctwood estimou a mudança dos preços em um período de 600 
anos a fim 'de obter limites comparáveis da renda externa que os ti tu· 
lares de bolsas de estudo poderiam ter permissão para receber. O 
emprego da corrcçào foi explicitamente sugerido cem anos dc~ois 
por John Whcatlcy, financista inglês. Em 1886, o conceito foi exphca· 
do cm grandes detalhes c entusiasticamente recomendado pelo gran· 
de economista inglês Alfred Marshall. 

Outro grande economista, o americano Irving Fishcr, não apc: 
nas manifestou-se favorável ao "padrão tabular" -como foi chama
da há quase duzentos anos a corrcção monetária -mas convenceu 
uma companhia manufaturcira, que ajudava a organizar, a emitir tf. 
tu los com poder aquisitivo garantido, isso já cm 1925. O interesse pc· 
lo padrão tabular constitui o principal fator explicativo do dcscnvol· 

vimc:nto dos númcros-lndicc: de preços, Em anos recentes, a correção 
monetária, como ~ ora chamado o pudrilo tabular, foi adotada no 
Brasil em escala mais ampla do que eu recomendaria para os Estados 
Unidos c, em menor esculu, pelo Canadá, Israel e vários outros 
pu i ses. 

No caso dos Estados Unidos, minha proposta específica 
compõe-se de duas partes: a primeira para o Governo Federal e a se· 
gunda para o resto da economia. Para o primeiro proponho que a 
correçào sc:ja estabelecida por legislação; para o resto, que seja volun· 
túria, mas com remoção de todos os obstáculos legais. A questão de 
que números-índice usar na correção é importante, mas não crítica. 
Ou como disse Marshall em 1886: "Uma medida perfeitamente exala 
do poder aquisitivo í: não apenas inatingível, mas mesmo ínconcebí· 
vcl". Por conveniência, cu usaria o lndice de custo de vida calculado 
pelo Departamento de .. Estatística de Mão-de-obra dos Estados 
Unidos. 

O Governo americano, aliás, já adotou a correção nos pagamen· 
tos de benefícios da previdência social, na aposentadoria de servi
dores federais, nos salários dos empregados dos Correios c talvez cm 
algumas categorias. Os impostos expressados como percentagens fi. 
xas do preço ou outro valor qualquer são automaticamente corrigi
dos. O Governo deveria agora adotar a correção no imposto de 
pessoas tisica e jurídica e nos títulos de sua emissão. 

O emprego privado da correçào constitui um expediente sem 
função permanente se o Governo administrar responsavelmente a 
moeda. Daí, ser eu favorável a manter-se tal uso privado a título 
voluntário, a fim de promover-lhe a autodestruição, se acaso chegar 
esse bom tempo. 

Nenhuma legislação é necessária para a adoçào privada da 
correçiio c ela é hoje generalizada. Mais de cinco milhões de 
operários americanos são abrangidos. Por contratos sindicais com 
clúusulas de ajuste automático e deve haver grande número de operá
rios não sindicalizados que mantêm acordos implícitos ou explícitos 
semelhantes com seus empregadores. Numerosos contratos de entre
ga prevendo tanto mudanças específicas nos custos quanto mu
danças gerais dos preços. Numerosos contratos de aluguel de pontos 
comerciais são redigidos tendo como base uma percentagem de recei
ta bruta ou líquida da firma, o que significa que incluem uma corre
cão implícita. O mesmo se aplica a pagamentos percentuais de 
royallics c apólices de seguro de automóveis que custeiam reparos de 
avarias. Algumas companhias de seguros emitem apólices segundo 
as qu;lis seu valor nominal é automaticamente ajustado levando cm 
conta a innacào: sem dúvida há numerosos outros exemplos idênti· 
cos, que desconheço. 

~ altamente desejfwel que o costume de incorporar cláusulas de 
correçiio seja estendido a uma faixa muito mais ampla de acordos 
salariais, contratos de entrega futura de produtos e transações finan· 
ceiras envolvendo a tomada de empréstimos.· 

Efeitos políticos, mas de que maneira a adoçào generalizada do 
princípio da corrcção monetária afetaria a política económica? AI· 
guns críticos alegam que ela nos condenaria a uma innação perpétua. 
Acredito, porém, que muito ao contrário, ela aumentaria a capacida· 
de do governo de combatê-la. 

Para começar, a corrcção aliviaria algumas das dificuldades c 
distorções que atualmcntc se seguem a uma queda na taxa de inna
çào. Os empregadores não ficariam embaraçados com aumentos sala· 
riais excessivamente altos, nos termos dos atuais contratos sindicais, 
uma vez que os aumentos cairiam à medida que se reduzisse a inna
çào. Os tomadores de empréstimos tampouco ficariam entalados 
com custos excessivamente altos de juros; pois as taxas sobre os 
empréstimos pendentes baixariam na mesma medida cm que caísse a 
innação. A corrcçào compensaria também, cm parte, a tendência das 
empresas de diferir investimentos de capital logo que comecem a 
declinar as despesas totais- pois_ haveria menos razão para esperar, 
na expectativa de preços c taxas de juros mais baixos. As empresas 
poderiam tomar empréstimos ou negociar contratos de construção 
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sabendo que: us taxas de: juros c: os preços dos contratos seriam ajusta· 
dos mais tarde: de: acordo com o lndicc: de: preços. 

Mais importanic ainda, a corrcçllo reduziria o tempo ncccs· 
sário para que: uma queda nu taxa de: crescimento dos gastos totui~ 
produzisse pleno efeito na diminuição da taxa de inflação. A medida 
que a desacelc:ruçuo du demanda se fizesse: sentir em vários pontos da 
economia, quaisquer efeitos sobre os preços seriam prontamente: 
transmitidos aos contratos salariais, aos contratos para entregas futu~ 
rase às taxas de juros de: empréstimos pendentes a longo prazo. Em 
conseqUência, os custos salariais dos produtores, bem como os de:· 
mais custos, subiriam com menor rapidez do que o fariam sem cor
reçào. Essa moderação dos custos, por outro lado, encorajaria os 
empregadores a conservar mais gente em suas folhas de pagamento c 
a produzir mais bens do que o fariam sem a correçào. O estímulo da 
oferta, por outro lado, agiria contra os aumentos de preços, com 
uma retroalimentaçào adicional moderadora sobre os salários e de· 
mais custos. 

Com o emprego generalizado da correçào, em suma, restrições 
monetárias firmes do sistema da reserva federal se refletiriam numa 
redução muito mais uniforme do ritmo da inflação e numa elevação 
transitória muito menor do desemprego. A economia tomaria, muito 
mais rapidamente do que agora parece possível, o caminho do cres· 
cimento não inflacionário ou de altos nívds de emprego. 

A principal objeçào à correçào é a alegação de que as cláusulas 
de ajustamento automático produzem efeito inflacionário sobre a 
economia. Nesta forma, a enunciação do problema é simplesmente 
falsa. A cláusula de ajustamento entra em vigor apenas como conse
qUência de um aumento anterior de preços. De onde virá essa idéia? 
Um ajuste automático tanto pode ser para cima como para baixo. Se 
a inflação cai de ritmo.e, daí, os aumentos de salários, terá a correção 
ainda impacto deflacionário? 

A correção não produz efeito direto sobre a taxa de inflação. 
Ela simplesmente assegura que a inflação.afetarâ da mesma maneira 
diferentes preços e salários e, assim, aliviará distorções nos preços 
relativos e nos salários. Com o emprego generalizado da correção, a 
inflação seria transmitida de forma mais rápida e uniforme e, por is
so mesmo seria menor o prejuízo por ela causado: mas por que deve
ria esse elevar ou reduzir a taxa de inflação? 

Em um nível mais sofisticado, argvmentou-se que reduzindo a 
receita produzida por uma dada taxa de inflação, a correção indu
ziria o Governo a acelerar a sua taxa a fim de recuperar a receita 
perdida. Além disso, sugeriu-se que o público geral interpretaria a 
adoção da correçào como significando que o Governo renuncia ao 
combate à inflação e lj,Ue procura apenas conviver com ela - o que, 
por seu lado, reforçaria as expectativas inflacionárias. Para mim, não 
parecem sólidas essas objeções. Se o público não quer o fim da infla· 
ção, mas admite que o Governo use-a como uma fonte regular de 
receita, quanto mais cedo adaptarmos nossas instituições a esse fato, 
melhor. 

Uma c:ompensaçio benéfica 

Em um nível ainda mais sofisticado, pode-se at~; .. mentar que, 
eliminando as distorções dos preços relativos, a correção tornaria 
mais fácil ao público reconhecer mudanças na taxa de inflação e, por 
isso mesmo, red\lziria, a defasagem temporal na adaptação a tais 
mudanças e, em conseqUência, tornaria o nível de preços nominais 
mais sensível e variável. f: certamente possível que a correçào produ
za esses efeitos, embora tal fato não tenha sido em absoluto demons
trado. Mas, se assim, as variáveis reais seriam menos sensíveis c mais 
estáveis - o que seria uma compensação altamente benéfica. Além 
disso, é também possível que, ao tornar menos importante a estimati
va acurada da taxa de inflação, a correção reduza a atenção dedicada 
a essas estimativas e, destarte, proporcione maior estabilidade. 

Uma objeçio de um tipo muito diferente 1: que a inflação serve 
à finalidade social muito importante de solucionar reivindicações 
incompativeis de diferentes grupos. Sob este ângulo, os participantes 
na economia, para não usar meias palavras, fazem reivindicações 
não negociáveis superiores à produção total. Essas exigências são 
conciliAdas apenas porque R inflaciio cn~tana as pessoas, levando-as a 

/' 

pensar que: foram atendidas, quando, de fato, não o foram. As 
clâusulus de ajustamento automâtico, argumenta-se, revelariam a 
incompatibilidade das reivindicações c os trabalhadores que aceitas
sem um salário real mais baixo ocasionado pela inflação não previst~ 
nilo se: mostrariam dispostos a aceitar o mesmo salário em negocia· 
çõc:s explícitas. Se: essa opinião i: correta cm escala suficientemente: 
grande: para ter importância, não vejo outro resultado final do que: 
inflação descontrolada ou uma sociedade: autoritária governada pela 
força, Talvez seja apenas um desejo esperançoso que me faz relutar 
em aceitar essa visão do nosso destino. 

A sabedoria política convencional sustenta que o povo pode 
queixar-se de inflação, mas que vota na base do nível de desemprego. 
Ninguém, afirma-se, jamais perdeu uma eleição por causa de infla
ção. Mas à medida que deixamos cada vez mais para longe a depres
são da década de 30 e experimentamos mais e mais inflação, essa 
sabedoria convencional torna-se crescentemente duvidosa. Em todo 
o mundo a inflação constitui uma das grandes fontes de inquietação 
política. 

Talvez a correção não constitua o melhor expediente nestes tem· 
pos conturbados. Mas não conheço outro que encerre tanta promes· 
sa de reduzir o mal produzido pela inflação e facilitar-lhe a climi· 
nação. Se ela continuar a acelerar-se, a sabedoria polrtica convencio
nal será invertida. A insistência em acabar com a inflação a qualquer 
custo descambará para uma grave depressão. Agora, antes que isso 
aconteça, é a ocasião de tomar medidas que tornem politicamcntcl 
exeqUível acabar com a inflação antes que ela acabe não apenas com 
a sabedoria coiwencional mas, talvez também com a sociedade livre. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente, designando para a 
Sessão ordinária de quarta-feira, dia 8, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n' 605, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mineiros do Tietê (SP) a elevár, em Cr$ 1.600.00 00 (um milhão c 
seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n' 606, de 1976, da Comissão 
- de Constltulçio e Jllltlça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 68, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 607, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Garça (SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS ... 
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n9608, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Jllltlça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 385, de 1976, do 

Sr. Senador Jarbas Passarinho, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo do professor Eugênio Gudin, publica· 
do no jornal O Globo, de 23 de agosto de 1976, sob o título "Os 
Contrastes das Mentalidades Anglo-Saxónica c Ibérica". _,._ 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 394, de 1976. d() 
Sr. Senador Accioly Filho, solicitando seja anexado aos Projetes de 
Lei do Senado n9s 128, de 1974, 89, 164, 189, 197, 198 c 226, de 1975. 
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IS c 79, d~ 1976, qu~ trumit"m ~m conjunto, o de nY 200, de 1976, do 
Sr. s~nudor Ndson Carn~iro, q u~ alt~ru u r~dação du alín~u "c" do 
item II c do it~m III do urt. SY da L~i nY 5.107, de 13 de sct~mbro d~ 
1966. 

-5-

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de: Lei do S~nado nY 
210, de 1975, de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, que inclui 
dispositivo no Dccrcto·L~i nY 898, de 29 de sct~mbro de 1969, 
d~finindo como crim~ contra a segurança nacional a v~nda, doação, 
c~ssão e transporte de ~xplosivos para fins não industriais, tendo 

PARECERES, sob nYs46 ~47, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc; c 
-de Segurança Nacional, favoráv~l. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado nY 25, de 1976, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre a contribuição previd~nciária devida 
pelos municípios ao Instituto Nacional de Previdência Social, tendo 

PARECER, sob nY 519, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
Sessão. 

( Lel'allla-se a Sessão às 16/zoras e45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GUSTAVO 
CAPANEMA. NA SESSÃO DE 23-8-76, QUE SE REPU
BLICA POR HAVER SAlDO COM /NCORREÇOES NO 
DCN- Seçào II- de 24-8-76: 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG. Para enca· 
minhar a votação.)- Sr. Presidente: 

O requerimento, ora submetido à votação do Senado, de ~orne· 
nagem de pesar pelo falecimento. ocorrido ontem, do ex-Pres•d.ente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, eu o assinei pensando na mmha 
qualidade de Senador por Minas Gerais, terra também do .insigne 
homenageado. Já agora, ocupando a tribuna, para encammhar a 
votação, desvinculo-me da origem mineira, porque entendo que devo 
falar cm nome de todos. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- O seu 
aparte muito me honrará. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• se faz hoje 
intérprete do povo brasileiro na consternação que externa pela morte 
do ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira. Peço a V. Ex• 
que nos conceda, a seus companheiros da ARENA. a h.onra de falar 
também pelo nosso Partido. a Aliança Renovadora Nac1onal. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Muit~ 
agradeço ao meu preclaro Líder tão honroso encarg?. Como ve 
V. Ex•. Sr. Presidente, já agora estou falando. cspccmlmcntc cm 
nome da ARENA. . 

Estou com medo da trihuna hoje, Sr. Presidente. Sempre Uve 
medo da tribuna. Mas hoje ela me assusta mais, porqu~ cs~~u 
tomado de profunda emoção, pela morte brutal do a~mgo .. ~o 
querido. Fazer este discurso cs!il sendo para mim coi~a mUlto dJflc~l, 
rorquc, além de ter o coração ferido. estou. a hcm d1zcr, falan.d? c 
imrrovisn. Derois da notícia tremenda, todo o meu ser cs~~~~ual 
Jlassou a ser sede só de sofrimento. Mesmo derois de ter admJI_J 0 a 
h i ró tese deste discurso, niio fui capaz de buscar os temas c de alinhar 

as idéias para urdi·lo ~ pronunciâ-Io. Confesso estas circunstâncias 
pura me s~rem p~rdoados os defeitos desta breve oração. 

S~ja·me permitido começar assim o discurso, com esta nota de 
carâter p~ssoal. Na verdad~. estou perdendo um amigo muito caro, 
de uma amizade de mais d~ quatro dêcadas, uma amizade nascida no 
aconchego de um lar ilustre de Belo Horizonte, o I ar da viúva 
D. Luíza Gomes de Lemos, a que o meu fraterno amigo Gabriel 
Passos, meu colega de colégio e de faculdade, se prendera logo 
d~pois de formado, c ao qual mais tarde Juscelino veio também 
vincular.se. Essa amizade não foi jamais abalada pelos inevitáveis 
contratempos e desentendimentos próprios da vida política, desde 
cedo por mim abraçada,~ também pelos dois genros daquela extraor· 
dinária figura de mulher, 

Mais de uma vez, como nos episódios da queda do regime parla· 
mentarista, nós estivemos em posições divergentes ou contrapostas. 
Porém nada disso, por um momento sequer, perturbou a nossa 
sempre cálida, sempre constante amizade. 

Em meio às amarguras desta hora, me arriscarei, para ilustrar o 
meu discurso, a tal ou qual tentativa de pensamento político. 

Logo indagarei o que terá sido maior em Juscelino, se a persona
lidade ou a obra. 

O que é evidente é que ele, no tropel dos seus passos, se foi con· 
figurando como ídolo do povo. A sua morte, tão súbita, tão violenta, 
ainda estâ pondo em maior evidência essa gloriosa aura popular em 
torno da sua figura. 

O que será, Sr. Presidente, que mais concorre para formar, 
diante do povo, a imagem do ídolo? Será a sua personalidade ou a 
sua obra? 

Não tenho dúvida de que uma grande personalidade sem obra, 
ou uma grande obra sem personalidade poderá ser objeto de bons 
estudos históricos ou de belas análises psicológicas, mas não atingirá 
a alma do povo. O povo há de ver, no seu ídolo, uma personalidade e 
uma obra. As duas coisas terão de casar-se, como foi o exemplo, o 
divino exemplo de Jesus Cristo. Na escala humana, não sei de quem 
terâ ultrapassado o vulto de Napoleão como objeto da paixão 
popular. E essa paixão o que foi que a acendeu? Foi somente o génio 
e a coragem, ou foram esses traços da personalidade reunidos às 
quarenta batalhas conquistadas e ao código civil deixado ao povo 
francês? 

Contemplemos o caso de Juscelino, o pranteado objeto da nossa 
homenagem de hoje. 

Quais os traços marcantes da sua figura espiritual? 
Raramente um ser humano pode trazer em si mesmo aquele con

ju'nto de dons próprios da superior personalidade. Antes do mais, o 
seu grande coração, aberto, dadivoso. Ele era sempre assim, sempre 
bom. Não sabia perder a oportunidade de servir, de ajudar, de 
amparar, e era incapaz de guardar o mínimo rancor ou de aceitar a 
idéia de qualquer espécie de vingança. 

Outro dom que compunha a sua personalidade e despertava 
tanto encantamento era a sua alegria. Haverá qualidade mais bela do 
que a alegria, o atributo de estar sempre jovial e festivo, com o riso 
no semblante, mesmo em meio dos aborrecimentos e revezes? 

Qualidades grandes de Juscelino eram também a visão em face 
dos problemas, a audácia e o destemor nos lances perigosos, a 
vontade de ferro nos empreendimentos. 

Outro traço constante nele era a sua fascinação pelo homem de 
talento e de cultura, ao mesmo tempo que sabia conviver, sem 
nenhum sinal de tédio, mas cheio de satisfação, com as pessoas 
simples, primárias ou rudes. 

Esses atributos tão atraentes bastariam, por si sós, para con
figurar nele, diante do povo, a imagem de um ídolo? 

I! fora de dúvida que não. 
Ele quis ser, desde cedo, homem de Estado. Não, porém, o 

homem de Estado preocupado mais com a boa rotina dos negócios 
publicos, satisfeito com as realizações comedidas, dentro das possi· 
bilidadcs normais. Em certas quadras da história de um povo, sào 
necessários governantes desse tipo. Mas Juscelino nào. Ele punha 
sempre os olhos nas coisas difrccis, nas realizações quase impossíveis. 

.. 
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No governo de Minas, desde que empunhou as rédeas do Palácio du 
Liberdade, ei-lo diante do povo a anunciar programas de arrojo. 
Nesse estudo de espírito, ao fim do seu período, investe pura a chefia 
du Naçilo, ganha us eleições presidenciais. Presidente da República, 
as suas vistas, os seus planos, as suas metas encheram o Pais de con· 
tinuado ruído. Não havia obstáculos que contivessem os seus 
avanços, e já então o povo ia vendo nele o estadista que, ao lado de 
ser uma personalidade fascinante, era também um abridor de novos 
caminhos, um organizador de novos cometimentos. O que ele queria 
mostrar ao povo era a obra ciclópica, a obra numerosa e'ponteada de 
grandeza. 

Neste discurso que regimentalmente tem de ser curto e nesta 
hora de atordoamento moral, de confusão e tormento generalizado, 
ponho de lado a idéia de referir os feitos governamentais desse 
grande chefe de Estado. 

Só não posso omitir a realização maior: Brasília. 
A idéia da nova Capital Federal, erguida no planalto central do 

País, vinha de longe. Determinou-a a Constituição de 1891 c a re
novou mais tarde a de 1934. A Constituição de 1946, sob cuja vigên
cia de Juscelino entrou a governar, havia tornado mais premente, 
mais categórico o preceito da mudança da Capital. Juscelino 
encontrou, mesmo, já determinada em decreto, a fixação do local de 
Brasília, nome que ainda não estava escolhido. Mas cu me lembro 
muito bem. Ninguém, naquela ocasião, acreditava na mudança, 
ninguém via possibilidade na construção da cidade, e havia muita 
gente que não queria o empreendimento. Mas o Presidente da R~pú· 
blica levou a sério de tal modo o preceito constitucional, c 
apaixonou-se tanto, com decisão e ardor cada dia mais irredutíveis, 
pela imediata edificação de Brasília, que o povo logo pôde contem
plar essa sua impetuosa caminhada. Põe à frente da tarefa um 
homem de notóriil capacidade de realização, lsrael Pinheiro, 
convoca desbravadores destemidos e renhidos, como Bernardo 
Sayào, entrega os projetas de urbanismo e de arquitctura a dois 
grandes mestres brasileiros já então conceituadíssimos, Lúcio Costa 
e Oscar Niemeyer, e ei-lo, sem desfazer nem perturbar os outros nú
meros do seu programa de governo, ei-lo, espécie de Hércules, 

empolgado na vertiginosa façanha. Em quatro anos, estava erguido 
este extruordinârio plâstico, a cidade de Bras!lia. A 21 de abril de 
1960, inaugurava-se a nova Capital Federal. 

Esta obra, cheia de t:lnta beleza, que logo se tornou conhecida c 
celebrada no mundo inreiro, obra tão necessâria, tão importante, tão 
signific<lliva para o ordenamento do nosso País, assim como para a 
grandeza e glória nacional, foi assim logo compreendida pelo povo, e. 
entrou a concorrer, mais do que qualquer outra, para formar, no seu 
providencial autor, a imagem do ídolo. 

Temos de reconhecer o sacrifício que ao nosso povo custou a 
construção de Brasília e a mudança da Capital. Mui tos ainda 
deploram essa demasia de investimentos e de gastos tornados 
imperativos. Mas o povo, esse não. O povo, com o seu senso 
miraculoso, com o seu divino senso das antecipações, aceitou alegre 
o sacrifício. 

Sr. Presidente, isto é comum na história dos grandes homens. 
Lembremo-nos de Churchill, na hora mais dura da guerra, apelando 
para o povo, e dizendo que, naquele transe, só poderia oferecer aos 
ingleses sangue, suor e lágrimas. O sacrifício foi compreendido e 
aceito. E o corajoso homem de Estado, que tais aflições oferecia, 
h a veria de transfigurar-se em ídolo do seu povo. 

Outra meditação a que convida a morte de Juscelino é que não 
raro, a grandeza do grande homem atrai a tragédia. Ele podia ir 
vivendo, para um dia morrer de uma doença qualquer, mas 
subitamente, para o nosso espanto e horror, é colhido, esmigalhado 
pelo terrível desastre. Que misteriosas circunstâncias são essas que 
costumam envolver e agravar a morte dos que foram maiores entre 
os humanos! Lembremos a morte de um Júlio César, entre os 
antigos, ou a de um Tiradentc:s, aqui mais perto de nós. O destino 
parece querer que as condições trágicas da morte lhes venham pôr 
uma coroa. A tragédia, em que Juscelino ontem pereceu, vai tornar a 
sua imagem mais bela diante do povo. 

Já não posso continuar. Sei que terei excedido os limites regi
mentais, Sr. Presidente. V. Ex• me perdoe. E aos nobres colegas que 
me ouviram, com semblante tão compreensivo, peço que me relevem 
o desalinho e as tamanhas imperfeições desta oração. (Muito bem!) 
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MESA 

Presidente: 39-Secretório: 

LIDERANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

Magalhães Pinto IARENA-MGI leu rival Baptista !ARENA-SEI 
líder 

Petrónia Portello 
Vice:líderes 

furico Rezando 
Jorbos Passarinho 

José lindoso 
Manos lodo 

Osires Teixeira 
Ruy Santos 

Saldanha Derzi 
Virgílio T ávoro 

J9. Vi c e· Presidente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

49.Secretório: 
lonoir Vergas IARENA-!>CI 

2\'. Vice-Presidente: 
B,enjomim Foroh IMOB-RJI 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

f9.SocrlltÓrio: Suplentes de Secretórros: líder 
Franco Montara 

V ice-líderes 
Mouro Benevides 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Evondro Carreiro 

Oinorte Mariz IARfNA-RNI 

21'-~ocretório: 
Marcos Freire IMDB-Pfl 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa (ARENA-MA) 
Mendes Canele IARENA-MTl 

COMISSOU 

Dirotor: Joté Sacros do Oliveira Filho 

local: Anexo 11 - Térreo 

Telefones: 23·6244 e 25-8505 - Ramais 193 o 257 

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIIMANINTIS 

Chefe: Claúdio Cbrlos Rodrogues Costa 

local: Anexo 11 - Térreo 

Telefono: 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA) 
17 Mombrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércia 

• Vice-Prosidonlo: Benedito Forro ira 

Titular•• 

I. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

~- ltolívio Caolho 

5. Mendes Canele 

I. Agenor Mario 

2. Orestes Quércia 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Altovlr leal 

2. Otair Beck"r 

3. Renato Franco 

I. Adalberto Seno 
2. Amoral Peixoto 

Assistente o Marcus Vinicius Goulart Gonzoga- Ramol706 

ReuniOes: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 

Locot: Sala "'Epotacoo Pessoa"'- Anexo 11 -Ramal 615 

COMISSlO DI ASSUNTOS r!IGIONAIS- (CAR) 
17 Membros! 

Tltulcwe• 

i. Canele Pinheiro 
2: José Guiomord 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Franca 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Collele Pinheiro 
Vice-Presidente: 1\genor Maria 

$uplentea 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. José Sarney 
3. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. Agenor Maria I Evolósio Vieira 
2. Evondro Carreiro 2. Gilvon Rocha 
Assistente: lédo ferreiro do Rocha- Romol312. 
ReuniÕes: Terços-feiras, às IO:OQ horas. 
(ocol: Solo "Epitócio Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 615. 

COMISSAO DI CONSTITUIÇlO i JUSTIÇA - (CCJ) 
I 13 Membros) 

COMPOSIÕO 

Presidente: Accioly Filho 
19. Vice-Presidenle: Gustavo Coponemó 

21'-Vico-Presidenle: Paulo Brossard 

Titular•• 

I. Accioly Filho 
2. José Sarnéy 
3. José lindoso 
4. Helvídio Nunes 
5. llolívio Coelho 
6. Eurico Rezando 
7. Gustavo Coponemo 
8. Heitor Dias 
9. Henrique de La Rocque 

I. Dirceu Cardoso 
2. L~lle Chaves 
3. Nelson Carneiro 
-4. Paulo Brossard 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Maltas le6o 
2. Otto Lehmann 
3. Petr6nio Portello 
4. Renato franco 
5. Oslres Teixeira 

I. Fronco, Montara 
2. Mouro Benevldes 

Assistente: Maria Heleno Bueno 8rana0o- Ramol305. 
ReuniOe~o Quartos-loiras, às IOoOO horas 
Local: Sala "'Cióvos Bovill!qua"'- Anexo 11- Ramal623. 
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COMISSlO DO DISTIITO PIDIIAL- (CDP) 
III Membros! 

Titulares 

I. Holvídio Nunes 

2. Eurico Rozonde 

3. Renato Franco 

4. Osires Teixoirc-

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presidento: Adalberto Sono 

Suplente• 
ARENA 

I. Augusto Franco 

2. lulz Cavalcante 

3. José llndoso 

4, Virgílio Tóvora 

7. Henrique de la Rocque 

8. Otoir Beckor 

I. Adalberto Sena 

2. lózaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

MOS 

I. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco a e Oliveira - Ramo I 306. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas. 

loco!: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

ntvlar•• 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

~. luiz Cavalcante 

5. Arnon da Mello 

6. Jorbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quércla 

3. Roberto Soturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cobrei 

Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franca 

3. Ruy Santos 

4. Cattete Pinheiro 

5. Helvídlo Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Romol675. 

ReuniOes: Quartos-feires, às 10:00 horas. 

local, Sala "Epitdcio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA- (CIC) 
(9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vice-Presidento: Henrique de lo Rocque 

Titulare• Suplente• 
ARENA 

I. Torso Outro l,rnon da Mello 

2. Gustavo Coponema 2. Holvidio Nunes 

3. Jo<lo Calmon 3. Jo'sé Sarney 

4, Henrique de la Rocque 4. Ruy Sentes 

5. Mendes Canale 
6. 'Otto "tehmonn 

MOS 

I. Evelásio Vieira I. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramal598. 

Reuniões: Quintos.feiras, às 10:00 horas. 

local: Solo "Clovis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DI PINANÇAS- (CP) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amarei Peixoto 

Vica-Prasidente: T eot6nio Vilela 

ntularel 

I. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Casto 

~. fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Ffeire 

6. Virgllio Távora 

7. Ma nos leõo 

8. Torso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

10. Helvídio Nunes 

li. T eot6nio Vilela 

12. Auy Santos 

I. Amaral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mauro Benevides 

4. Roberto Saturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Daniel Krieger 

2. José Guiomard 

3. José Sarney 

4. Heitor Dias 

5, Cattete Pinheiro 

6. Osires Teixeira 

I. Danton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveldsio VIeira 

Assistente: Marcus Vinlcius Goulart Gonzaga - Ramal303. 

ReuniOes: Quintas·leiras, àsl0:30 horas. 

local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 • 716. 
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COMISSAO DI LIOISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

ntularea 

l. Mondes Conolo 
2. Comício Gondim 
3. Jorbos Passarinho 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice.Prosidonte: Jossé Freire 

Svplentea 
ARENA 

I. Virgílio Tóvoro 
2. Eurico Rezende 

4. Henrique do Lo Rocque 
3. Accioly Filho 

5. Jessé Freire 

MDB 
l. Franco Montoro l. Lázaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romol675 
Reuniões: Quintos.foiros, às li :00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623. 

COMISSAO DI MINAS IINIRGIA- (CMI) 
17 Membros! 

ntularea 

I. Milton Cabral 
2. Arnon do Mollo 
3. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
Vice.Prosidonto: Domício Gondim 

Suplente a 
ARENA 

l. Paulo Guerra 
2. José Guiomord 

4. Domício Gondim 
3. Virgílio T óvoro 

5. João Colmon 

MOB 
l. Dirceu Cardoso l. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Loilo Choves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306. 
Reuniões, Quintas. feiras, às 10:30 horas. 

Local: Solo "Epildcio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

ntular•• 

1. José Li ndoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmonn 

1. Donton Jobim 
2. Orestes Quércio 

COMISSAO DI RIDAÇAO (CI) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Donton Jobim 
Vice.Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

l. Virgílio T óvora 
2. Mendes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal 13-C. 
Reuniões: Quarto! ·feiras, os 11 :00 horas. 
Local: Sala "Cióv:s Bev:lllcouà"- Anexo 11 -Ramal 623 

COM{SSAO DIIILAÇOIS IXTIIIOifS- (CII) 
115 Membros! 

ntularea 

1. Daniel Krieger 
2. Luiz Via no 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Froir6 
5. Arnon do Mollo 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Kri~ger 
f9.Vice.Presidente: 'Luiz Viana 

29.Vice.Presidente: Virgílio TóvorCI 

Suplente• 

ARENA 

l. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Colleto Pinheiro 
4. Fausto Castelo. Branco 

6. Petrónio Portolla 
5. Mendes Canelo 
6. Holv:dio Nunes 

7. Saldanha Derzi 
8. José Sornoy 
9. João Colmon 

10. Augusto Franco 

MDB 

l. Donton Jc:,im 
2. Gilvon Rocha 
3. Itamar Franco 
4. Leite Oaves 

l. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossord 
3. Roberto Soturnino 

5. Mouro Benovides 

Assistente: Cóndido Hippertl- Romol676. 
Reuniões: Quartos. feiras, às 10:30 horas. 
Local· Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulare• 

C:OMISSAO DI SAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: fausto Costeio. Bronco 
Vice. Presidente: Gilvon Rocha 

Suplente• 

ARENA 

1. Fausto Castelo. Bronco 1. Saldanha Derzi 
2. Colleto Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4. Otoir Beder 
5. Altevir Leal 

l. Adalberto Sena 
2. Gilvon Rocha 

2. Mendes Canele 

MDB 

1. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Ass:stente: Lêda Ferreira do Rocha- Ramal 312. 
Reuniões: Ouintas.feiros, às 11:00 horas. 

local: Solo "Epitdcio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 
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COMISSlO DISIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Mombrosl 

ntvlarea 

I. lulz Covolcanto 
2. José llndoso 
3. Virgílio Távora 
~. José Gulamard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Gulomord 

Vico·Presidonte: Vasconcelos Torres 

Suplentea 
ARENA 

1. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de la Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

1. Amaral Peixoto I. Agonor Maria 
2. Adalberto Sena 2. Orestes Quércla 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312. 
~ounlóes: Quartas· feiras, às 11:30 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo li- Ramal623. 

COMISSlO DISDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Mombrosl 

TltviGrea 

1. Augusto franca 
2. Ot1o lehmann 
:f. Heitor Dias 
~. Accloly Filho 
5. luiz Viana 

I. Itamar franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barboza 

Vice·Presidente: Otla lehmanri 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

I. Maltas leão 
2. Gustavo Capanema 
3. Alexandre Costa 

1. Danton Jobim 
2. Mauro Benovides 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas~loiras, os 10:00 horas. 
local: Sala EpitócioPessoa- Anexo 11- Ramal615 

COMI55l0 DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇOIS 
I O liAS PlliLICAS - (CT) 

17 Membrosl 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Casto 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Titular•• Suplente a 
ARENA 

I. Alexandre Casto 1. Oito lehmann 
2. luiz Cavalcante 2. Mendes Canele 
3. Benedito Ferreiro 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
1. Evandro Carreira I. Lázaro Barboza 
2. Evelásio Vieira 2. Roberto Saturnino 
Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal30l 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala. Ruv Barbosa -Anexo 11 - Ramal 621 

I) SIRVIÇO DI COMI55015 MISTAS, ESPECIAIS 
I DIINQUIIITO 

Coml11iSea TemporáriCia 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Ramal303 
11 Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação do Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Misto do Projeto do lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Harotdo Pereira Fernandes - Ramal 6741 

Alfeu de Oliveira· Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Mauro 
Lopes de Sá 7 Ramal 31 O 

SIIIADO ll!lliRAL 

80BSBCRB'UIIIA ll! COII!SSOES 

SERVIÇO ll! COII!SSOBS PERIIANENTES 

BOIWI TEI!ÇA 

10:00 C, A, R. 

HORAS QllAitrA 

c.c.J. 
10100 

c.z. 

c.a.z. 
10:)0 

O,J., 

U:OO c. a. 

11:)0 c.s.11. 

HOR.<RIO DAS REO!IIOBS DAS COII!SSOBS PERIWII!IITES DO SIIIADO I'!DilRAL 

PARA O ANO DE l9J5 

s A L A ASSISTENTE HORAS QUINTA s A L A 8 

IIPIUCIO PBSSOA 
L!DA' 09:00 C.D.F· 

ROY BARBOSA 

lbuW. - 615 Ramais - 621 e '716' 

8 A L A s ASSISTENTE C,E,C 
CLOVIS BEVII.(CQllA 

10:00 
Rlm&l - 62) 

CLOVIS BEVIUCQllA liA RIA c.s.P.c. EPIT~CIO PBSSOA 

-1- 621 HEL!NA Ramol - 6)5 

!PITACIO PESSOA C,7. RUY BARBOSA 

~-••5 
DANIEL 

Rlmacil - 621 • 716 10:)0 

ROY BARBOSA 
Cl!IDIDO c ••• z. EPIT~CIO PBSSOA 

Ramais - 521 I 716 Ramal - 615 

!PIT~CIO PIISSOA IIARCOS C,L.S. CLOVIS BEVII.(CQllA 
Ramal - 615 VI!IICIUS Rlmal- 52) 

CLOVIS BEVII.(CQllA liA RIA 11100 c.s. EPITACIO PBSSOA 

Ramal - 52) CARIIEK Ramal - 615 

CLOVIS BEVILACQUA LtDA C,T, RUY BARBOSA 

Ramal - 62) Rimai I - 621 I 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLEIDE 

SONIA 

IIARCUS 

VINICIOS 

RONALDO 

DANIEL 

L! DA 

CI.(UoiO 
COSTA 



REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL 

DIÁRtO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXI- N9 107 QUINTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I-ATA DA 146• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 

1976 
1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

- Referentes às seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n9 247 f75, que assegura o amparo 
lia Prcvid~ncia Social aos segurados incapazes para o trabalho 
nos casos que indica .. (Redação do vencido, para o segundo turno 
regimental). 

Projeto de Lei do Senado n9 9f76, que dá nova redação ao· 
art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 1975, que dispõe 
sobre a averbação do pagamento de títulos protestados, a identi· 
licllçao do devedor em títulos cambiais de fatura.c dá outras pro· 
Vidências. (Redação do vencido, para o segundo turno regimen· 
tal). 

Projeto de Decreto Legislativo n9 21/76 (n9 56-A/76, na Câ· 
mara dos Deputados), que aprova ·o texto do Convênio Intcr· 
nacional do Café de 1976, aprovado por ocasião da Sessão Plená• 
ria, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da, Organização 
Internacional do Caf'e. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, 
a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

-'Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 81/75, do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a estabilidade 
provisória dos dirigentes de associações profissionais, por ter 
recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que 
foi distribuído. 

1.2.3- Comunlcaçio 

-Do Sr. Senador José Sarney, que se ausentará do País. 

1.2.4 - Requerimento 
N9 412/76, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, 

solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Or· 

dem do Dia do Sr. Ministro da Marillha, Almirante-de-Esquadra 
Geraldo de Azevedo Henning, referente aos 1549 aniversário da 
nossa Independência. 

1.2.5- Discursos do Expedlentt 

SENADOR EURICO REZENDE- VI aniversário de cria· 
ção do MOBRAL. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Instalação, no 
Estado de Sergipe, de um núcleo do Projeto Sertanejo. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Considerações 
sobre entrevista concedida por S. Ex• ao jornal O Liberal, 
referentt: a processos de cassações ocorridos no Estado do Pará, 
tendo em vista interpretação errônca da mesma por elementos da 
Oposjção. 

1.2.6- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 221/76, de autoria do Sr. Sena· 
dor Franco Montoro, que autoriza a aposentadoria do aeronau
ta independentemente de sua idade, equiparando-o aos segurai 
dos que têm direito à aposentadoria especial. 

1.2.7- Requerimento 

N9 413/76, do Sr. Senador Virgflio Tâvora, solicitando 
autorização do Senado Federal para participar da Comitiva que 
acompanhará Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
na visita oficial que fará ao Japão. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

..:.. Projeto de Resolução n9 67/76, que autoriza a Pre(eitura 
Municipal de Mineiros do Tietê (SP) a elevar em 
CrS 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Aprondo. À Comissão de 
Redaçilo. 

-Projeto de Resolução n9 68/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Garça (SP) a realizar operação de crédito no valor 
de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). AproYado. À 
Comissão de Redação. 
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-Requerimento n9 385/76, do Sr. Senador Jarbas Pas- · 
sarinho, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo do Professor Eugênio Gudin, publicado no jornal O 
Globo, de 23 de agosto de 1976, sob o titulo "Os Contrastes das 
Mentalidades Anglo-Saxõnica e Ibérica". Aprovado. 

-Requerimento n9 394/76, do Sr. Senador Accioly Filho, 
solicitando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado n9f 
128/74; 89, 164, 189, 197, 198 e 226/75; 15 c 79/76, que tramitam 
em conjunto, o de n9 200/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, · 
que altera a redação da allnea "c" do item II, c do item III, do 
art. 89 da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de 1966. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado n9 210/75, de autoria do Sr 
Senador Benjamim Farah, que inclui dispositivo no Decreto-Lei 
n9 898, de 29 de setembro de 1969, definindo como crime contra a 
Segurança Nacional a venda, doação, cessão e transporte de 
explosivos para fins não industriais. Votação adiada para a sessão 
do dia 7 de outubro vindouro, nos termos do Requerimento n9 
414/76. 

-Projeto de Lei do Senado n9 25/76. do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que dispõe sobre a contribuição prcvidcnciãria 
devida pelos M uniclpios ao Instituto Nacional de Previdência 
Social. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Dis
cussão adiada para a sessão do dia 28 de setembro corrente, nos 
termos do Requerimento n9411/76. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Requerimento n9 413/76, lido no Expediente. Aprovado, 
após parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n9 67/76, cons
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n9415/76. À promulgação. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n9 68/76, constan
te do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n9 416/76. À promulgação. 

1.5 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR VIRG!LIO TÁVORA. pela Liderança 
Aduzindo novos detalhes c explicações a respeito do propalado 
atraso no Programa Siderúrgico Nacional, especialmente no 
tocante à expansão da Companhia Siderúrgica Nacional. 

SENADOR AUGUSTO FRANCO- Adutora do Silo Fran
cisco como alternativa ao abastecimento de água para o pólc de 
indústrias pesadas que surgirão na região da Cotinguiba-SE c, 

como solução ao suprimento de água à população de Aracaju e 
de outros municípios. 

SENADOR DINAR TE MARIZ- Apelo ao Sr. Ministro 
da Previdência c Assistência Social, cm favor do plano Assistcn· 
cial a cargo do INPS, no Estado do Rio Grande do Norte. 

SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder - Enca
minhamento à Mesa de requerimento solicitando que o Projeto 
de Lei da Câmara n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de 
acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências, 
tenha tramitação cm conjunto com projetas que especifica, 
dispondo sobre matéria correlata, cm tramitação no Senado. 

SENADOR PAULO GUERRA -Apelo ao Senhor Prc· 
sidcntc da República e aos Ministros da Educação c do Plancja
mento, no sentido da concc.\são de crédito para pagamento da 

diferença de salários atrasados do pessoal de nlvct superior da 
Universidade Federal de Pernambuco. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

:Z -ATA DA 147• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

:Z.:Z.I - Comunicação da Presidência 

- Referente a incorreção verificada no parágrafo único do 
art. 19 do projeto que se transformou na Lei n9 6.354, de 2 de 
setembro do corrente ano, que dispõe sobre as relações de traba
lho do atleta profissional de futebol, c: dá outras providências. 

:Z.:Z.:Z - Comunicação 

- Do Sr. Senador Virgllio Tãvora, que se ausentará do País. 

:Z.:Z.3 - Requerimentos 

N9 417/76, de dispensa de intcrstlcio c prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo n9 21/76, que 
aprova o texto do Convênio Internacional do Café de 1976 
aprovado por ocasião da Sessão Plcnâria, de 3 de dezembro de 
1975, do Conselho da Organização Internacional do Café, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

N9 418/76, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
solicitando a tramitação conjunta das seguintes matérias: 
Projetas de Lei da Câmara n9s 63 c 29 /76; Projetas de Lei do 
Senado n9s 24, 39 c 197/76 c 173 e 229/75. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 69/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de C o tia (SP) a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em CrS 12.100.600,00 (doze milhões, cem mil c seiscentos 
cruzeiros). Aprovado. À Comissão de Rcdação. 

- Projeto de Resolução n9 70/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Andradina (SP) a realizar operação de crédito no 
valor de CrS 7.365.100,00 (sete milhões, trezentos c sessenta c 
cinco mil c cem cruzeiros). Aprovado. À Comissão de Rcdação. 

2.4- MATE:RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 69/76, constan
te do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n9 419/76. À promulgação. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n9 70/76, constan
te do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n9 420/76. À promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ· 
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- ATAS OE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-

MANENTES 

r' 
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ATA DA 146• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 1976, 
2• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESID:ENCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas c: 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Scnudorcs: 

Altévir Leal- José Esteves- José Lindoso- Cattc:tc: Pinhc:i.ro 
- Jarba.~·Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
- José Sarncy - Hclvídio Nunes - Wilson Gonçalves - Agcnor 
Maria - Dinartc Mariz - Ruy Carneiro - Paulo Guerra -
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival llaptista - Ruy 
Santos - Eurico Rczcndc- Gustavo Capancma - Itamar Franco 
- Franco Montoro - ltallvio Coelho - Mendes Canalc: - Leite 
Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de· presen
ça acusa o comparectmento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimc:ntaJ,.dcclar.o aberta a Sc16Ao: 

O Sr. (v.Sccretârio vai proceder à leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER Nv647, DE 1976 
Da Comissio de Redaçio 

Redação do vencido, para o 2v turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado nv 247. de 1 ~5. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação do vencido. para o segundo 
turno regimental. do Projeto de Lei do Senado nv 247, de I 975. que 
assegur11 o amparo da Previdência Social aos segurados incapazes 
para o trabalho nos casos que: indica. 

Sala das Comissões. em 8 de setembro de 1976. -José Lindoso, 
Presidente eventual- Mendes Canale, Relator- Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER Nv 647, DE I 976 

Reclação do vencido, para o 2v turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado nV 247, de 1975, que assegura o amparo da 
Prevldêacla Social aos segurados incapazes para o trabalho nos 
casos que indica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (v O art. I I da Lei nv 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

·•.A rt. 11 Não sérâ concedido auxilio-doença ou aposentado-
ria, por invalidez, ao segurado que, comprovadamentc:, ingressar na 
Previdência Social portador de: molêstia ou lesão que venha, poste· 
riormente, a ser invocada como causa de concessão do beneficio, 
antes de 24 (vinte c: quatro) meses do ingresso. 

Parágrafo único. A comprovação a que se refere este artigo 
deverá ser precedida de inquérito que conclua pela convicção de que 
o segurado, ao ingressar na Previdência Social, já tinha ciência do 
m~l ou lesão." 

Art. 2v Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições cm contrário. 

PARECER N' 648, DE 1976 
Da Comlssio de Redaçio 

Redaçio de vencido, para o 2' turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n' 9, de 1976. 

Relator: Senador VIrgO! o Távora 

A Comi~~ào nprcscnta a rcdaçào do vencido, para o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nv 9. de 1976, que dá 

nova redação ao art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de I 975 
que dâ nova redação ao art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 
1975, que. dispõe sobre a averbacão do pagamento de títulos protes
tados, a identificacão do devedor cm tttutos cambiai& c duplicatas da 
fatura.·e dâ outras orovidências. 

Sala das Comissões. em 8 de setembro de 1976. -José Llnaoso, 
Presidente eventual - Vl'l:Dio Távora, Relator- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N9648, DE I976 

Redação do vencido, para o 29 turno regimental, do Proje
lo de Lei do Senado n9 9. de 1976, que dá nova redaçio ao art. 
29 da Lei n' 6.268, de 24 de novembro de 1975, que cllspõe sobre 
a averbacão do pagamento de títulos ,Protestados, a ldentifl. 
cação do devedor em títulos cambiais e duplicatas de fatura, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (v O art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 ele novemoro de 197. 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 29 A averbação de que trata o artigo anterior 
elimina á a eficácia do protesto em relação ao credor. relo· 
salvados os direitos de coobrigados e de terceiros, nos termos 
dr. lei. 

Parágrafo úmco. Nas ceru<lóes extraídas dn registro de 
protesto não poderão constar aua1squcr referências a títulos 
CUJO pagamento tenh'a sido averbado, exceto quando reque. 
ridos por autoridade judicial." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3v Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECERES NVs 649 E 650, DE 1976 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1976 
(56-A, de 1976, na Câmara dos Deputados), que "aprova o tex
to do Convênio lntemacional do Café de 1976, aprovada por 
ocasião da Sessio Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Con
selho da Organizaeão Internacional do Café". 

PARECER N96.i9, DE 1976 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

Pela Mensagem nv 149, de 197b, o Senhor 'Presidente <la 
República, de acordo com o preceituado no art. 44. inciso I, da 
Constituição Federal, submete à consideração do Congresso 
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Convênio 
Internacional do Café de 1976, aprovado na reunião da XXVIII 
Sessão Plenária do Conselho da Organização Internacional do Café, 
realizada cm 3 de dezembro de 1975. 

Terceiro de uma série de instrumentos legais sobre a maténa, 
em que: o nosso País participou como Parte Contratante, c na 
qualidade de maior produtor e exportador mundial de café, o texto 
do referido Convênio resultou de uma destacada contribuição dos 
representantes brasileiros. Atendendo aos justos interesses das na
ções proautoras e consumidoras do café, consubstancia ele importan
tes medidas destinadas a dotar o mercado internacional de uma 
estrutura mstitucional, sujeita a um indispensãvel mecanismo de 
controle do comércio, com o objctivo maior de assegurar receitas 
cóngruas aos exportadores e um abastecimento regular aos países 
consumidores. 
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O presente Convênio, já firmado pelo Brasil, cm 17 de fevereiro 
do corrente uno, pelas grandes nações produtoras c pelos principais 
países consumidores, vem suceder ao Acordo de 1968 que, desde 
1973, tem sido prorrogado com suas clâusulas económicas suspensas. 

Resulta ele, ademais, de um longo processo de negociações 
entaboladas pelos países interessados, visando a um justo c lucrativo 
comércio do produto e, por isso mesmo, contém, em seu texto, nor· 
mas asseguradoras dos direitos e deveres, tanto dos importadores 
como dos exportadores, aproveitando, para tanto, de significativas 
conquistas técnicas adquiridas através do comércio cafeeiro. 

Do relatório do Delegado brasileiro à Sessão plenária, do 
Conselho da Organização Internacional do Café, em que dá conta 
das demarches havidas e do conteúdo de suas diversas disposições, 
podemos constatar um expressivo aperfeiçoamento do atual texto 
com relação aos dos convênios de 1962 e 1968. 

A importância de sua ratificação, pelo Congresso Nactonal, 
decorre, principalmente, da necessidade de se darem continuidade 
aos programas sobre as receitas de exportação do café. produto vital 
ao desenvolvimento económico de nosso País .. 

Acresce que, como salienta o preâmbulo do Convênio, uma 
estreita cooperação internacional no comércio do café constitui 
importante fator de diversificação económica e de desenvolvimento 
dos países produtores, além de reforçar as relacões políticas e econó· 
micas entre importadores e exportadores, contribuindo, destarte, 
para um crescente aumento do consumo de café. 

O Convênio, estabelecendo normas precisas acerca dos 
compromissos gerais dos Membros integrantes do Conselho da Or· 
ganização Internacional do Café, vem afastar os perigos de desequilí· 
brio entre a ·produção e o consumo, agente principal das flutuações 
de preço. 

Aquelas disposições asseguram o interesse primordial de nosso 
País, qual sei a. manter os· preços em níveis que nos proporcionem 
remuneração adequada como País produtor. 

Outra providência de alto alcance refere-se aos certificados de 
origem como fontes vitais de informações sobre o comércio de café, 
·cabendo aos Membros importadores e exportadores cooperarem 
com a Organização Internacional do Café para que lhes seja 
assegurado acesso ao maior número de informação possível sobre o 
mercado cafeeiro. 

Visando a proporcionar um equilíbrio razoável entre a oferta e a 
demanda mundiais de café, de moélo a garantir-lhe abastecimento 
regular e preços equitativos do produto, bem como a elevar o poder 
aquisitivo dos países exportadores, o presente Convênio avidencia 
que os seus pontos fundamentais oferecem ao Brasil as melhores 
condições comerciais e económicas desejáveis. 

Constituem disposições que merecem destaque: a} a que confere 
ao Brasil o maior número de votos, entre os paises· exportadores, 
com 336 votos; b) as que regulamentam as exportações e importa· 
ções, disposições que asseguram um regime de quotas satisfatório 
Ros interesses do Brasil. O primeiro Acordo Internacional do CafC, 
datado de 1962, originou-se, como se sabe, da necessidade imperati· 
va da adesão dos consumidores de café ao esforços de disciplinamen· 
to do me.cado do produto, já que se tinha chegado à conclusão 
quanto a insuficiência das medidas de retenção acordadas apenas 
entre os países produtores. Aquele documento teve o mérito de 
contribuir, efetivamente, para evitar maior deterioração das cotações 
·do café, num momento em que os seus estoques eram superiores a 70 
milhões de ncas. 

Estipulava aquele documento um sistema de quotas de exporta· 
cão, distribuídas a prlore, incumbindo ao Conselho da Organização 
lntcrntctonal do Café determinar, antes do inicio de cada ano 
cafeeiro, o montante das exportações destinadas aos mercados 
tmdiclonais. As vendas eram livres para os mercados novos. Este 
critério foi, posteriormente, modificado pelo referido Conselho, ao 
criar um sistema novo, pelo qual as quotas de exportação de cada 
produtor eram rcatustadas, em ,base pro rata, levando-se cm conta o 
comportamento dos preços ao lon~to do ano, ao lado de um SIStema 

de ajustes seletivos que refletia movimentos espc:c!ficos dos preços 
dos diferentes grupos de café. 

De acordo com as negociações ultimadas, o sistema de quotas 
proposto no presente Convênio, deverá garantir ao nosso Pais mais 
de 30% do mercado dos Membros importadores, dos quais 12% em 
função de sua parcela tradicional nus reservas mundiais de café. 

Como observa o Relatório que acompanha a Mensagem 
Presidencial, à luz das estimativas de produção para os próximos seis 
anos, tal sistema de quota permitirá folgadamente o escoamento dos 

· volumes de café que o Brasil poderá destinar ao mercado dos mem· 
liros importadores durante a vigência do ·acordo, sobretudo diante 
da necessidade de se reconstituir o estoque estratégico do produto, 

Ainda pelo Convênio, o sistema de qu<;>tas aplicar-se-á apenas 
aos mercados dos países importadores membros, sendo livres as ven
das para os países não membros, permitindo, também, controle mais 
rígido das exportações sujeitas a quotas, o que reduzirá a margem de 
fraude e as conseqUentes distorções cte preco verificadas anteriormen-
te. 

De conformidade com o Convênio, as quotas básicas de exporta· 
ção de cada País exportador serão estabelecidas de maneira mais 
flexível, com base na previsão de hipóteses suscetíveis que ocorrem, 
conforme a época cm que o sistema de quotas entre em operação, 
contrariamente ao que sucedia nos acordos anteriores, cm que preva
lecia o sistema rígido de quotas previamente fixadas insuscctíveis de 
alteracões durante toda a vigência do Convênio. 

Atendendo aos casos aos patses cum exportações inferiores a 
400 mil sacas por ano, como, exempli gratia, a Bolívia, a Venezuela, 
a Guiné e uma dezena de outras nações, o Convênio prevê a 
destinação de uma quota inicial, que será aumentada anualmente de 
10% para os que exportam menos de 100 mil sacas c dc.S%, para os 
que exportam entre 100 a 400 mil sacas. 

Todavia, pelo Convênio, o sistema de quotas entrará em vigor 
em função da reação dos preços, tendo em vista hipóteses previamen
te estabelecidas, sendo que a quota global anual será determinada de 
acordo com a estimativa do consumo anual dos membros importado-
res. 

Ao Brasil interessa, de maneira especial, o dispositivo do Convê
nio que estabelece que as quotas de exportação de cada produtor 
serão fixadas com base em sistema flexível, sendo que 70% da quota 
global serão distribuídos cm função das quotas básicas c os restantes 
30%, em proporção aos estoques verificados de cada País produtor 
com exportações superiores a 400 mil sacas, levando-se em conta a 
totalidade dos estoques de qualidade exportável, incluídos aqueles 
destinados ao consumo interno. Contudo, nenhum País poderá rcce· 
ber mais de 40% do total desta parte variável calculada com base nos 
estoques. 

Um criterioso sistema de preços indicativos foi previsto no texto 
do Convênio, visando à fixação das faixas pendentes do movimento 
de preços ao longo de cada ano cafeeiro, faixas estas que poderão ser 
reajustadas, anualmente, tomando-se em conta as alterações ocorri· 
das no sistema monetário internacional e as tendências de inflação 
ou deflação em escala mundial. 

A duração do Convênio em exame será de seis anos, devendo 
cada membro, antes do fim do terceiro ano, manifestar seu animus de 
permanecer como Parte Contratante. 

Revela ele os esforços bem sucedidos que tiveram os nossos 
representantes na sua elaboração e os objetivos alcançados através 
das mais importantes disposições nele inseridas, as quais virão, 
certamente, ao encontro dos superiores interesses econômicos do 
Brasil, como a mais importante Nação produtora c exportadora de 
café do mundo. 

Esta Comissão opina, pois, pela aprovação, do presente Projeto 
de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, em 3 de setembro de 1976. - VirRnio 
Távora, Preshlcnte, em cxcrclcio- Saldanha Derzl, Relator- Men
de~ Cannle - ÁURU~Io Franco - Gllvan Rocha - llamar Franco -
.José Lindosll- .lo!lé 1)arney. 
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PARECER NY 650, de 1976 
Da Comissão de Economia 

Relutor: Senador Augusto Fnmco 

Em obediência ao que dispõe o artigo 44, inciso I, da Constitui
ção, o Senhor Presidente da República submete ao Congresso Na
cional, com a Mensagem n9 149, de 1976, acompanhada de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Ex
teriores, o texto do Convênio Internacional do Café de 1976, apro
vado por ocasião da Sessão Plenâria de 3 de dezembro de 1975 do 
Conselho da Organização Internacional do Café. 

2. O Senhor Ministro do Exterior esclarece, informando sobre 
a matéria na Exposição que integra o processo, que o Cpnvênio sob 
enfoque "é o terceiro de uma série de instrumentos do gênero, das 
quais o Brasil tem sido Parte Contratante e em cuja elaboração, por 
sua qualidade de maior produtor e exportador mundial de café, tem 
sempre tido ativa e destacada participação". 

3. Prossegue, salientando que o presente Convênio resulta, 
com os seus congêneres de 1962 e 1968, da disposição das nações pro
dutoras e consumidoras de dotar o mercado internacional do 
produto de estrutura institucional, fundamentada em mecanismo de 
controle do comércio, que lhe permita operar de forma ordenada, ga
rantindo receitas adequadas aos exportadores e abastecimento re· 
guiar aos importadores. 

4. O Convênio cujo texto estâ em exame foi assmado pelo 
Brasil a 17 de fevereiro último e, entre outros paíse& que jâ figuram 
entre seus signatários, estão a Colômbia, grande produtor, Estados 
Unidos, Alemanha Ocidental e França, que ocupam posição de des· 
taque como importadores e consumidores do produto. 

5. Ressalta o documento do qual estamos retirando estes 
subsídios, que o presente Convênio "é fruto de ârduo processo de ne
gociação iniciado em setembro de i 974". Ele exprime, assim, "cuida· 
doso equilíbrio entre direitos e deveres de importadores e expor
tadores, além de incorporar, com relação aos acordos anteriores, 
significativos avanços conceituais c aperfeiçoamentos técnicos". 

6. É admitido, a seguir, que superada a atual fase de escassez 
de café, o Convênio de 1976, pelo mecanismo de quotas-preço, será 
instrumento útil para o disciplinamento do mercado mundial desse 
produto, benéfico para produtores c consumidores. 

7. Segue, o longo e circunstanciado Relatório da Delegação do 
Brasil à XV iii Sessão do Conselho da Organização Internacional do 
Café, com os antecedentes do acordo, as negociações e a análise de 
suas disposições, sob o ângulo do que tudo isso representa para o in· 
teressc brasileiro. 

8. O Relatório nos fornece, de fato, uma boa visão da comple
xidade dos problemas e interesses que levaram representantes de 
países produtores c consumidores de café a desenvolverem as nego
ciações que resultaram no Convênio de 1~76. 

9. A questão principal que centralizou, por assim dizer, a nego
ciação, foi o próprio interesse dos produtores c consumidores, em 
assegurar a continuidade c a viabilidade do comércio internacional 
do café. O interesse dos consumidores voltado para a desejada 
garantia de abastecimento. E o dos produtores, para a segurança de 
preços remunerados, considerado o ritmo inflacionário mundial e .as 
freqUentes mudanças de paridade das moedas das nações industriali
zadas. 

10. No que se refere à garantia de abastecimento, os consumi
dores se viram beneficiados pela nova sistemática adotada para adis
tribuição de quotas, frisa o Relatório. Nos acordos anteriores a 
partilha do mercado era imutável durante a vigência do pacto. A nc
xibilidadc do novo sistema está patenteada na determinação de que 
''70% da quota global sejam distribufdas em função das performance~ 
de exportação, inclusive durante os dois primeiros anos de vigência 
do acordo, enquanto os 30% restantes serilo alocados proporcional· 
mente aos estoques existentes cm cada pufs produtor no fim de seu 
ano-safru". 

i i. Houve: tentativas, frustradas, aos consumidores, de pc:nali· 
zar os produtores que não preenchessem suas quotas anuais. Há. 
como se: sabe:, fatores imprc:vistos - como a geada, no Brasil - que 
impedem, às vezes, a maximização das expectativas, no volume finai 
de uma safra agrlcola 

12. Ante a resistência do Brasil à acc:itação da idéia de 
penalizar, evoluiu-se para uma solução conciliatória: ao invés de pu
nir os exportadores que não declaram a tempo suas insuficiências -
premiar os que o fazem, com quotas adicionais no ano seguinte. 

13. Os problemas dos preços e da partilha dos mercados 
exigiram, também, longas c dillceis negociações, Os consumidores re· 
pcliram, com intransigência, a idéia de estabelecer fórmulas auto
máticas para o reajuste dos valores, em resposta à inflação mundial 
ou às mudanças de paridade das principais moedas. Mas, conseguiu
se: "introduzir no acordo o principio da revisão dos preços e lixar 
expressamente, como critérios, além dos fatores inerentes ao mer
cado cafeeiro, as mudanças no sistema monetário internacional c a ten· 
dência da innação ou deOação mundial, com base em elementos pc 
juízo a serem fornecidos pelo Diretor Executivo da Organização In
ternacional do Café". 

14. Fixou-se a média dos preços indicativos dos Outros Suaves 
e dos Robustas, no ano ae 1975, como ponto em auc se acionara 
obrigatoriamente o sistema de quotas, caso antes não se tennam veri· 
ficado outras condições para sua deflagração. 

i 5. O Relatório sintetiza finalmente, os pontos fundamentais 
do novo acordo: 

a l o sistema de quotas só se aplicará aos mercados de países 
importadores membros, sendo livres as vendas para países não
membros (nos acordos anteriores, estavam sujeitas a quota a' 
vendas aos "mercados tradicionais", fossem eles·de_países-membros 
ou não, sendo livres as vendas aos chamados "mercados novos"). A 
nova sistemática permitirá controle mais rígido das exportações 
sujeitas a quotas, reduzindo as possibilidades de fraude e as 
conseqUentes distorções de preço observadas no passado; 

b) as quotas básicas de exportação de cada país produtor serão 
estabelecidas segundo três hipóteses. deoendendo da época em que o 
sistema de quotas entre em operação (nos acordos anter10res estas 
quotas eram fixadas previamente, vigorando sem alterações durante 
toda a vida do Convénio). O novo sistema levará em conta as 
performances de exportação para os mercados de países 'membros 
!lOS anos em que houve controle das exportações no acordo anterior 
( 1968/72), bem como, eventualmente, os anos também sujeitos a 
controle no novo convênio (1976/77 e 1977 f78); 

c) os países com exportações inferiores a 400 mil sacas por ano 
recebem uma quota inicial, que será aumentada anualmente de 10% 
para os que exportam menos de 100 mil sacas e de 5% para os que 
exportam entre 100 a 400 mil sacas (nos acordos antenorcs navia 
identica disposição apenas para os países com exportação inferior a 
I 00 mil sacas); 

d) as quotas básicas serão reajustadas caso um país importador 
se torne membro do Acordo, em função das exportações médias dos 
países produtores para tal país no período 1968f72; 

e) o sistema de quotas entrará em vigor em função do 
comportamento dos preços, com base cm três hipóteses claramente 
definidas no acordo: i) caso o preço indicado composto atinja o teto 
da faixa de preços em vigor, não tendo sido fixada faixa de preços; ii) 
caso o preço indicativo composto se situe 15% abaixo da média rc· 
gistrada no ano do Convênio anterior: ou iii) caso a média dos pre
ços indicativos para os Outros Suaves c Robustas atinja a média 
destes cafés no ano civil 1975. Esta última disposição significa dizer 
que se estabeleceu uma "rede de segurança" ao nível de 63,23 centa
vos de dólar por libra, ponto em que se situou, naquele ano, a média 
das cotações daqueles cafés. Os preços-gatilho são. passíveis de rc· 
visão a cada dois anos. As quotas serão suspensas também cm fun· 
çào de movimentos dos preços, neste caso se o preço indicativo mé· 
di o elevar-se de i 5% acima do limite máximo da faixa de preços ou, 
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não tendo sido fixada tal faixa, acima da ml:diu vtrilicada no uno 
civil anterior; 

f) a quota global anual serâ determinada c:ssc:ncialmcnte com 
base na estimativa do consumo anual dos membros importadores; 

g) us quotas de exportação de: cada produtor serão lixadas com 
base cm sistema flexível, da seguinte forma: 70% da quota global 
serão distribuídos em função das quotas básicas, segundo as 
proporções resulta-ntes das fórmulas mencionadas na alínea b) aci
ma; os restantes 30% serão distribuídos c:m "proporção aos estoques 
verificados de: cada país produtor com exportações superiores a 400 
mil sacas, levando-se cm conta a totalidade dos. estoques de 
qualidade exportâvel, incluídos aqueles destinados ao consumo 
interno. Nenhum país, entretanto, poderá receber mais de 40% do 
total desta parte variável calculada em função dos estoques; 

h) as quotas globais anuais de exportação poderão ser reajusta· 
das, em base pro rata, cm função do movimento de preços ao longo 
de cada ano cafeeiro; para tal fim, deverão ser estabelecidas faixas de 
preço anuais e provisões relativas ao aumento ou diminuição da 
quota global caso os preços ultrapassem os limites superior c in~erior 
ja faixa; 

i) será estabelecido um sistema de preços indicativos com vistas 
à fixação das faixas mencionadas na alínea anterior; estas faixas 
poderão ser reajustadas a cada ano tomando em conta fatores 
inerentes ao mercado cafeeiro e tllll'bém outras circunstâncias, como 
as alterações no sistema monetÚio internacional c as tendências de 
inflação ou deflação cm escala mundial; 

j) definiu-se insuficiência como a diferença entre os direitos de 
exportação de cada produtor c as suas exportações totais para 
importadores membros; caso um país declare cm tempo hábil que 
não poderá preencher sua quota, receberá no ano seguinte uma 
alocação adicional correspondente a 30% do volume da insuficiência 
notificada. As insuficiências serão redistribuídas aos demais 
produtores, mas 70% do volume das mesmas serão alocados a países 
que exportem o mesmo tipo de café; 

I) desde o primeiro dia de vigência do Convênio, mesmo que 
não esteja cm operação o sistema de quotas, as exportações para 
países membros deverão estar amparadas por Certificados de 
Origem, a fim de permitir o controle das vendas para efeito de 
determinação da perfomance de cada exportador; c 

m) o Convênio terá a duração de seis anos, mas antes do fim do 
terceiro ano cada membro deverá confirmar sua intenção de 
permanecer como Parte Contratante do acordo. 

16. O texto do Acordo desdobra-se cm 71 artigos, todos titula
dos, seguindo-se dois Anexos. O primeiro, relacionando os membros 
exportadores cujas exportações com destino a membros importa
dores são inferiores a 400.000 sacas; e o segundo indicando a 
distribuição de votos entre os países participantes da XVlll Sessão 
do Conselho Internacional do Café. 

17. O Instrumento em exame é um capítulo a mais na 
mov1rnentada c acidentada história da Economia Mundial, con
siderada essa história cm termos do processo iniciado no final da 
última Guerra, quando se esboroaram os impérios coloniais c um 
novo quadro político-económico veio a configurar-se no espaço 
ecuménico. 

18. O mundo anterior à Guerra que irrompeu cm 1939 era 
constituído de parceiros reunidos cm dois grupos distintos bem 
caracterizados. O primeiro deles, uma espécie de clube fechado de 
nações ricas, industrializadas, militarmente fortes, ditando, de fato, 
~s regras do jogo do comércio mundial, na linha rígida de suas 
conveniências. 

19. No outro grupo estavam as demais nações, descapitaliza
das, sem tecnologia, afogadas cm problemas de miséria c de super
população- submersas no status degradante de colónia, ou vivendo 
a ficção de uma discutível soberania política - mas, todas elas, na 
condição invariável de fornecedoras silenciosas de matérias-primas 
aos raíscs industrializados de consumidoras coli1pulsôrias de seus 
l)rodutos c de clientes crónicos c desejados de seus bancos. 

20. O impacto da Guerra ~ de suus conseqUências imp~diu a 
continuidad~ pura c simples do antigo rclacionam~nto iníquo, ~ntrc: 
ricos c pobrts. A purtir, precisamente, du Conferência de Bundung, 
cm 1955; as naçõ~s di:bc:is tomaram um conh~cim~nto objctivo dos 
J1rÓprios problemas C iniciOU·S~ amplo esforço COIC:tiVO, sem 

1
COnOtU· 

ciks políticas, strlcto sensu, pan1 a obtenção d~ mdhor tratamento 
para suas exportações de produtos primários e para a dc:vaçào dos 
padrões económicos, sanitários c culturais de: suas populações. 

21. Não i: aqui lugar próprio para recapitular uma históri.a que 
todos conhecem. Ncssa história, todavia, os acordos internacionais 
.em torno dos chamados produtos de base constituem fato impor
tante a destacar. 

, 22. O surgimento deles exprime, basicamente, uma conquista 
do~ produtores, registre-se. Mas, uma conquista que não viria a pre
servar, de todo, a vulnerabilidade da posição ef(l que sempre csti
vcram!e em que de algum modo permanecem. As modestas garantias 
que vieram a alcançar em mati:ria de preços e de mercados eram, de 
fato, menos significativas para eles do que para os industrializados 
representaria a certeza de contar com fornecimentos predeter
minados, sem o risco de uma alta repentina de prc:ços, ao sabor das 
nutuações comuns de mercado. 

23. Na verdade, não existe uma faixa de interesses comuns, 
dirctos, de que participem produtores e consumidores de produtos 
primúrios. Os interesses são, no caso, de categorias distintas e a ló
gica seria o entendimento isolado dos produtores. sem a presença c a 
pressão inibidora dos consumidores. Dentro. é claro. do sadio e paci· 
fico propósito de equacionar e de preservar interesses que com
portam e que exigem esse tipo de tratamento, sem nenhuma hostili
dade a um justo relacionamento com os parceiros consumidores. 

24. Os acordos sobre produtos de base marcam. assim. uma 
etapa na evolução do comércio internacional. É importante, pois, 
que deles participemos, mesmo admitindo as falhas· do sistema, 
como ora está ocorrendo no que se refere ao café. 

25. O café ainda ocura lugar de destaque na pauta das exporta
ções brasileiras. cmhora estejamos hoje me'nos dependentes dele, do 
que estivemos ati: um passado ainda próximo. Mas, o Brasil aind:l_ i: 
o maior produtor mundial de café c o maior exportador c registre-se 
que o café situa-se, abaixo do .petróleo, mas, no plano do trigo, do 
algodão, do fumo e de alguns outros poucos rrodutos, entre m. 
maiores negócios. cm quantidades e valores movimentados, da 
economia mundial. 

26. Não subestimamos as dificuldades que entravam a açào dos 
negociadores, no trato de assuntos como a fixação de um acordo 
entre produtores c consumidores de um_produio da importância do 
c:1fé. Exaltamos, por isso mesmo, os bons resultados,' em termos rela
tivos. obtidos pela Delegação brasileira responsável pela empresa, n:• 
a cão que desenvolveu sob o comando firme e hábil do ltamaraty. 

Opinamos. assim, de conformidade com o exposto, pela apro
vação do Convénio Internacional do Café de 1976, nos termos do 
que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1976 (Projeto 
de Decreto Lcgishltivo n9 56-A, de 1976, na Câmara dos Deputados). 

Sala das Comissões, cm 3 de setembro de 1976. - Luiz Caval
cante, Presidente eventual - Augusto Franco, Relator - Agenor 
Maria - J arbas Passarinho - Paulo Guerra - Cattete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido 
vai i1 publicação. (Pausa.) 

A Presidência convoca sessão cxtraordinilria a realizar-se hoje, 
ils I X horas c 30 minutos, destinada i1 apreciação dos Projetas de 
Resolução n~s 69 c 70, de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Wuson Gonçalves) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno. deter
minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1975. 
do Sr. Senador Nelson Carneiro. que dispõe sobre a c~tabilidadc 
p~nvistiria dos dirigentes de associaçôes profissionais, por ter rece
bido parecer contrilrio, quanto ao mérito. da comissão a que f01 dJs
lrihuído. 

I 

I 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
comunicação que scrâ lida pelo Sr. l9.Sccretário 

(\ lida a seguinte 

Em 8 de setembro de 1976, 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausen
tarei do País a partir de 21-9 a 5-10-76, a fim de participar da Dele
gação do Congresso Nacional à 63• Conferência lntcrparlamentar a 
realil.ar-se em Madri, de 23 do corrente a (9 de outubro de 1976, 

Atenciosas saudações- José Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

ti ido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 412, DE 1976 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233.do Regimento Interno, requeiro a trans
crição, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia do Senhor Ministro 
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo Hcnning, 
referente ao 1549 aniversário da nossa Independência. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1976. - Lourival Baptista. 

O s·R. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na forma regi
. mental, o requerimento lido será submetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre ·senador Eurico Rezende, que fala

rá como Líder. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A data de hoje, 8 de setembro, é consagrada, pela Organização 
das Nações Unidas, como o "Dia Internacional da Alfabetização" 
Para nós, brasileiros, ja esta passagem é especialmente importante e 
feliz, porque marca, também, o sexto aniversãrio da criação do Movi
mento Brasileiro de Alfabetização e nos conduz a que voltemos nos
sas atenções para os resultados alcançados. Não há dúvida alguma 
de que o MOBRAL, considerado pela própria UNESCO, órgão da 
ONU que trata da educação, 'o maior movimento de educação de 
massa do Mundo e agência modelo em matéria. de educação de adul
tos, estã plenamente vitorioso e hoje, passados seis anos, apresenta 
notãvel acerco de ralizações que deve constituir, tanto para o Gover· 
no, quanto para todo o povo brasileiro, um inotivo de justo orgulho. 

O analfabetismo, não hã quem possa negar, representa um dos 
principais obstáculos ao desenvolvimento económico, social e politi
co de qualquer nação. Não é por acaso ou coincidência que os palses 
mais desenvolvidos e industrializados silo exatamente aqueles que 
possuem menores lndices de analfabetismo ou quase nenhum fndice. 
O Brasil, hã seis anos, ostentava uma estatlstica bastante negativa 
nesse campo. Nada menos que 33 por cento de nossa população ádul
ta e adolescente era formada de analfabetos. Quase 20 milhões de 
brasileiros viviam cm meio a slmbolos rústicos c opacos de lingua· 
gcm c, assim, isolavam-se dos melhores c, ao mesmo tempo, mais 
simples padrões e meios de comunicação. Isto era sobretudo 
alarmante, porque sabem todos, cm todo o Mundo, que nos 
encontramos na era da comunicação plena, rflpida, substantiva, que, 
inclusive, vem-encurtando as distâncias entre os inventos e sua indus
trialização e entre esta c sua oferta ao meré:ado de consumo. Foi nes
se quadro de 33 por cento de analfabetos da população brasileira que 
o MOBRAL iniciou suas atividadcs, sua arrancada, seu esforço para 
promover a integração social de quase 20 milhões de brasileiros. Pa· 
ra sermos exatos, IQ milhões e 800 mil pessoub. 

E assim foi deflagrada uma campanha, c assim começou uma 
jornada que se destinou a libertar legiões de irmãos brasileiros da 
miséria e do atraso, pois somente ao atraso c à miséria o analfabetis· 
mo pode conduzir. 

Realizaram-se experiências, estabeleceram-se metodologias, 
somaram-se esforços, desenvolveram-se técnicas, promoveu-se uma 
grande motivação nacional. Isso fez (e faz) o MOBRAL. Os quase 4 
mil prefeitos de todos os municípios brasileiros integram-se na jorna· 
da. As comunidades viram seu entusiasmo despertado para fazer 
aquilo que precisava ser feito. E as•im partiu o MOBRAL para suas 
metas. 

Hoje, seis anos depois, o Movimento Brasileiro de Alfabetiza
ção conseguiu jâ alfabetizar 9 milhões e 444 mil brasileiros e, até o fi. 
nal deste ano, alcançará a bela meta de 10 milhões de pessoas 
alfabetizadas. Assim, se em 1970 havia quase 20 milhões de analfabe
tos no Brasil, hoje, felizmente, em conseqUência da atuaçào do 
MOBRAL, este número caiu para praticamente a metade, apesar do 
crescimento da população que, aceleradamente como sempre, verifi
cou-se no período. Se, ontem, o índice de analfabetos correspondia a 
33 por cento da população adolescente c ad~lta, no momento vemos, 
com satisfação, este percentual declinar para a faixa dos 18 por cento. 

Nenhum nome melhor colocado para definir o MOBRAL do 
que sua classificação como Movimento. Movimento é exatamente o 
que ele é, não só por seu sentido dinâmico, como, sobretudo, porque, 
·ao vencer as várias etapas com que se defrontou, foi incorporando 
milhares de novas adesões e entusiasmando todos aqueles que, de 
uma forma ou de outra, se viram tangidos pela mística do esforço 
gigantesco que o Brasil tinha pela frente . 

E exatamente por se tratar de um movimento, é que o seu senti
do progressivo foi assegurado e ele pôde, ao mesmo tempo, e 
paralelamente, ir incorporando novas técnicas· e novos projetas, 
garantindo assim o seu crescimento. Compreendeu o MOBRAL, tan
to através de seu primeiro Presidente, o atual Ministro da Fazenda, 
Mário Henrique Simonsen, quanto por intermédio do seu Presidente 
atual, engenheiro Arlindo Lopes Corrêa, que alfabetizar, apenas, em
bora bastante, não era suficiente para o programa que ele realmente 
pretende executar. 

Era igualmente necessãrio dar-se uma seqUência lógica ao esfor
ço realizado, no sentido de que os trabalhos do MOBRAL não paras
sem na alfabetiza~o. mas prosseguissem, mantendo o interesse pelo 
estudo àqueles qué tardiamente recebiam as primeiras letras, como 

.se dizia em outros tempos mais antigos, e a alfabetização. Tudo o 
que o MOBRAL realizou, realiza e estamos certos que rcalizarã, vol
ta-se sobretudo para o aspecto fundamental da economia da educa
ção. A economia da educação representa, em slntese, a compreensão 
plena de que o ensino deve prosseguir dentro e fora das salas de aula, 
jã que, ao longo da história, estas sempre foram pequenas para abri
gar o talento humano, e justamente por isso levou ao que a própria 
UNES<;<:> classifica hoje de educação permanente, uma educação 
continúada, seqUente e lógica, através da qual, em inúmeros casos, 
os alunos aprendem sem sequer saber que estão aprendendo. 

A educação de adultos é algo bem diverso da educação de crian
ças. O universo de compreensão das crianças c dos adultos é bastante 
diverso e, portanto, as sensibilidades existentes em um e outro cam
po são igualmente diferentes. No caso dos adolescentes c adultos, hã 
que considerar que, na maioria dos casos, trata-se de pessoas que 
exercem uma série de profissões que exigem esforço físico e, em 
conseqUência a própria escrita não pode evoluir do zero para o nível 
aceitável da mesma forma fácil e natural que se verifica em relação 
aqueles de menos de dez anos de idade, por exemplo, cuja visão do 
Mundo e das coisas é completamente outro. 

Deste confronto, surgiu a metodologia do MOBRAL. Uma edu
cação voltada para o ser adulto, com a utilização de palavras conhe· 
cidas do vocabulário adulto. E os resultados foram cxcepcionalmen
t.c bons. Conseguiu e vem conseguindo ci MOBRAL um índice de 
aproveitamento de 41 por cento, considerado, pela própria 
UNESCO, como dos melhores nesse dincil campo da educação. Em 
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cudu dez alunos que consegue matricular em todo o Pais, o 
MOBRAL alcança, logo nos primeiros cinco meses, alfabetizar pelo 
menos quatro. Um ótimo resultado. 

Mas, como disse, nilo bastava alfabetizar. Havia -c há - nc:· 
cessidadc: de se dar sc:q!li:nciu a um tipo de ensino. Assim surgiu a 
Educação Integrada, curso compacto de dez meses de duração, que 
corresponde ao antigo curso primário, ou, na linguagem de hoje, à 
quarta série do Primeiro Grau. Nesse curso, já foi proporcionado .en
sino básico a praticamente 3 milhões de pessoas que, até hã poucos 
unos, viviam afundadas no analfabetismo. Isso, sem dúvida, 
representa muito, sobretudo no que se refere à elevação dos níveis de· 
mão-de-obra, alcançados cm decorrência da melhor percepção que a 
leitura c a escrita inevitavelmente despertam. 

O MOBRAL é o único órgão federal que a tua na totalidade dos 
municípios brasileiros. Ao longo_pe nosso imenso territÓrio, são 120 
mil postos cm pleno funcionamento. Não hã interrupção, não há 
dificuldade, nem sequer as tradicionais .dificuldades de transporte 
que tenham conseguido quebrar o ânimo tanto daqueles que desejam 
ensinar, quanto daqueles que desejam aprender. Todo esse universo 
de esforços, todo esse elenco de dedicações, juntos, fizeram do 
MOBRAL o maior movimento do Mundo cm matéria de educação 
de adultos e o Brasil, de modelo a ser seguido pelos demais países 
subdesenvolvidos ou pelos que se encontram, como nós, cm· fase de 
decolagem para o desenvolvimento c a industrialização. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Ouço o 
eminente Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) -Confesso que lhe 
solicito com certo constrangimento o aparte que V. Ex• tão generosa
mente, me dá. O constrangimento deriva do fato de V. Ex• estar 
tratando de um tema que a mim dizia respeito intimamente, ao tem
po em que fui Ministro da Educação. E compreende-se que seja 
precisamente no dia 8 de setembro, porque a UNESCO dedicou essa 
data aos analfabetos do mundo. E lembro-me bem de que, no último 
documento que tive cm mãos, o Dirctor-Geral da UNESCO salienta
va um fato que parecia acontecer, pela primeira vez, na América Lati
na- era o de que, em números absolutos, além de em números rela
tivos, o contingente de analfabetos, maiores de 15 anos de idade, 
diminuía. Esse era um fato absolutamente inédito, e para ele con
tribuiu a posição brasileira, porque, a partir do momento cm que o 
Brasil começou a reduzir, cm números absolutos, o seu contingente 
de analfabetos - que, isoladamente se fosse, como tal, considerado, 
numa frase pitoresca do Sr. Senador João Calmon, corresponderia à 
quarta ou quinta população latino-americana, isso influenciou as 
estatísticas, também, 'da América Latina. Mas, associando-me às pa
lavras de V. Ex•, que já salientou o que o MOBRAL ficou a dever ao 
Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen, que era, então, o Presidente 
da Fundação, gostaria que V. Ex• meditasse, no elogio que faz, sobre 
a prevenção que o MOBRAL, como solução brasileira, encontra. E 
encontra da parte de quem? Exatamente da parte daqueles que são 
dominados pelo que cu chamo de catarata ideológica. O ilustre prela
do Dom Luciano Cabral Duarte, dizia-me que em Persépolis, ouviu, 
estarrecido, na sessão inaugural em que se discutia o problema de 
alfabetização em massa, de um representante do Paquistão, que não 
poderia ter êxito nenhuma iniciativa de alfabetização em massa que 
não fosse feita sob regime comunista. Assim, a tentativa de negar o 
MOBRAL é porque ele é uma afirmação, inclusive, da Revolução 
brasileira. Inúmeras foram as vezes em que, neste País se tentou 
mobilizar a consciência nacional, visando a eliminar~ ch~mada ver
gonha nacional do analfabetismo. E todas as vezes, infelizmente, 
essas campanhas nasceram com muito lmpeto e morreram sem missa 
de sétimo dia. Portanto, agora que o MOBRAL realmente consegue 
chegar ao número que V. Ex• deu há pouco- parece-me maior do 
que nove milhões de pessoas alfabetizadas, nesse período que é curto 
- apela-se para a suposta dúvida cm relação a seus efeitos quanto à 

regressão. Mas, todo mundo que fala soore a regressão não tem base 
alguma porque ninguém fez a medição da rcgressi!.o - ou será feita 
no rcccnsc:amc:nto de 1980, ou estã sendo feita, para controle do pró
prio MOBRAL, nus chamadas amostragens domiciliares, que o 
IBGE faz. De maneira que este é, realmente, um programa de que o 
Brasil pode orgulhar-se superpartiduriamcntc, apesar de que, cm 
alguns casos, por parte da Oposição, sofremos o mesmo tipo de acu
sação que, às vezes, se ouve cm bocas que não são muito rcspeitãveis. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, e começo por divergir da advertência, no sentido de 
que o fazia com evidente constrangimento. Absolutamente, a sua 
intervenção era necessária, porque V. Ex•, no meranismo de defla
gração do MOBRAL. foi o personagem mais importante. Graças à 
scnsieilidade do eminente Ministro Tarso Outra, nosso prezado 
colega - c abro um parêntese para fazer votos que essa referência 
repercuta cm termos de ânimo na sua saúde -, graças à perseveran
ça, à capacidade de iniciativa, ao espírito público festejado no ilustre 
representante do Rio Grao-ic do Sul, quando ~ frente dos neg6cios 
da Educação, formulou-se a política de alfabetização de massa, neste 
País, de envolto com a captação dos recursos nccessãrios ao grande e 
pioneiro empreendimento. Coube a V. Ex•, então, como sucessor de 
S. Ex• na Pasta da Educação, colocar o MOBRAL em pleno fun
cionamento em toda a portentosa geografia do Brasil. Daí por que di
go que o aparte de V. Ex• não tem que atravessar as dificuldades ou 
as fronteiras do constrangimento - é o aparte necessário e que re
flete uma peça importante na composição histórica do MOBRAL. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permita V. Ex• a 
complementação, já agora sem nenhum constrangimento mas, ao 
contrário, com muita motivação. t que V. Ex• salientou, com muita 
justiça, o carátcr pioneiro da atividade do nosso querido compan
heiro, Senador Tarso Du.tra. Vou mais longe: se S. Ex• não pôs cm 
execução, desde logo, essa idéia, foi porque sofreu o impacto de dois 
fatores extremamente negativos. Primeiro, a conseqUência da 
chamada marcha de uns tantos mil, na Guanabara, provocada, em 
grande parte, por excedentes, que deram um pretexto para que o gru
po esquerdista pudesse mobilizar protestos coletivos. Então, o Go
verno achou de seu dever carrear para a área universitária, com vis
tas a oferecer um maior número de vagas, aqueles meios orçámen
tários que, em 1969, já estavam a disposição do Ministério da Edu
cação, sendo Ministro o eminente colega Tarso Outra. Assim, 
evidentemente, S. Ex• ficou sem os meios, a que V. Ex• se referiu 
para iniciar a implementação de uma idéia que jã estava estruturada 
na base de um programa. Segundo, foi a própria Loteria Esportiva, 
idéia ainda de Tarso Outra. Foi durante a sua proficua gestão no 
Ministério da Educação que a Loteria Esportiva começou a trazer 
meios. para a Educação, inclush·c para o MOBRAL, L-BA e Edu
cação Física. De modo que cu fui um herdeiro privilegiado. Recebi, 
cm 1970, á partir do segundo semestre, estas verbas, daí poder, em 
parte, ouvir, sem maior constrangimento, as palavras de V. Ex• que, 
entretanto, pecam porque todos sabem que V. Ex• é um dileto ami
go meu 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço a 
complementação de V. Ex• e enfoco agora, ligeiramente, a segunda 
parte de sua intervenção. Realmente, nos palscs socialistas, torna-se 
muito mais fácil, mais rápido mesmo, o processo de alfabetização de 
adultos. E: porque o Estado, obviamente, nos palses socialistas, tem 
um caráter duramente intervencionista. Estabelece a obrigatoriedade 
até com implicações carcerãrias, o que não acontece nos países de 
democracia capitalista, como o nosso, cm que a obrigatoriedade resi
de apenas na faixa etária cometida ao ensino primário; no mais trata
se, apenas, de disponibilidade. Não hã compulsoriedadc. Mas a 
Educação continuada nos palses socialistas tem um caráter ideoló
gico e de endeusamento do Estado. Em nosso Pa!s, o seu· caráter é li
vre c, captando scmJ)re, sempre, em todas as ocasiões e em quaisquer 
circunstâncias, as idéias e o compromisso democrático. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quinta-feira 9 SS63 

' O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)-Ouço V. Ex• 

O Sr. Ruy S_untos (~~ENA - BA) - Só divirjo. de V. Ex• 
quando chama pa1scs soc1ahstas. Países comunistas é o que eles são. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Citemos, 'por 
exempl.o, o caso recente de Portugal; é: um pais socialista, mas não é: 
comumsta. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Não é comunista, mas a 
Rússia é comunista, a Tcheco-Eslováquia é comunista, e outros. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas hâ que 
distinguir, c até: que o socialismo deveria ser parcialmente captado c 
assimilado pelo regime brasileiro. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Mas como cm matéria de progresso, quando se resolve um 

problema, surgem novos desafios, o MOBRAL, dentro deste espí
rito, partiu para uma série de outras atividades paralelas, todas intc· 
gradas ao contexto da educação. Surgiu assim o MOBRAL Cultural, 
cujo objetivo é interessar os alunos no ensino, excitar e criar indaga
ções; cujas respostas vão se refletir na melhor compreensão por parte 
dos mobralenses. O programa cultural é bastante amplo e- como o 
próprio sistema do MOBRAL- bastante informal. Cinema, teatro, 
televisão, pintura, livros, são oferecidos aos alunos do MOBRAL em 
todo o Pais. São ofertas culturais que estão gerando uma série de 
reflexos positivos e contribuindo pára tornar mais penetrante o tipo 
de ensino do MOBRAL c, portanto, melhores os seus resultados. 
Mas a ação do MOBRAL não para ai. 

Para dar também, não só uma seqUência, mas uma conseqUên
cia lógica ao seu programa global, o Movimento Brasileiro de Alfa
betização colocou em execução um plano de profissionalização, 
destinado a encaminhar os mobralenses ao mercado de trabalho. 
Para isso, realizou vários convênios, um dos quais com o Programa 
Intensivo de Preparação da Mão-de-Obra. Este ano, o treinamento 
profissional já envolve mais de I 50 mil mobralenses e vai ser sensi
velmente ampliado a partir do próximo exercício. 

Criou, também, o que sua direção denominou, com felicidade, 
de balcões de emprego, que funcionam nas cidades do Pais e nas qua
is os mobralenscs podem acompanhar as ofertas locais de trabalho c, 
dai, terem melhores perspectivas de ingressar no mercado de traba
lho em condições mais favoráveis do que aquelas em que se encontra
vam antes de se alfabetizar. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Ouço o 
eminente Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Eurico Rezende, 
quero congratular-me com V. Ex•, nesta oportunidade, porque, na 
realidade, o MOBRAL vem prestando um grande serviço a este Pais, 
Na minha região, dezenas e centenas de homens, adultos, c mulheres, 
conseguiram assimilar alguma coisa, e se, na sua maioria, são elei
tores, agradecemos ao MOBRAL. Portanto, congratulo-me com 
V. Ex• pela oportunidade de seu discurso. Muito obrigado. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Agradeço o 
valioso e insuspeito depoimento de V. Ex• 

Continuando, Sr. Presidente: 
O desenvolvimento comunitário é. outra preocupação funda

mental do MOBRAL. O Engenheiro Arlindo Lopes Correa criou o 
Programa Diversificado de Açào Comunitária, o PRODAC, cuja 
tarefa essencial é motivar as populações para que se empenhem na 
preservação c no desenvolvimento das próprias comunidades cm que 
vivem, compreendendo bem c aprendendo a resguardar todos os 
valores históricos c artísticos que se encontram cm praticamente 
todas as cidades brasileiras. Despertar o amor pelas comunidades é, 

também, uma forma de educar. E isso o MOBRAL está realizando. 
Mas ainda não é só. 

Há poucos meses, o Movimento Brasileiro de Alfabetização ini· 
ciou a execução do Prgrama de Educação Sanitâria, cm conjunto 
com o Ministério da Saúde. Juntamente com a alfabetização, a 
Educação integrada, o programa cultural, são fornecidos ensinamen
tos de grande importância para o cuidado com a saúde humana. 
Hoje, os especialistas em Saúde jâ chegaram à conclusão de que 
Educação e Saúde são fatores paralelos. Um não existe sem o outro, 
e a Saúde, principalmente, é também um reflexo do próprio nível de 
Educação e dos hábitos sociais c de .::omportamento humano que ela 
desperta. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço o emi
nente Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Justamente quando 
V. Ex• examina o binómio Educação e Saúde, achei oportuno entrar 
com o meu aparte, porque as minhas atividades anteriores às do Con
gresso eram precisamente essas. Quando estudante de Medicina, eu 
ministrava aulas cm vários colégios, inclusive ,,o Colégio Santa 
Martha, hoje uma grande Fundação, e também dava as minhas con
sultas, em São Cristóvão, aos trabalhadores, e nos sindicatos. Dai 
parti para a Câmara dos Deputados. Realmente, para mim, estes os 
dois maiores problemas deste Pais. Educação c Saúde. ToJ::s as 
grandes nações do mundo só conseguiram tornar-se independentes 
pela Educação. Sofreram reveses terríveis, mas pela cultura do seu 
povo, reconquistaram uma situação privilegiada na economia 
mundial. Isso aconteceu na I Grande Guerra com a Bélgica, França, 
I tá lia, Inglaterra e Alemanha. Pouco depois da II Conflagração 
Mundial a Alemanha, que fora castigada, despedaçada pelas bombas 
aliadas, chegando a sofrer verdadeiro arrasamento, reerguer-se, 
porque não se arrasa a Cultura, não se destrói a Cultura de um povo. 
E, pouco tempo depois dessa guerra, a Alemanha recuperava as suas 
indústrias, o seu comércio, e já exportava máquinas, matrizes, para 
todo o mundo; e inclusive a Rússia, a China, o Japão, o Brasil, já 
eram devedores dessa nação vencida na guerra. Veja V. Ex• a impor
tância da Cultura. O outro probh:ma é o da Saúde. Neste País - e 
estou f>~lando diante de vários médicos, inclusive do eminente 
Senador Cattcte Pinheiro, ex-Ministro da Saúde - o problema da 
Saúde constitui-se num dos mais graves. Estou preocupado, sincera
mente, preocupadíssimo. Ao tomar posse na Academia Nacional de 
Medicina, no Rio de Janeiro, o Professor Magalhães Gomes apre
sentou uma estatística dos acometidos da doença de Chagas, no 
Brasil. Temos 12 milhões de chagásicos no Brasil. E o que é um 
doente de Chagas? O portador do Trypanosoma cruzi, o responsável 
pela moléstia e que tem um atropismo positivo para o coração. 
Então, ele ataca precisamente o coração. Antigamente, pensava-se 
que a doença atacava na tireóide e todo doente que aparecia com a 
hipertrofia da tireóide diziam que era um portador da doença de 
Chagas. Não! Hoje, está provado que o doente de Chagas é o que 
tem, justamente, uma agressão ao coração. Ora, se tem uma agressão 
ao coração é um doente vencido, sem energias para as suas ativi
dades. Temos, neste Pais, 12 milhões de chagásicos, mais de I 5 
milhões de malarientos e mais de 40 milhões de verminóticos, sem 
falar no grande número de tuberculosos e leprosos que perambulam 
pelas cidades, até nas capitais, tomando café, chá, leite, comendo em 
restaurantes, e sabemos que muitos desses restaurantes não têm a 
higiene necessária para evitar o contágio. Não quero dizer, agora, 
como disse Miguel Pereira, que o Brasil é um grande hospital. Não, 
há uma luta tremenda das autoridades no sentido de debelar a 
doença, mas nós ainda temos uma imensa maioria de doentes c o 
número de sãos é pequeno. Estou de acordo com esse trabalho do 
MOBRA L, estou fazendo uma pesquisa nesse sentido, para um pro
nunciamento meu aqui. Acho que o MOBRAL está prestando um 
grande serviço, não só na área da Educação e da Saúde quanto no 



5564 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1976 

terreno social. E, como V, Ex• disse, ainda hã pouco, é uma 
assistência social extraordinária, c nu questão da Sallde, o que o 
MOBRAL está fazendo é muito importante, sem falar no terreno 
educacional. Ouvi criticas, aqui, porque o MOBRAL estGndeu suas 
atividades para os menores, pura o curso primário. Meu Deus do 
ci:u! Fazer o bem, ensinar, cuidar, ajudar, salvar, é passível de 
critica'! Acho que essa critica não procede. Estou de acordo com 
V. Ex•, vou fazer um pronuncittmento a respeito, porque acho que 
essa instituição está ajudando a comunidade brasileira a atingir uma 
meta de independência económica, de independência, digamos. 
assim, porque nós só podemos ter independência, soberania, com a 
saúde do nosso povo, com a responsabilidade, mas a responsabili· 
dade só vem, só é inata a um povo que saiba, que tenha Cultura e 
Saúde. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Agradeço a in· 
tcrvcno;i"to de V. Ex• que, a esta altura, me dá a condição de intérpre
te de todo o Senado. Realmente, V. Ex• emitiu conceitos valiosos. 
Quero, pori:m, discricionar da minha resposta o lado da controvi:rsia 
que se verilicou nest:t Casa em torno do MOBRAL. Desejo dar ao 
meu discurso o sentido absolutamente conciliatório, de modo que 
possamos aqui ohter a necessária unanimidade vocacionada para o 
estimulo. As criticas que se lizeram são inerentes aos movimentos de 
l':triltcr ment:d. de c:míter cultural, de caráter formativo e informati
vo. As controvi:rsias são inevitáveis, mas não influirão absolutamen
te no sentido de perturbar o consenso na exaltação desse Movimen
to, que está projetando, lá fora, uma imagem afirmativa do Brasil. 

A~radeco o :tparte do eminente Senador Benjamim Farah, que 
rellctc um depoimento vivo das virtudes do MOBRAL. 

O Sr. Gilvan Rocha (M DB- SE)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves. Fazendo soar a 
campainha.) -Informo :1 V. Ex• que o seu tempo está esgotado. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
pcdiri:t licença para conceder o aparte ao nobre Senador Gilvan 
Rocha c. imitando o nobre Senador Mauro Benevides, espero que o 
ap:trtc de S. Ex• seja brilhante c breve. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Breve, eu prometo. Exce
l~ncia: brilhante não posso prometer. V, Ex• sabe que estivemos en
gajados no mesmo sentido patriótico quando examinamos juntos. na 
CPI do MOBRAL. aquela entidade. Entretanto, não poderia deixar 
de fuer um registro no discurso de V. Ex•. no dia mesmo em que 
essa entidade comemora o seu aniversário. É evidente que o M DB 
comemora lamhém esse anivcrsilrio. dentro porém daquela lilosolia 
do MOBRAL. um Movimento de Alfabetização a que ningui:m pode 
opor-se. Mas é ncccssúrio que se façam algumas ressalvas. não sobre 
a lilosolia do Movimento. mas sobre o que está ali acontecendo. 
Hoje mesmo. prestei declarações à Imprensa do Brasil sobre o 
MOBRAL. Faço questão de frisar que essas declarações foram em
basadas cm dados retirados dos próprios dados aliciais do 
!\!OBRA L. de relatórios oficiais que essa entidade publica cm todo o 
Br:tsil. E veja V. Ex• que nós tínhamos razão quando, na CPI. in
sistíamos fosse feita uma vcriguação, a mais completa. a mais isen
tamentc possível. porque os dados que temos disponíveis do 
MOBRAL são absolutamente inquietantes, tanto do ponto de vista 
de movimento linancciro como. principalmente, do ponto de vista da 
rentabilidade daqucl:t entidade. Para não ocupar mais tempo do 
discurso de V. Ex•, citarei apenas estes dados: o relatório aliciai do 
MOBRAL de 1973 diz que alfabetizou. naquele ano, 2 milhões c lO 
mil pessoas. Em nutro relatório, chamado "Cinco anos 
MEC/MOBRAL". esse número cai para I milhão c 722 mil -
t retcntos mil de diferença. Em outra publicação, "Sistema 
MOBRAL". também referente a 1974, essa taxa cai para 2 milhões c 
I J mil. Vê V. h• que a credibilidade daquela instituição licou 
comprometida. porque seus próprios dados aliciais são absoluta c 
completamente divergentes. E vou além: o próprio MOBRAL fazen
do. cm uma amostragem. aquilo q~c se pediu na C PI, que fosse feito 
nacionalmente, v;ti encontr;tr coisas cslarrcccdoras desse tipo: depois 

do curso que foi dado pelo MOBRAL, apenas 43,9% dos alunos 
conseguiram ler pequenos tn:chos; 58,9% dos alunos não lograram 
redigir unut frase. Vê V, E.x• que, apesar do nosso apoio, da lilosofia 
do MOBRAL, nós insistimos naquela tese: i: preciso uma avaliação 
isenta e bem feitu, para que nào se corra o mesmo risco de outros 
p:tises com os cursos de pequena duração. Insisto, o MOBRAL con
t:t com a simpatia de todos os brasileiros, mas precisa, insistentemen
te, fazer :1 própria revisão no st:u processamento. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Respondendo 
rapidamt:nte a V. Ex• ninguém desconhece que numa entidade da 
t:nvergadura, da grandeza, da extensão e da profundidade do 
MOBRAL, não ocorram distorções. Isso fica por conta da crise de 
crescimento, que é a melhor das crises, principalmente num País que 
busca prolicuamente, vitoriosamente, o seu desenvolvimento. 

Prossigo. Sr. Presidente: 
Dentro deste programa, são fornecidos ensinamentos importan

tes a todas as comunidades e, através deles, as populações das cida
des e áreas mais carentes aprendem a cuidar melhor da saúde, a se va
cinar, a ferver a água, enlim, a tratar bem de si mesmas e dos locais 
onde vivem. 

O MOBRAL não só está libertando o Brasil do analfabetismo, 
como promovendo um desenvolvimento educacional e comunitário 
dos mais importantes, não fosse ele, como jâ é, o maior movimento 
de Educação de adultos do Mundo. Elejâ realizou uma imensidade. 
Mas tem pela frente outros desafios, outras metas. A principal delas 
a de fazer com que, até 1980, o índice de analfabetismo brasileiro fi. 
que contido na escala máxima dos lO por cento. Este é um objetivo c 
ao mesmo tempo um compromisso. Não apenas do MOBRAL. Mas 
um compromisso do Pais consigo mesmo, neste dia em que, vitorio
so, o Movimento Brasileiro de Alfabetização completa seus primei
ros seis anos de existência e, orgulhosamente, sente que a esta altura, 
conquistou a consciência c o coração do povo brasileiro. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Queria ponderar 
ao nobre orador que a palavra, pela Liderança, é uma exccção ao 
critério da inscrição. Hã dez oradores inscritos, então, V. Ex• devia 
pesar o constrangimento da Mesa c verificar que hã dez oradores 
esperando para falar e V. Ex• já esgotou o seu tempo c mais dez 
minutos. De modo que faria um apelo para concluir. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu já acabei, 
houve um pedido de aparte c cu, obviamente, estou aqui num 
constrangimento entre V. Ex• e meu nobre colega. Minha tarefa já 
está concluída. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE) -I:. apenas uma frase, que es
pero não possa tumultuar o andamento normal da sessão. I:. apenas 
o seguinte, Ex': o MOBRAL deve uma explicação para estas denún
cias. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Darei essa 
explicação a V. Ex• mas entendo que, num momento como este, deve
mos encarar o MOBRAL no seu aspecto alirmativo; possíveis 
deliciências devem ser objeto de debate cm outra oportunidade. Por
que senão chegarei à conclusão de que V. Ex•, Sr. Senador Gilvan 
Rocha, fazendo uma conferência no 7 de setembro, é capaz até de 
desnudar aqueles conhecidos pecados de Dom Pedro I. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
~eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Atravessando uma das mais rigorosas secas dos últimos anos, o 
Nordeste recebeu com justilicadas esperanças o lançamento, pelo 
Governo Federal, no mês passado, do Projeto Sertanejo, destinado a 
ter atuaçào preventiva, isto é, a innuir no fortalecimento da infra
estrutura das regiões sem i-áridas, de forma a que elas possam mc:hor 
resistir ii repetição cíclica desse fenômeno. 

l 
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Sergipe, çomo de resto toda a regiilo nordestina, não c:scupou de 
muis esta seca, com todo o seu rosário de conseqUências da perda da 
produçrw. morte: dos rebanhos ati: b sacrifício da própria população 
humana, sem tmbalho, sem meios de subsisti:nciu, cm grande parte 
forçada :1 cumprir a triste sim1 da emigração. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- V. Ex• me permite um 
:1p:1r1e'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
imenso pruzer, eminente: Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Igualmente: congratulo
me com V. Ex•. pela iniciativa governamental do Projeto Sertanejo. 
Embora o povo do Nordeste já esteja cansado de projeto-impacto, já 
não acredita mais nos projetas de impacto. O Projeto Sertanejo i: um 
ótimo projeto, mas a mi:dio e a longo prazo e não irá resolver, de 
pronto, :1 situação de emergência das secas nordestinas. E lamento 
que, existindo nesta Casa nove ex-Governadores do Nordeste 
nenhum deles tenh:1 sido convocado, nenhum deles lenha sido 
sondado, u nenhum deles tenha sido pedido um parecer sobre o bom 
êxito desse projeto. c:m boa hora inspirado pela iniciativa do 
eminente Presidente Ernesto Grjsd 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço 
a V. Ex•. eminente Senador Paulo Guerra, o aparte com que me 
distingue, formulando votos para que a nova iniciativa do Governo 
venh:1 a ter o i:xito desej:~do tanto por mim quanto por V. Ex• 

Assinale-se, contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o 
Governo Federal, como o Governo do Estado, não faltaram à gente 
sergipana. Medidas de socorro foram prontamente adotadas, no 
cumpo do cri:dito, com a prorrogação dos vencimentos dos com
promissos ou renovação de financiamentos; no plano da assistência 
ao homem do campo, através da organização das frentes 
de serviço que evitaram mal social maior, e também fornecimento de 
alimentos. Mas desejaria fixar-me no novo programa governamental 
- o Projeto Sertanejo. para informar a Casa das providências 
tomadas pelo Governador José Rollemberg Leite c as que solicitei no 
sentido de que o Estudo de Sergipe viesse também receber os seus 
benefícios. 

Com efeito, logo que divulgado o decreto presidencial, assinado 
em solenidade rcalizuda no mês passado, em Recife, c verificando 
que o meu Estado não estava incluído entre aqueles que tiveram a 
loculiz:~e;ão de núcleos do Projeto Sertanejo, dirigi-me ao Sr. 
Ministro Rangei Reis. pessoalmente e através de carta. Lamentei a 
exclusão e solicitei a correçào. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- V. Ex• permite mais 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
prazer, eminente Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- O que V. Ex• acaba de 
dizer, confirma o que declarei. V. Ex•. um dos melhores ex
governadores do Nordeste, com vasto prestígio lá_no Estado, conh:· 
cedor profundo das necessidades do seu po~o, nao tomou .co.nhccl· 
menta: porque se tivesse tomado conhcc1mcn.to da om1ss~o do 
Estado do Sergipe no projeto. V. Ex• teria fc1to, desta Tnb~na, 
como é brilhante, um apelo ou providência no sentido de inclu1·lo. 
No mesmo caso está o eminente Senador Hclvídio Nunes, que é um 
dos mais brilhantes parlamentares, cuja administração no Piaui 
marcou uma época. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agrad~ço 
a v. Ex •, eminente Senador Paulo Guerra, suas generosas rcfcren· 
cias para comigo, e quero retribuir-lhe dizendo que V. Ex•. com? 
Governador, realizou uma extrarodinária obra no seu Estado, que .e 
aplaudida até hoje por todos que visitam Pernambuco c que lá esll· 
vcram na época em que V. Ex• esteve à frente do Governo do Esta· 

do. 
O que faço nesta tarde é justamente dizer das providências que 

foram lnmadas pelo Sr. Governador José Rollemberg Leite c por 
nós, 110 referente à inclusão de Sergipe no Projeto Sertanejo, e a 

rcspost:1 do Sr. M inistrn Run~cl Reis, lJIIC: ulirmu constur Sergipe 
no referido programa. 

Em resposta acubo de receber curta do dinâmico Ministro do 
Interior, homem a quem não só Sergipe, mas todo o Nordestcjâ deve 
>~s,in:liúvcis scrvi~os, o lJUc o identilic:1 como um dos grandes amigos 
du região. N:1 cart;1 o Ministro esclarece que não houve cm verdade 
um:1 exclusão de Sergipe do Projeto Sertanejo, mas uma progra
ma..;ào quanto à inst~lacão de núcleos, ficando os do meu Estado 
para fale r-se cm janeiro de 1977. 

Bem que desejaríamos que isso tivesse sido feito imediatamente, 
pois estamos, como os outros Estados nordestinos, sofrendo as 
<:nnscqüi:ncias d:1 sc:.::1. Mas li informação do Sr. Ministro tranqUili· 
t>~·nos desde que nos trat a segurança de que no próximo uno tere· 
mos estendido a Sergipe: o Projeto Sertanejo. 

Quanto ao Governador José: Rollemberg Leite, desejo ressaltar 
o seu empenho no assunto. Ao tomar conhecimento do Projeto, telc
~r>~fnu "" Mini,tro Rungd Reis, estranhando a não inclusão de 
Sergipe no' primeiros núcleos c :1pdando no sentido de que tambi:m 
viesse li participar. Na semana passada, em audiência que teve nesta 
capital com o Ministro do Interior. expós a situação do Estado e 
dcli:ndeu os seus interesses. O Ministro Rangei Reis lhe afirmou que 
Sergipe seria incluído numa segunda etapa c que poderia escolher 
dois munidpios sergipanos. onde deveriam ser instalados os futu· 
ros núcleos do Projeto Sertanejo, no Estado. 

Sr. l'rc:sidentc:. solicito :1 V. Ex• que faça parte integrante 
deste pronunciamento a carta que dirigi ao Ministro Rangei Reis, 
bem assim :1 que S. Ex• me endereçou cm resposta, datada de 3 de 
setembro último. (Muito bem~ Palmas.) 

. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A S. Ex• o Sr. 
Dr. Maurício Rangei Reis 

DD. Ministro de Estado do Interior 
Nesta 

Senhor Ministro. 

Brasília, em 30 de agosto de 1976 

Na seqüência de providências do Governo do eminente Presi
dente Ernesto Geisel visando a criar no Nordeste reais condições de 
desenvolvimento e, desse modo, reduzir a distância que ainda separa 
aquela região das mais desenvolvidas do País, vem de ser lançado o 
Projeto Sertanejo, voltado para o fortalecimento da infra-estrutura 
das áreas susceptíveis da ocorrência de secas. 

Medida tanto mais oportuna e benfazeja quanto se sabe que o 
Nordeste experimenta, no momento, uma das mais rigorosas secas 
de toda a sua história, com graves repercussões económicas e sociais: 

Permito-me, no entanto, lamentar a exclusão de Sergipe desse 
Programa, pelo menos na sua primeira etapa, fato que tem causado 
enorme frustaçào entre os sergipanos, que, como os que vivem nos 
demais Estados nordestinos, também estão atingidos pela calamida· 
de da seca, que dizima grandes áreas de diversos de seus municípios. 

Apelo, pois,a V. Ex•. que sempre se mostrou sensível ao sofri
mento dos nordestinos c que jamais faltou a Sergipe, para rever a 
programação do Projeto Sertanejo, a fim de que, ainda este ano, seja 
nele incluído o meu Estado. 

l'·mc gruta a oportunidade para reiterar a V. Ex• meu elevado 
apreço c distinta consideração.- Senador Lourival Baptista. 

AVISON~0510 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Lourival Baptista 
Senado Federal 
BRAS! LIA- DF. 

Senhor Senador, 

3set 1976 

Encaminhou-me Vossa Exceli:ncia carta datada de 30 de agosto 
do corrente, na qual é focalizado o lançnmeroto do Projeto Sertanejo. 
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Aprul·lllt tsclurtctr ao nobre Senador que os primeiros núcleos 
do Proj~to, nos Estudos de Sergipe e Alugoas, serão implantados em 
j:anciro de: 1':177, conforme: progrumaçilo elaborada pela Superinten
di:nciu do D~sc:nvolvimc:nto do Nordeste, em função dos recursos 
linm1cdros aprovados para e11ecuçilo do Programa de Apoio ao 
D~s~nvolvimento da Região Semi-Ãrida do Nord~ste. 

A base: ti:cnicu para a implantação dos núcleos, no Estado de 
s~rgipc, será estudada ~m conjunto com os órgãos ti:cnicos ~sta
duais, C<lnforme previ: o Decreto :tprovado ptlo E.\cd~ntíssimo Se
nhor Pr~sidtnte da R~pública. 

Aproveito o tns~jo para renovar a Vossa E11celé:ncia protestos. 
de estima~ upr~ço- Maurício Rangel Reis. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
. palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA- Pronuncia 
0 seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

A 29 de agosto deste ano, concedi uma entrevista ao jornal O 
Liberal, do Pará, que era, por seu turno, desdobramento de entre
vistas anteriores que eu fora forçado, por dever moral, a dar, em 
conseqUência de provocações de política que o Presidente Getúlio 
Vargas chamaria de "campanário". 

Hoje. Sr. Presid~nte, v~jo qut ~ssa tntrc:vista causou, sobre
tudo no campo da Oposição, interpretações que me parecem inteira
mente disparatadas. E resolvi usar da Tribuna do Senado para, em 
primeiro lugar, reafirmar tudo o que disse na entrevista ao jornal 
paraense. 

Mas a vida pública tem me ensinado, Sr. Presidente, dolorosa
mente, que assistia muita razão a quem primeiro disse que "err. 
política, o que vale é a versão e não o fato". Os homens que se e1tpres
sam com sinceridade, esquecemo-nos daquela frase atribuída a Oscar 
Wilde. segundo a qual "um pouco de sinceridade é perigoso, e muita 
sinceridade i: definitivamente fatal." 

A minha entrevista é absolutamente sincera, e respondo pelas 
verdades que nela se contêm. E este preâmbulo me vem a propósito 
dessa entrevista, que como já disse, foi dada em conseqüência de pro
blemas pertinentes à política paraense. Passarei à Taquigrafia, em 
seguida, o te11to completo da citada entrevista. O jornal que a 
publicou, entretanto, reproduziu-a corretamente de uma gravação de 
mais de hora e reproduziu e11atamente na linguagem verbal de um 
encontro de um político com jornalistas já nas palavras empregadas 
pelo próprio diário paraense porém, para fazer a chamada de pri· 
meira página, ou para composição do lead aparece um adjetivo 
"traidor", que não se lê em nenhuma passagem da entrevista, e cuja 
adoção em nada me torna com ela solidária. Com efeito. Traidor é 
quem trai ou atraiçoa. E trair é enganar por traição, delatar compa· 
nheiros da mesma causa, entregar como Judas entregou Cristo e 
assim por diante. A ninguém tiz tal acusação. Basta ler a entrevista. 

Perguntam-me por que a concedi. Simples, já o disse. Porque 
era necessário em termos de política paraense, especialmente para 
que não prosperasse a intriga, muito manipulada, de que no 
Governo Costa c Silva, naturalmente por interesses indefensáveis, 
quanto ao Pará, cassavam-se os adversários incómodos, enquanto 
poupavam-se os amigos. Vi-me na obrigação moral de oferecer um 
testemunho histórico, e não uma simples opinião pessoal. Por outro 
lado, achei de meu dever preservar a memória do Presidente Costa e 
Silva c mostrar, sem receios de quaisquer naturezas, a sua conduta, e 
seu escrúpulo e a sua feição liberal estimulando os Ministros de 
t.stado a participarem do debate antes da decisão, o que, aliás, é 
típi<:o da formação dos militares de Estado-Maior, cm seus estudos 
de situ:tc;ãnquc precedem a tomada da decisão. 

Todo poder é falrvel. Precatando-se contra eventuais falhas no 
julgamento, o Presidente punha amplamente cada acusação em 
discuss~n pelo Conselho, o que. evidentemente, não significa tivesse 
ele dúvida quanto à seriedade, correçào e eficiência com que o órgão 
de sua mais alta assessoria trabalhava, Homem experiente, "o velho 

Marechal", como de m~smo s~ autodenominuva, bem compreendia 
qu~. independentemente das qualidades morais indiscutíveis dos 
homens de informações, poderia haver, aqui e ali, equívocos, ati: 
m~smo u in liltração d~ notícia não merecedora de crédito, uma vez 
que, como se sabe:, a maioria das provas resulta do testemunho, e a 
prova testemunhal seria suficiente, não mentissem os Homens, não 
agiss~m muitas vezes el~s por motivação escusas. 

Não foram poucas as vezes que, mandando aprofundar o e11ame 
de um dossiê:, o serviço próprio reformulou uma primeira impressão, 
que servira de base a um critério de julgamento. E isso não foi pri
vativo do Governo Costa e Silva, mas uma constante no compor
tamento de magistrado dos Presidentes revolucionários. 

Sd que i: delicado o que direi agora, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, mas aí estão, sabendo-se de fonte segura, paralisados pro
cessos ultimados, à época, em que altas figuras hoje investidas de 
mandato popular, atacando duramente o Governo, qualificando-o 
de "ditadura impiedosa e injusta", foram poupados, em com
prometimento com a corrupção, com as famosas "caixinhas" de arre
cadamento de tributos, de que seriam clientes, segundo seus 
acusadores. Foi precisamente a consciência de Magistrado do 
Presidente Castello Branco que, receoso de que um ato de justiça 
pudesse ser tomado por ato de vingança, os poupou. 

Pois agora, Sr. Presidente, o que se quer, a titulo de defender 
teses acertadas, como a do perigo dos instrumentos de arbítrio, é 
pretender envolver num possível erro de julgamento todo um pro
cesso, todo um elenco de punições que, na sua esmagadora maioria, 
não terá atingido filhas de Maria ou Congregados Marianas, todos 
homens e mulheres de dez mandamentos ... 

Reafirmo tudo o que se contém na minha entrevista, mas repilo 
as interpretações delirantes, de que têm sido autores alguns senhores 
Deputados. tentando aprovcit:tr o assunto para, ou procurarem 
notoriedade, ou provocarem escândalo, alguns até não esquecendo a 
tática de Tartufo, do elogio insincero, que visa menos a lisonjear-me 
e mais a provocar a intriga. 

Estou com um dos vários discursos pronunciados na Câmara 
dos Deputados, e quando se comparar, nesta Casa, o que se contém 
nesta entrevista com as palavras que há naquele discurso, verse-á 
c\atamcntc que ele utilita a mcia-vcrd<tdc. 

Não nego e repito, aqui, que terá havido equívoco, terá havido 
erro, mas, cm nenhum momento dessa entrevista eu terei dito que 
todas as aplicações foram injustas e parte-se desta ilação para chegar 
ao que cu chamei de delirantes conclusões como, por e11cmplo "é 
fatal que a partir de agora tenha que haver anistia ampla e a revisão 
imediata de todos os julgamentos". 

Aqui se diz, num determinado momento, que a minha entrevista 
é uma mostra de "quanta injustiça se praticou em nome da Revolu
ção", adiante se diz que havia uma precariedade de informações leva· 
das ao Conselho de Segurança Nacional, para cassações, nelas 
"abundando o interesse de grupos, sobrepondo-se sobre a verdade o 
próprio interesse da Revolução". 

Toma-se, como sempre, uma figura de sinédoque politica muito 
interessante; toma-se a parte pelo todo. 

Há um momento em que o jovem Deputado pelo Pará perten
cente ao M DB. ao fazer o comentário da minha entrevista diz: 
"Talvez o Sr. Elias Pinto tenha sido cassado por pertencer ao 
segundo município do Estado, Santarém, onde o MDB ganhou m 
eleições c a A R EN A precisava, de qualquer maneira, da Prefeitura 
de Santarém". 

Aqui está, nesta Casa, Sr. Presidente, esta figura admirável que 
é o Senador Daniel Krieger. Fui ao gabinete de S. Ex• com os 
documentos que o Governador me enviara provando fartamente a 
corrupção do Prefeito de Santarém. Tínhamos oito vereadores c ele, 
tpenas, três. Por instruç~o do próprio Senador Daniel Krieger resol· 
vemos não considerar questão fechada na Câmara de Vereadores a 
cassação de um prefeito que estava, realmente, utilizando mal ou dcs· 
vi ando as verbas públicas, para que não pairasse sobre a A RENA cs· 
sa suposiçiio que agora se transforma cm intriga. 
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Mas o próprio Deputado Ubaldo Corré:a, da mesma âreu e em 
s~guida, em apurtc uo Dcputudo Burbulho, declarou Iugo: "0 Sr. 
Elias Pinto mais tarde foi cassado justamente por corrupção. Eu, qúe 
faço polí.ticu e.m Santarém, onde a faz o Sr. Elias Pinto, afirmo que u 
Revolução ag1u acertadamente quando quis afastâ·lo por corrupção, 
porque era corrupto", Silo palavras do Deputado Ubaldo Corré:a cm 
aparte ao seu colega nu Câmara dos Deputados. 

Em seguida, Sr. Presidente, o Líder do MDB na Câmara dos 
Deputados adere à tónica delirante c declara que é forçoso, imperati
vo, cm nome da justiça e da consciência nacional, que esses proces· 
sos sejam, imediatamente, revistos ou anulados. 

Ao jornal paraense disse cu que, nada obstante minha posição 
em defesa de certos punidos, sou solidário com o Governo a que 
pertenci, em tudo o que foi por eles feito, aos Governos a que pcrtcn· 
ci, com a minha participação, mesmo vencida. 1:: do meu estilo de 
entender a lealdade. 

O fato de cu haver dado um testemunho. imperativo de cons
ciência. de que determinadas pessoas não eram comunistas, não 
anula todas as demais acusações que pesavam sobre os indiciados. 
Au Conselho chegaram velhas acusações que, pela cxigüidadc do 
tempo destinado às averiguações cm 1964, só então passaram a ser 
apreciadas, de sorte que pode ser perigoso, para muitos, querer pas· 
sar por lebre, sendo gato. Disponho de dossiê que comprova o acerto 
das imputações feitas na quase totalidade dos casos paraenses. Elas 
variam desde a apropriação indébita de bens, por parte de 
administradores estaduais, antes e depois da Revolução, até: o 
comprometimento com o contrabando, este antes da Revolução, 
que infelizmente era feito sob o ostensivo patrocínio de autoridades 
importantes. Não deixarei que essas pessoas se beneficiem do erro 
que possa ter ocorrido, excepcionalmente, para posarem de vítimas, 
tentando fazer crer que a exccção foi a regra geral. Scrâ muito peno
so, não apenas para mim, mas especialmente para dependentes des· 
sas pessoas atingidas por peculato, apropriação indé:bita, 
enriquecimento ilícito, que eu tenha de me ver obrigado a dar nomes 
aos bois e a reativar feridas que me pareciam cicatrizadas. Afinal, os 
dependentes não devem ser responsabilizados pelo erro de seus 
criadores. 

Urge, ainda, considerar que certas punições terão sido aplicadas 
com tardança, aproveitando-se a reabertura dos processos de cassa· 
ção. Eu mesmo, como Governador, do Parâ tive em mãos uma prova 
documental que é a prova por excelência de uma apropriação indébi· 
ta. Alta autoridade do governo deposto em 64 obtivera, de certo 
fornecedor, uma chamada "futura fria". Fez-se pagar por ela e credi
tou o cheque diretamentc cm sua conta bancária pessoal. Quando 
pude ter cm mãos a prova por excelência, que é: a documental, repito, 
já o Al-I caducara para o fim desejado. Um magistrado, por seu tur· 
no, praticou o "embargo de gaveta" na representação que visava a 
processar o desonesto. Foi quando o Presidente Castello editou o A 1-
2. Num esfregar de olhos o desembargador deu andamento à causa. 
Convencido da indignidade do procedimento, recorri ao Ministro 
Juraci Magalhães, pretendendo se aplicasse a ambos os criminosos, 
a s:~ncão rcvolucion[lri:~. 

1\lào tive êxito. Lembro-me ainda das palavras que, pelo 
telefone, aquele ilustre brasileiro me transmitiu: 

"Governador, o Al-2 é um revólver, carregado sem dúvi· 
da. mas para ser usado só daqui para diante." 

Como o fato era anterior ao AI-2 e posterior à vigência do Al-1, 
a corrupção foi vitoriosa. 

Também ninguém foi punido por haver exercido, na sua plenitu· 
de. o mandato popular. mas por ter boicotado o Governo a que 
pertencia, precisamente no campo da segurança nacional, nada obs· 
tante eleito pelo Partido do Governo. Isto, somado a fatos prcgrcs· 
sos comprovados, ainda que eu defendesse essa pessoa da acusação 
de comunista, que realmente não era, tcrâ sido o bastante para a dcci
,;10 do Presidente que. é hom lcmhrar. presidia a um Conselho de na· 
ture1a rev,,Jucion:'lria. c niin a uma Corte de togados. !I componente 

politic>~, cm tais c>~sus, •to contrúno do velho refrão in dublo pro Réu, 
us>~ unw outra lese, 4uc é ln dublo pro Patrla. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• uma 
interrupção'? (Assentimento do orador.) Desejava apartear apenas 
para deixar consignada a impressão que nos causa o depoimento 
prc~tado por V. Ex•. Sem entrar na possível exploração que tem 
havido, de inexatidões ou deturpações, nu palavra de V. Ex•, hã um 
fato incontestável e que, na qualidade de Líder do MDB, não posso 
:leixar de: ressaltar, neste momento: é a precariedade das decisões 
tomadas secretamente c sem o direito a contradita. Disse V. Ex• 
haver casos, inclusive, de comprovada irregularidade, de pessoas 
que, entrc:tanto, foram poupadas, porque o Presidente Castcllo Bran· 
co não desejaria que parecesse um ato seu de perseguição ou de 
vindita. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Foi 
poupado pdo Presidente Castello Branco, na sua fase. O nome da 
pessoa, no caso, não interessa, é secundário. 

O Sr. Franco Monloro (MDB - SP) - Isso mostra como, 
examinado por dentro, o processo cassatório é injusto c precário, 
porque fere aquelas garantias de publicidade, direito de defesa e do 
contraditório, que representam uma r.onquista definitiva no Preces· 
so Jurídico. Quando algui:m é acusado, tem oportunidade de se 
defender, de formular c apresentar as provas para a sua defesa. Afi· 
nal, proferida a decisão, que pode ser errada, hã o recurso. Tudo isso 
i: próprio das nações cultas e civilizadas. A aplicação de processos de 
condenação sem que o interessado seja ouvido, sem que as provas 
sejam conhecidas, sem que exista a possibilidade de recursos ou de 
simples esclarecimento, encerra uma violência que não pode dei· 
xar de: ser reconhecida. Compreende-sê, no mâximo, que imediata· 
mente após a Revolução, se fizesse o que se poderia chamar a limpe· 
za da área. Mas, passados doze anos da Revolução estabelecer-se 
como normal um procedimento desta natureza, representa, inegavel· 
mente, uma grave violação da ordem jurídica.· Era o aparte que cu 
queria formular apenas para não parecer que ouvíamos, indiferentes, 
uma exposição sobre cassação sumâria de direitos. No tocante a fa
tos particulares citados por V. Ex•, nada temos a dizer, porque os 
desconhecemos; mas, quanto à tese fundamental, a argumentação de 
V. Ex• revela o defeito e a inadcquação do processo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Concordo 
c:m que V. Ex• tenha usado a palavra só para não dar a aparência de 
que estava omisso diante do que eu falava, porque até as aparências 
precisam ser, realmente, guardadas; todos nós, homens públicos, 
devemos ser como a mulher de César: não basta ser honesta, mas é 
preciso parecer ser honesta, também. 

Ocorre. nobre Senador Franco Montoro, que me parece que 
sendo V. Ex• jurista, escapa-lhe alguma coisa de natureza factual. 
Por exemplo, V. Ex• mesmo acabou de dizer que concordana que na 
limpeza do terreno isso se tivesse dado. ou se não concordaria. 
explicaria. 

Eu não quero criar nenhum artificio mental para comprometer 
V. Ex• com a causa que cu defendo, quero jogar com o máximo de 
lisura. 

Ora, V. Ex• compreender[!, c cu dei o exemplo, precisamente 
com o !11-2. que tendo o Presidente Castello Branco se autolimitado 
com extrema rapidez. c, portanto. prematuramente, por causa da 
sua formação, que cu diria jurídica, os seus cuidados cm não praticar 
injustiça, essa revisão, ou melhor. a apuração dos fatos acabou gcran· 
do até uma injustiça, porque alguns foram em tempo apanhados c 
outros foram beneficiados pela falta de tempo. Eu mostrava, 
precisamente. aqui, que já depois da Revolução, no A1·2 se praticava 
embargo de gaveta contra uma prova documental cm crime iniludí· 
vel de peculato. Justiça Comum Brasileira fazendo isso. No entanto, 
cu não pude aplicar o Al-2, porque o Presidente, ainda, também 
querendo poupar-se de determinados exageros que poderia haver, 
declarou: daqui para a frente, para trils não é o caso de aplicaçã" 
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Ora. c:m 1968 V. Ex• sabe que houve uma espécie de revolução 
dentro da Revoluc~o. V, Ex• sabe que outra vez nós vivemos 
momentos de c:xlrc:ma intranqUilidade: c dificuldade na vida politica 
brasileira. Quem não sabe disso'! Quem precisa recordar o que 
.aconteceu neste Congresso cm 1968 c o que aconteceu na madrugada 
I.JUC: antecedeu à decisão do Presidente Costa e Silva'! Daí, então, 
esses processos foram rc:utivudos no período Costa c Silva, em plena 
;tçàotamb~m realivada de revolução. 

Eu chamava a atenção de V. Ex•. ainda hã pouco, pura a 
diferença que há entre presidir, o Presidente da República, um Con· 
,c:Jho julgando falos revolucionários c o juiz togado presidindo uma 
Corte:. ~ evidente que o que V. Ex• coloca é: a defesa, como jurista 
do contraditório, do direito de defesa, de todos os prazos que 
puderem ser utilizados, embora V. Ext, naturalmente, não fosse 
jamais, se Magistrado, um embargador de gaveta. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Embargos de gaveta 
podem existir em todos os lugares, como V. Ex• demonstra. Então, a 
vantagem ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Não, que 
V. Ex• afirme sim, mas que diga que cu demonstro, não. Perdão, va
mo-nos respeitar mutuamente." Eu respeito V. Ex• e não adianto 
nada do ·que V. Ex• não disse. Como vou demonstrar que houve 
embargos de gaveta na Revolução? 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Se há culpa provada 
contra algu~m e se esse alguém é poupado para não parecer que há 
vingança ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Não, isso 
não i: embargo de gaveta. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - ~ que a figura de 
"embargos de gaveta" não existe, é uma figura de retórica e que 
podemos aplicar a todos os casos cm que, apurado o fato, não se 
;tpliquc a pena. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Vou 
trocar com o nobre colega. V. Ex• me retoma a palavra e eu lhe 
concedo o aparte. V. Ex• é que é o professor de Direito. 

No que diz respeito ao embargo de gaveta, que é uma figura de 
retórica, V. Ex• poderia dizer que é um dos leigos, como eu o sou. 1: 
evidente que nós assim chamamos partindo de um principio com o 
qual. ;tcho. todas as pessoas concordam - é uma prova que está 
sendo guardada numa gaveta para não ter curso, para não prejudicar 
exatamcnte o indiciado. 

Ora. não foi isso que o Presidente Castello Branco fez. Se ele 
recebeu determinado documento e teve dúvidas sobre ele, apesar da 
dignidade das pessoas que o assinaram, se achou que aquilo poderia 
dar a interpret;tçào de que ele a aplicando estaria fazendo menos 
justiça do que vingança pela qualidade das pessoas que ali estavam 
sendo julg;tdas. cu ;tcho que ele agiu certo com seus escrúpulos. 

O Sr. Franco Montoro {M DB- SP)- Por um motivo nobre. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Agora, 
querer V. Ex• classificar essa situação, colocar identidade nisso, 
compar"r procedimento de um homem desta natureza com um juiz 
que não cumpre com o mínimo de seus deveres, parece-me um 
excesso, c que V. Ex• ainda quis atribuir a mim. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não, não estou 
julgando intenções. Por ai nós entramos numa discussão sem 
soluç~o. Tem-se que julgar fatos. Julgamentos mais ou menos certos, 
justo~ ou injustos, existem num c noutro processo. Acontece que no 
processo normal bit as garantias: de publicidade, de responsabilidade 
- cu nosso apurar a responsabilidade daquele que o engavetou. No 
prnccs~o secreto, não. Por isso, quero apenas tirar da exposição de 

V. Ex' um argumento a favor da tese que defendemos conjunta· 
mente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Esse 
argumento V. Ex• pode tirar de acordo conosco, da ARENA, mas 
niio me atribuir frases que cu nilo disse ou intenções de insultar a me
mória do ex· Presidente Castc:llo Branco, o que seria um absurdo! 

Nobre Senador Franco Montoro, fui Governador rcvolijeionú· 
rio. Nunca, por um só momento, qualquer pessoa no Estado do Parâ 
foi presa por um segundo que fosse. Todos que foram submetidos a 
processo pelo Al-I tiveram o direito de se fazer acompanhar por seus 
advogados. Apresentaram a defesa c voltaram para casa. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Parabéns a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não cs· 
tou à busca de parabéns ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas V. Ex• os merece. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Estou 
citando um exemplo, mostrando que dentro de um ato revolucionâ· 
rio. que era o AI· I, pude, praticamente, aplicar a gama de punições 
que vem desde a demissão a bem do serviço público até à disponi· 
bilidade, sem, entretanto, ferir esse princípio a que V. Ex• se refere. 
E com isto não estou em desacordo. Por isso estou dizendo que 
quando se defende uma tese certa, que é tentar eliminar o arbítrio, 
isso vai depender de uma maneira que eu chamaria insidiosa, pouco 
correta, pouco escrupulosa, pouco ética, de atribuir ao ex-Ministro 
uma denúncia de que os órgãos de segurança funcionavam exclusiva
mente a reboque de interesses personalistas odientos. Ora. disse 
ainda há pouco- e o conselheiro Acácio dizia antes de mim -que 
todo o poder é falível. O Poder Judiciário, com todas as garantias a 
que V. Ex• se refere, está cansado de provar, na sua História, nos 
seus Anais, a existência de clamorosos erros praticados. Talvez até a 
pena de morte tenha desaparecido de alguns Estados cxatamente por 
isso. V. Ex• retrucará: mas há o grau de Recurso, o grau de Direito. 
Não sou contra isto. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E é bom destacar: na 
Justiça há, no julgamento secreto não há. Então, à superioridade do 
julgamento pela Justiça, sobre o julgamento pelo processo 
excepcional. é patente. Isso, admitindo que não existam processos 
movidos por paixões ou motivos menos nobres. Posso citar a V. Ex• 
um exemplo, sem querer remontar a todos os casos mas apenas para 
tornar bem clara a diferença entre os dois processos: no Rio Grande 
do Sul houve a cassação de S Deputados quando faltavam 
cxatamente S lugares para assegurar ao Partido do Governo a 
maioria para a eleição indireta do Governador. Nenhum deles foi 
ouvido. V. Ex• no caso que mencionou, ouviu todos c deu direito de 
defesa. Eles não foram ouvidos. Eu estava na Presidência do M DB e 
fui ao Rio Grande para cumprimentá-los, e levar a solidariedade do 
Partido. Verifiquei que nenhum deles havia tido sequer notícia de 
que estavam sendo processados. Foi uma surpresa completa! O pró
prio Ministro de então- que aliás se demitiu, logo depois,- não 
tinha noticia prévia dessas cassações. Vê V. Ex• que, se fósscmos 
examinar o mérito dos casos, iríamos. cm cada um deles, encontrar 
ratões confessáveis ou inconfessáveis. Mas a superioridade do 
processo do julgamento pela Justiça apresenta uma vantagem de tal 
forma evidente, que me dispenso de argumentar mais amplamente. 

O SR. JARBAS PASSSARINHO (ARENA - PA) - Nesta 
entrevista que já é de V. Ex•. não é a minha, a respeito do Rio 
Grande do Sul, sobre a qual não falei, falei só sobre o Pará ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ~minha, claro! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Exalo. 1: 
de V. Ex', porque diz conhecer o problema cm profundidade. f. 
evidente que outra vez chamaria a atenção de V. Ex• para a confusão 
na qual. me parece, V. Ex• insiste: é comparar um órgão de justiça, 
que deve funcionar na plenitude dos seus direitos, cm condições nor· 
mais com um órgão que é revolucionário, cm lermos de justiça sumá· 
ria. En11io, o que me cnusa e gera perplexidade é o seguinte: só se vê a 
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face negativa. Se, por exemplo, como li no livro "As prisões de 
Muo": ou como li no livro de Soljcnitsyn Gulag, nós soubéssemos 
que as condenações eram feitas por pessoas que nem viam a cura do 
juil que já as condenava u nove unos por fatos intc:irumentc supos
tos: acho que Jicariu diante de V. Ex• sem nenhuma resposta. Mas, 
quando vejo homens torturados querendo falcr justiça, agindo como 
juil, como se partindo do pressuposto de que as pessoas que formu
laram aquele dossiê nãu eram promotores, aí a grande diferença; não 
eram promotores, não eram inquiridores mas eram buscadores de 
verdade atruvi:s dos meios que lhe foram ofere~idos. Podem errar, 
mas a interpretação que: se trazia, precisamente, era esta: quando se 
estava numa reunião, era pura julgar fatos apresentados, com isen
ção. E aí i: que cu disse, com nobreza, com lealdade, com dignidade: 
apesar disso, podem acontecer os erros. E como cu estava sentado 
numa mesa onde o Presidente estimulava que os Ministros falassem, 
eu falava quando tinha imperativo de consciência para falar. Isto 
não quer diler que todos os casos do Pará tenham sido eivados desse 
erro. ~ a forma pela qual, sub-rcpticiamentc, agora, o Partido de 
V. Ex• está utilizando essa entrevista na Câmara dos Deputados. Jâ 
a linguagem de V. Ex• é diferente. A linguagem de V. Ex• é um hino 
ao exercício normal da Magistratura com o qual, evidentemente, 
estamos de acordo. Então, hâ uma grande diferença, portanto, entre 
julgar uma corte que tenha uma responsabilidade de natureza revolu
cionária, portanto, suas peculiaridades, e uma corte comum, na qual 
V. Ex•, naturalmente, jâ brilhou várias vezes e praza aos céus que ja
mais brilhe, na outra. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O eminente Senador 
Franco Montoro justilicou as cassações. A memória taquigrãlica da 
Casa ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Daqui a pouco serei 
condenado, também ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não! V. Ex• justi
Jicou! 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - ... receberei a pena de 
cassação. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ou V. Ex• vai à 
Taquigralia c procura melhor expor o seu pensamento, ou, então, 
Jica comprometido no processo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Já é um indício grave ... 
(Risos.) 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• justilicou as 
cassações logo depois, no período subseqUente à Revolução. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Não justiliquei e não 
justilico qualquer cassação. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campanhia.) 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Perguntaria ao 
eminente Senador Jarbas Passarinho se estou com o aparte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex• 
esta com o aparte: peco apenas que, quando V. Ex• se referir ao no
bre Senador Franco Montoro, diga S. Ex• c não V. Ex•, porque, se 
não, penso que V. Ex• está se dirigindo a ele, pessoalmente, e aí eu 
Jico desapropriado do discurso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Sobre o tema é bom 
que se faça confusão, o tema exige confusão. O Sr. Senador Franco 
M ontoro, repito, c está comprovado dentro da nossa clir.iência tnqui
grilfica, disse quejustilicou ns cassações ... 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Não disse isso. 

O Sr. Eurico Rezende(ARENA- ES)- Disse! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Agora 
estú contru o Regimento. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. Ex• justilicou as 
cassações ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não justiliquci. Pelo 
contrário! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... logo depois da 
Revolução. Agora, aquele que tem, realmente, muita sensibilidade 
ou muita autenticidade de conceituação de direitos humanos, não 
pode justificar cassação cm período nenhum. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Exuto. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quer dizer que a 
divergê:nciu de V. Ex• ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Divergência que não 
existe. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campanhia.) 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - ... estâ no seguinte: V. 
Ex• ao justilicar as cassações, encara a folhinha. Outros encaram a 
duração do calendário: mas, não há diferença estrutural entre uma 
corrente e outra. V. Ex•, para ficar Jiel ao seu ponto de vista, não 
dcveriajustilicar cassação nenhuma. Mas, justificou no seu aparte. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não justifico! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Justificou no seu 
aparte, está no seu aparte! Ou V. Ex• dá uma corrida na Taquigralia, 
ou, então, adota outro processo. Mas, V. Ex• justilicou, no seu 
aparte: V. Ex• divergiu, apenas, quanto à duração do processo cas
satório. Isto, está no seu aparte. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O nobre orador me per
mite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se V. Ex• 
se dirige a mim, com muito prãzer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Eu me dirijo a V. Ex• 
para ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Também, 
estou querendo ter o direito de conceder o aparte já que não partici
po do debate lateral. Mas, ouço V. Ex!; peço, apenas, que nos condu
zamos dentro do Regimento. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Eu sou muito claro: não 
justilico nenhuma cassação. A cassação, em si, é uma violação dos di
reitos humanos: signilica condenar alguém sem que ele seja ouvido. 
Coisa diferente é dizer que o assunto é mais grave depois de passado 
o primeiro momento. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Então V. Ex• vá lâ na 
Taquigralia. Não estâ assim. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ... mas, em si, o processo 
é essencialmente injusto. Agora, o que me parece estranho é que o no
bre Senador Eurico Rczcnde ache, normal a cassação de direitos sem 
a audiência da parte: c se ~pegue a palavras, que não foram ditas, 
para apontar inigUidades de nossa parte. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Então, aceito a rcti
Jicaçào de V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Se havia dúvida, penso 
que ela está desfeita. Agora, gostaria que, com igual clareza, S. Ex•, 
cm lugar de se npcgar a expressões que não foram ditns, dissesse qual 
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1: seu pensumento: se justifica e acha normal que tenhamos, ao lado 
da Justiça Comum, uma justiça secreta entregue a alguns que conde· 
num sem ouvir, e sem possibilidade de recurso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - O Sr. 
Presidc:nte me dá sinal de que já estou com o meu tempo esgotado c, 
a partir de agora, não concederei mais apartes. 

Direi, apenas pura concluir, Sr. Presidente, que 1: curioso: 
procedendo deste modo, os Presidentes procurando resguardar ao 
máximo a aplicação da Justiça de algum equivoco c, como disse, ati: 
mesmo de alguma coisa que tivesse sido possível de permear o sis· 
tema de captação de informações a interesses menos defensáveis, são 
considerados ditatoriais c opressores. 

Ãs vezes, Sr. Presidente, o desencanto é de tal ordem que dá a 
impressão de que melhor fora que a Revolução tivesse fechado tudo 
de uma vez, tivesse aplicado as punições que desejasse, pelo direito 
de Revolução, que era o Direito Revolucionário, e não estaríamos, 
aqui, a ouvir objcções de natureza jurídica, querendo comparar uma 
Corte Revolucionária com uma Corte normal de Justiça. 

Mas pretendeu-se, ao contrário, resguardar, pelo menos, não a 
apari':ncia, mas o fundamento, como o próprio Presidente Castcllo 
Branco me disse: "Por que não fechei o Congresso? Porque é fácil 
fechá-lo, o difícil é reabri-lo" ... 

O Sr. Franco Montoro (MDD- SP)- Exato! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ... Foi o 
que disse S. Ex• para mim. Então no momento em que este homem, 
como outros que o acompanharam, deve ser julgado não por 
generosidade. não por benignidade, mas sim pelo zelo, pelo escrú· 
pulo, pela correção, inclusive estimulando os seus Ministros para 
que apresentassem testemunhas pessoais se fosse o caso, transforma· 
se tudo isto em absolutamente desprezível diante de um principio 
jurídico. que deve valer, sem dúvida nenhuma, para condições 
normais de vida de um Pais. 

Sr. Presidente, concluo: 

Não nego que, apesar dos cuidados pessoais do Presidente e d~ 
corrcção com que se ti:m havido sempre os órgãos encarregados da 
segurança, possa, aqui e ali, ter havido um arranhão na justiça, 
sempre em decorrência da fragilidade humana e em conseqUência do 
depoimento de testemunhas. f: este o sentido da minha entrevista. 

Eu não teria a ousadia de dizer, como o Senador Franco Mon· 
toro disse ainda há pouco, que foi pressuroso apresentar solidarie· 
dadc :1os cassados. Essa solidariedade deve ser entendida, no nome 
do meu colega. exclusivamente no sentido politico e não no mérito 
do assunto ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- No mérito, e acrescento 
que um Ministro da Justiça fez o mesmo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não 
importa. Bastava V. Ex• fazer; para mim já era respeitável. Não pre· 
cisa de muletas. Eu apenas diria, em homenagem à consciência de V. 
Ex•. que não se dá solidariedade sem conhecer o assunto. Solidaric· 
dadc irrcstrita, eu a dispenso, assim como dispenso a crítica sistcmá· 
tica. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas conhecia o assunto; 
c as vítimas eram colegas nossos. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (AREN~ - PA) - Qu1s 
interpretar o pensamento de V. Ex• de uma maneira que me pareceu 
nobre. Se V. Ex• discorda, eu retiro esta parte do meu discurso c 
V. Ex•, então, ficará realmente, como solidário com os cassados. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Agradeço a intenção 
generosa de V. Ex•. 

O SR .• JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Também 
cu não diria, como o Senador Franco Montoro, que nunca faria isto 
ou aquilo. Aprendi, nos meus pobres três anos de Curso de Estado· 
Maior. que o "nunca" c o "sempre" são palavras que só servem para 

estragar o jogo do amor, Sr. Presidente, porque haverá sempre c 
haverá nunca uma forma de provar que o nunca c o sempre não têm 
ra:tilo. Então, nunca se deve usar o sempre, pura sempre nil.o usar o 
nunca: e V. Ex• usou um nunca tllo enfático que me parece que pode 
scr,a qualquer momento no desdobramento histórico deste Pais, pro· 
v ada contrariamente à sua afirmativa. 

O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- V. Ex• acha que nunca 
se deve usar essa expressão'? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não disse 
que nunca deixaria de cassar; também não diria. que sempre cassaria: 
ai é que estâ a diferença do nosso procedimento. Enquanto V. Ex• 
di:t que nunca faria cassação, eu digo que não o faria sempre ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nunca se deveria dizer 
isso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Digo que 
nunca se deve afirmar algo precedido do nunca. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - E V. Ex• está 
afirmando o nunca, nilo é? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O nunca 
só serve, exatamente, para esse tipo de afirmativa. f: para anular o 
nunca, duas vezes na frase. 

V. Ex• sabe que eu jã havia dito que não mais poderia conceder 
apartes, mas V. Ex• é o dono, não só da nossa simpatia como tam· 
bém do direito de interromper, quando lhe aprouver. 

f: nisso que reside o inconveniente do arbítrio -deve agradar a 
V. Ex• - ou aquilo a que Loewenstein chamou de "carãter 
demoníaco do Poder". Como a injustiça destrói a crença na própria 
humanidade e revolta a criatura atingida, somos contra ela, mas não 
deixaremos que pela brecha inelutável dessa estrutura penetrem e 
gritem por reparação que não merecem aqueles que, em verdade, ou 
faltaram a alguns importantes mandamentos da lei de Deus ou a 
outros, igualmente graves, das leis dos homens. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JARBAS 
PASSARINHO, EM SEU DISCURSO: 

REVELAÇÕES IN~DITAS DE PASSARINHO 
PARA UMA HISTÓRIA DAS CASSAÇÕES 

"O mal de Passarinho é falar demais", ouve-se na República. 
Mas, para os jornalistas, os homens de rãdio e de televisão o Senador 
Jarbas Passarinho é encarado como um dos homens que podem falar 
autorizadamente, tanto esteve na trama dos acontecimentos políti· 
cos, que começaram em 1954, quando, no Clube Militar, já combatia 
o "mar de lama" que terminaria por destruir o Governo e ao-próprio 
Getúlio, e concitava os companheiros de armas para a solidariedade 
ao Major Rubem Vaz, sacrificado pela guarda gregoriana, em plena 
Copacabana, na Rua dos Toneleros. Depois, discretamente, 
Passarinho estendeu-se em Jacareacanga, com o então Coronel e, 
hoje falecido, Brigadeiro Haroldo Veloso, para em 1964, surgir como 
Líder da Revolução no Parã e o primeiro condutor do Estado no 
Regime de hoje, e no qual agora, esta colocado em n!vel nacional. 

A Revolução fez doze anos. Mas ainda hã o que contar sobre a 
sua articulação, sobre a sua deflagração e sobre o que fez. Como, por 
exemplo. sobre os processos punitivos que a Revolução adotou, 
cassando mandatos, suspendendo direitos pol!ticos, aposentando, 
reformando ou demitindo servidores públicos. Sobre tais processos, 
cm depoimento exclusivo para o O Liberal, o Senador Jarbas 
Passarinho- Governador do Pará, quando das primeiras punições, 
às do Governo Casttcllo Branco; Ministro de Estado c, como tal, 
ouvindo c falando antes de cada ato, por pertencer ao Conselho de 
Segurança Nacional, nos Governos de Costa c Silva c Médici -
falando demais ou de menos, mas falando para a história, faz revela· 
cõcs de repercussão nacional c que importam cm divulgar os pro· 
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cessos de punições nos quais foi ouvido e nos quais teve participação 
- quase sempre defendendo - notadamente cm relação nos pol!ti· 
cos do Estudo do Parã. 

Aqui, com exclusividade, aspectos inéditos desses processos, 
como a acusação de Passarinho a Lacerda - pelo primeiro 
considerado traidor da Revolução ao articular a Frente Ampla - as 
cassações incomprc:c:ndidas, como as de Camilo Montenegro Duarte, 
Hélio Gueiros e Gilberto Azevedo; as punições de Benedito 
Monteiro e Laércio Barbalho e Osvaldo Mutran; e a saída da dircto· 
ria do BASA de um elemento da amizade c confiança de Passarinho, 
como era o Dr. Francisco Lamartine Nogueira. Ou como o 
Deputado Gerson Peres sobreviveu a três tentativas de cassação de 
seu mandato estadual e hoje ainda é o Presidente da ARENA 
paraense, também, o Deputado Abel Figueiredo, falecido sogro do 
então Governador Alacid Nunes. Os episódios de Santarém, 
envolvendo o Sr. Elias Pinto, que teve o mandato cassado, o que jã 
não ocorreu com o então Deputado Arnaldo Moraes Filho, hoje 
Presidente do MDB paraense, e isso - como acentua Jarbas -
porque ele próprio se omitiu de influir para essa cassação. 

·Em uma hora de depoimento gravado, concedido o O Liberai, o 
Senador Jarbas Passarinho se propôs a contribuir para a história 
"que jã não cstã sendo escrita por brasileiros". E, nos delicados 
assuntos referentes às cassações nos Governos Costa e Silva c 
Mé:dici, dos quais foi Ministro, Jarbas fez este depoimento, sob· a 
forma de perguntas e respostas, a bem ila verdade. 

JARBAS - Percebo que a História do Brasil continua a ser 
feita cada vez menos por brasileiros e, agora, existe um grupo, dos 
chamados brasilianistas, que são os que escrevem sobre o Brasil. 
Não me parece que os brasileiros não possam escrever a História 
com isenção, embora, hã poucos dias, eu tenha lido um tremendo 
equívoco praticado pelo Sr. Hélio Silva, historiador brasileiro, que 
estã escrevendo um livro completo sobre a História contemporânea, 
c é justamente naquela em que ele se refere à nossa passagem pelo 
Ministério do Trabalho - estã completamente equivocado. 1:: 
interessante, então, que a gente dê testemunho ainda em tempo de 
poder ser testado, de ser contestado também, se for o ·caso. E eu 
tenho procurado, ultimamente, fazer isso sempre com fontes de 
citações. Nesse problema relacionado com a cassação, a fonte de 
citação vai ser um pouco não precãria, mas pouco difícil de ser loca· 
lizada. 

O LIBERAL - Um momento, Senador: V. Ex• fala cm 
cassação e vamos recuar no tempo. V. Ex• serviu a dois governos 
revolucionãrios c governos que cassaram cm processos diferentes -
um, era uma espécie de colegiado - foi o de Costa e Silva: um 
"processinho à deliberação", ele consultava os Ministros; outro, o de 
Médici, mais sumãrio. Então, nesse esquema, nessa situação dos dois 
Governos aos quais serviu, V. Ex• poderá dar um depoimento sobre 
como eram feitas as cassações. 

JARBAS- Certo. Por isso mesmo que cu disse que não era 
precário, mas difícil localizar a fonte, porque a fonte é o Conselho de 
Segurança Nacional, e as atas do Conselho são secretas. De maneira 
que eu vou dar uma opinião sobre problemas relacionados com o 
Parã - apenas com o Pará, e nos dois estilos a que o jornalista se 
referiu claramente: ao tempo cm que eu era Ministro do Trabalho, o 
Presidente Costa c Silva reunia o Conselho de Segurança Nacional, 
que, como se sabe, é constitufdo dos Ministros de Estado, do 
Secretário do Conselho de Segurança, que é o Chefe da Casa Militar, 
que agora também jâ tem o status de Ministro, c os processos 
chegavam· a nós já para conhecimento, na hora da reunião. · 

Acredito, porém, que muitas vezes o Ministro da Justiça, meu 
amigo que era, o Ministro Gama c Silva, deixava vazar esta ou aquc· 
la noticia prévia. Certa vez, ele me telefonou logo depois que foi 
editado o Al-5 (se não estou equivocado, foi cm dezembro de 1968) c 
disse: "Passarinho, da Bancada federal do Pará, qual é o comunista 
que tem lá?" Respondi-lhe: "ao que cu saiba, não existe nenhum 

comunista na Bancada federal do Parâ". Ele disse: "Não hã um 
camarada, parece que é Montenegro - a expressão que ele utilizou 
lã"? AI eu percebi que era uma referência ao Camilo Montenegro 
Duarte:. E disse: a ele:, por telefone: "Gama, há um c:qufvoeo, nllo 
existe isso: o Camilo nllo é, c, no meu entender, jamais foi 
comunista." Ele não aprofundou a conversa - até mesmo 
desconversou- mas cu percebi que havia mouro na costa, qualquer 
coisa havia nesse sentido. Chamei o Camilo - cu jâ sabia que o 
Camilo era um homem visado porque havia respondido inclusive a 
um IPM antes de ser candidato - c ele me confirmou que tinha 
respondido a um IPM, que havia sido absolvido, segundo ele, e ele 
me deu informações: o IPM foi encerrado porque não havia nada, 
não se provou nada contra mim. Eu disse: "Bem, jâ que tu vais viajar 
(ele disse que ia ao Pará naquele dia) localiza esse problema lã e me 
dã a peça de defesa, porque eu gostaria de entregar isso ao Ministro 
da Justiça - embora não dissesse a ele claramente que o Ministro 
me havia falado nesses termos. 

Ele foi, ou por desleixo, ou porque não acreditou no que eu 
disse a ele, não me deu ·a menor resposta. 

Poucos dias depois- cu me lembro que já era fevereiro de 1969 
(isto tenho bem presente), nós nos reunimos. Reunimos e jâ 
sabíamos. Quando o Presidente convocava o Conselho de Seguran
ça, era para fim de exame de cassações. E surgiu, então, o caso do 
Camilo, já no Conselho. Nessa altura, o general Jaime Portela, que 
no caso do Abel Figueiredo e do Gerson, me tinha avisado 
previamente, mas porque ele sabia que ... · 

O LIBERAL- Eles iam ser cassados também? 

JARBAS - Iam: Abel e o Juca Aguiar estiveram na primeira 
lista de cassação. 

Na primeira fase do Governo Costa e Silva. Contra o Abel e o 
Gerson, houve três tentativas, mas nessa ocasião, o general Jaime. 
Portela sabia que essas tentativas estavam ligadas a uma espécie de 
represália de uma área exaltada da FAB, contra o episódio de 
Santarém. (Refere-se aos ferimentos recebidos pelo deputado e briga
deiro da reserva Haroldo V cioso, no governo Alacid Nunes, em 
Santarém e que depois lhe causaram a morte). Então, era uma 
tentativa de atingir o Alacid, através do sogro, que era Presidente da 
Assembléia Lc'gislativa, e do Líder do Governo. E o Juca Aguiar, 
deputado por S!intarém, que não sei por que entrou nisso. Deve ter 
algumajustific:iiiva para isso. 

Desse ep~sódio tenho até cartas que posso entregar depois, 
porque me foram dadas pelo Ministro Leitão de Abreu c pelo 
Ministro AICrcdo Buzaid (foi a terceira tentativa -já o professor 
Buzaid era ~gora ministro do Médici). A segunda tentativa foi ao 
tempo da Junta. Eu consegui impedir, junto ao ministro Lira Tava· 
res, a quem fiquei devendo este favor- disse ao Lira Tavares todo o 
quadro qual era. 

O LIBERAL- Só o Gerson? 

JARBAS -Não, Gerson e Abel. Nessa ocasião, era Gerson e 
Abel. Jã na Junta. Começaram com Costa e Silva. O general Portela 
me comunicou. Como o Portela estava inteiramente a par do assunto 
de Santarém, um dia o general Portela poderá vir a dar este 
testemunho -ele fez, segundo ele mesmo me disse, voltar um avião 
do ar, um avião que ia para Santarém, para uma represália, teria sido 
dada ordem a determinado oficial-general da FAB, c o general 
Portela interceptou esse avião e fez com que ele voltasse do meio do 
caminho. 

O LIBERAL- Episódio de Santarém? 

JA RBAS - Sim, episódio de Santarém. Então, sequela do 
episódio de Santarém: apareceu a tentativa de cassação. O Portela, 
um dia, conversando comigo, me disse: "Olha, Passarinho, há uma 
lista grande aqui, de deputados do Par&, para serem cassados, 
encabeçada logo pelo presidente da Assembléia. Af, cu verifiquei que 
o problema do Presidente da Assembléia era o Dr. Abel, c que o 
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motivo seria esse. E pedi autorização a ele, se cu podia usar a 
informação que estava me dando. Ele autorizou c fui ao Presidente, 
Expliquei ao Presidente Costa c Silva c o .Presidcntc.mandou não 
apr~'Sentar o processo nu reunião. Com a doença fatal do Presidente, 
o pessoal exultado du FAB, que não perdoava aquele episódio de 
Santarém de maneira alguma, voltou à tentativa mais umu vez. 
Desta vez, foi extremamente perigoso, porque chegou a ser assinado 
pelo Ministro Mârcio c pelo Ministro Hadcmacker, a quem o Minis
tro Márcio levou (a cassação do Gerson c do Abel). 

O LIBERAL- O Juca não estava mais? 

JARBAS - O Juca não estava nessa vez. Então, fui avisado 
outra vez, me avisaram da Casa Militar. Os amigos que eu tinha lã 
me avisaram. Liguei para o general Lira Tavares (estava no Rio) e 
lhe disse: "General, quero pedir-lhe um grande obséquio - não 
assine isso antes de eu lhe explicar o problema. Ele vinha para cá 
para Brasília, chegou, eu expressei o problema todo, ele se 
convenceu, e muito habilidosamente, como era o jcitão do general 
Lira Tavares, negou a assinatura. Negando a assinatura, não havia a 
assinatura dos três, não havia cassação. 

Quando chegou o Governo Médici, esse problema devia estar 
ainda lã cm curso, de novo. Este terceiro episódio é que cu estou 
dando em primeira mão. Fui avisado, então, pelo ministro Buzaid 
(nós até interrompemos o caso ·do Camilo c voltamos para este aqui). 

O LIBERAL- Vamos passar já para o Camilo. 

JARBAS - E encontro o Ministro Buzaid no gabinete do 
Ministro Leitão de Abreu. Na hora cm que acabei o despacho com o 
Presidente, passava o Ministro Buzaid para entregar os decretos, etc. 
E, na conversa, o ministro Buzaid diz: "Olha, hã trés Deputados do 
Pará que estão aí ... (aí jâ eram Gerson, Abel c Juca)". "Mas, de 
novo!" Eu disse a ele "Mas, outra vez?" Então, cu disse: O senhor 
me permite- vou falar com o Presidente, porque acho, cm relação a 
essa tentativa, até uma ignomínia, por que razão cassar o Abel c o 
Gerson? Então, haverá razão para cassar todo mundo, pois eles não 
têm motivos para serem cassados, a não ser que um era Presidente da 
Assembléia Legislativa, e o outro o líder do Governo, a quem o 
Governo Alacid mandou fazer a sua defesa na Televisão - e o 
Gerson, veemente, da forma que chegou lã, falou (ele não atacou o 
Veloso, pois se tivesse atacado, nós também não aceitaríamos isso
ele defendeu o seu Governador; quer dizer· cumpriu o seu papel). 
Então, eu não achava justo que eles viessem a pagar por isso. 
Comuniquei isso ao Gerson, depois, ao Abel, através do Alacid, que 
estava em Brasília numa determinada ocasião. 

O LIBERAL - E também falou com o Presidente sobre o 
assunto. 

JARBAS- Falei com o Presidente c foi sanado o assunto. Mas 
puseram cm dúvida, porque há um grupo especializado no Pará: cm 
ludo que cu digo "sim", eles põem "não" do lado - puseram cm 
dúvida' c me obrigaram a pedir o testemunho dos dois Ministros. 
Então. eu tenho a carta- a carta do Ministro Leitão de Abreu e a 
do Ministro Buzaid, respondendo a minha- estou com cópia xerox· 
de ambas - cm que eles conlirmam cxatamente o que aconteceu, a 
minha intervenção: c posteriormente me parece, até numa parada de 
7 de setembro, encontrei o Ministro Buzaid, que me disse: "Aquele 
assunto está encerrado dclinitivamcnte". Foi a terceira tentativa de 
cassar A bel c Gerson, c nesta, incluindo o Juca. 

O LIBERAL- Vamos voltar: como se operou a cassação do 
Camilo, já no Governo Costa c Silva? 

lt\ R BAS - A cassação do Camilo foi pouco depois, cm feve
reiro. O episódio do Múrcio Moreira Alves foi cm dezembro, veio o 
A 1·5. o Congresso entrou cm rccçsso forçado, c cm fevereiro, houve 
<1 reunião. O Camilo não tinha me mandado nada da tal defesa dele, 
:1prcscntada no !PM. cm que ele dizia que havia provado tudo contra 
:1s <~cusaçiics que lhe haviam sido feitas. Ele tinha inimigos lá que nào 
convém aqui citar - ele disse que estavam na ativ<1, um estava no 

Exército, outro na Aeronáutica, em Belém. O da Acr~ná~ti.c~ é 
famoso porque, mais tarde:, veio a ser punido pela própria 
Aeronáutica ..,..,é um homem que acusava Deus c o mundo. 

O LIBERAL- Candidato a deputado que ni\o se elegeu'? 

JA RBAS- A!, já estão dando o nome dele:! 
Então, eu acredito que tenha partido daí essa indicação sobre o 

Camilo. Chegou a hora da reunião com o Presidente Costa e Silva, o 
.mais liberal de todos os homens que tinha assento no Conselho de Se
·gurança, incluindo o Dr. Pedro Aleixo, Dr. Magalhães Pinto, o 
Coronel Passarinho e quem quer que fosse, o mais liberal era cxa· 
tamcnte o Presidente Costa c Silva. Na hora em que o General 
Portela ficava de pé e lia a licha, quando começou· a ler a do Camilo 
Montenegro Duarte, iniciou assim: "Comunista notório", (infor
mações vindas da área, a ârea militar, entenda-se o que quiser) ..;. 
"Comunista notório c mais isto e mais aquilo, uma porção de infor: 
mações que, mais tarde, vim a saber que eram as mesmas do tal!PM. 
Acabada a leitura, o Presidente Costa e Silva, na maneira de ele 
fazer, voltou-se para mim e disse: "Agora, vamos ouvir o Senador 
pelo Pará". Eu disse: "Presidente, quero dizer aos meus ilustres 
colegas e Ministros Militares e Ministro da Justiça (porque quando 
um processo desses era lido já vinha assinado pelos três Ministros 
Militares c pelo Ministro da Justiça- a gente já enfrentava quatro 
ministros na hora, de quem a gente tinha que discordar). Eu disse: 
"Eu quero dizer aos meus ilustres colegas que discordo froritillmente 
da acusação de comunista feita ao Deputado Camilo. Gabo-me de 
ter sido Chefe do Estado-Maior na Amazónia, de ter acompanhado 
o movimento comunista lá e de ter conhecido com bastante precisão 
os ativistas do Movimento. E nunca o Deputado Camilo, que então 
era um professor universitário, esteve relacionado nesse grupo. 
Houve suspeita de que ele tivesse pertencido à AP (Ação Popular), 
na fase pré-revolucionária, muito diferente dessa Ação Popular que 
veio eclodir em 68/69, que é: mais esquerda do que o PC- a AP mar
xista-leninista. E dei ainda meu testemunho de que, conversando 
com eles sobre a AP. isto mesmo não me negou. Ele disse que nem à 
AP ele pertenceu. E vou mais longe. Presidente: "Pelo modo do 
Camilo, pela forma de ele ser, não seria um ativista comunista. O 
Presidente deixava que a discussão continuasse. O General Médici, 
que era o Chefe do SN!, abriu uma pasta (até: então, ele não tinha 
falado, só havia falado o General Portela, lendo a licha) abriu uma 
pasta e cu me lembro de que tinha uma espécie de sanfona de papel, 
desdobrava, e havia uma referência, uma tabela de dupla entrada -
eram todos os votos do Deputado Camilo Montenegro Duarte, 
dados ostensivamente na Câmara. Então, primeiro: projeto que era 
do MDB, não sei de quem -de anistia ampla e geral a todos os 
punidos. Camilo votou a favor. Era questão fechada do Partido, que 
não se lizesse anistia. Então, Camilo votou a favor. 2) Suplemen
tação de verbas dó SNL Camilo votou contra. 3) Todos os casos de 
municípios apresentados para segurança nacional. Voto do Cam1lo 
-contrário. O General Médici foi lendo os votos, e a cada dia: "Dia 
tal. votou assim: sobre tal assunto, votou assim. E 1erminou no caso 
da Comissão de Constituição e Justiça, o voto era a descoberto- no 
caso do Márcio Moreira Alves, ele votou também contra o Partido e 
a favor do Márcio Moreira Alves. Então, conclusão do então 
General Médií:i: é· evidente que ele deve também, no voto se
creto, ter sido um dos que votaram a favor do Deputado Múrcia, 
contra os interesses da Revolução. Diante deste fato, cu tinha untes 
levado o Camilo ao Presidente, porque foi pedido pelo Rondon 
Pacheco, Chefe da Casa Civil e estava com medo do que ia acontecer 
na· Câmara - então, pediu a mim que levasse o Camilo, etc. O 
Camilo, apesar de morarmos no mesmo edifício e ele num 
apartamento cm cima do meu, praticamente nós nos avistávamos 
muito raramente, mas ele era muito freqUente ao meu gabinete. E ele 
foi lá c cu falei: "Camilo, vamos ao Presidente". Levei-o para ele con· 
versar com o Presidente. E o Presidente Costa c Silva, com muito 
talo- o que talvez tenha sido mal para ele, porque se o Presidente li· 
vcssc dito clurnmcntc "olha, se vocês nilo derem a concessão- não é 
umn cnssnçào, é concessão - para o Supremo julgar esse rapaz, vai 
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acont~c~r o pior", o Pr~sid~nte não abriu completamente o jogo, 
mostrou apenas que ele teria problemas sérios se ·a Câmara re· 
cusasse. O Camilo, se retirou, me procurou e disse: "Jarbas, eu niío 
posso, sou um professor universitário, c de Direito, não posso, na 
Comissão de Constituição e Justiça, votar a favor desse pedido do 
Gov~rno, porqu~ de é: inconstitucional, diante da inviolabilidade do 
parlamentar. Está garantida pela Carta d~ 67. Então, sugeriu o 
s~guintc: ~u saio da Comissão de C. c Justiça e permuto com o 
Gilberto, que ~stá na Comissão de Relações Exteriores: vou para a 
Comissão de Relações Exteriores c ele vem para cá", porque admitia 
que o Gilberto nlio teria consciência jurídica e votaria a favor da con· 
cessão. 

Eu propus isso ainda na Câmara, ao Rondon, mas não pôde ser 
efetivado e o Camilo acabou votando na Comissão de C. c Justiça, 
contra o Governo. AI, acabadas essas providências - lembro· 
me bem de que o Presidente Costa c Silva, na cabeceira da mesa, f~z 
um gesto para mim, abrindo os braços como quem pergunta "e 
agora'!", quando foi lido o número. O número era de tal ordem qu~ 
eu suponho mais de 15 votos que haviam sido localizados. Então, 
cassaram o Camilo. Assim ocorreu a cassação do Camilo. 

Sobre o Epilogo.de'Campos, não foi levado ao Conselho. Não 
me lembro do caso do Epilogo. 

O LI BERA L- O Gilberto Azevedo'? 

JARBAS - Lembro-me bem do caso do Gilberto. Não me 
lembro do de Epílogo. Ele foi cassado no Governo de Costa c Silva, 
Gilberto c Hélio Guciros foram também no nosso tempo. O Epílogo, 
acho que foi antes. ele trabalhava no M EC, com o ministr9 Tarso 
Outra. Do caso do Epílogo. não estou inteiramente lembrado. Foi 
ligado a um problema de desvio de verba c um congresso de Petrô· 
polis, em que o Presidente até estaria presente e, à última hora, dcs· 
cobriram c houve qualquer carga lá. Está me faltando a memória 
aqui, se o caso foi levado ao Conselho ou foi, como depois fazia o 
Médici. quer dizer, o pessoal decidia a cassação c os ministros depois 
assinavam. Isso ainda tenho que rever. talvez a minha memória ... 

Agora, o caso do Gilbcrtinho, do Gilberto Azevedo c do Hélio 
Guciros. Há também o do Barbalho, foi da mesma época. 

No caso do Hélio Gueiros, posterior, suponho, ao caso do 
Camilo apareceu a leitura: quando foi lida a ficha do Hélio Guciros, 
cu me lembro bem do que aconteceu após a Revolução: num artigo 
que o Hélio Guciros tinha escrito, defendendo o Moura Carvalho, c 
que tinha chocado o general Taurino Resende, no O Liberal. Não sei 
se chegou a haver intimação ao Hélio, mas houve inquérito. lnqué· 
rito realizado cm Belém. Parece que foi aquele grande inquérito pre· 
sidido pelo general Bandeira Coelho tendo o Ccl. José Lopes de 
Oliveira como escrivão. Então, as acusações que vinham s«~do feitas 
ao Hélio eram tipicamente as mesmas do pc.riodo desse IPM que ~ 
Presidente Castcllo não tinha levado cm cons1dcração, porque o Jose 
Lopes de Oliveira é quem poderia complementar bem esta informa· 
ção _ parece que houve extravio desse inquérito {eu me lembro de 
que 0 Oliveira, uma vez me falou nissoJ. O fato ~ que todas as 
pessoas que foram ouvidas naquela ocas1ão, o Pres1dente Castello 
não cassou, a não ser o deputado Agcnor Moreira, do Pa~á, c o 
Benedito Monteiro. Esses já foram casos do Castello, antenores à 
minha presença no Ministério, mas quando foi lida a informação 
sobre 0 Hélio, havia uma acusação comunista ta~bém. Eu me 
lembro de que essa acusação partia alé de uma ârca de mformação ... 

o LIBERA L- Foi debatido no Conselho o processo do Hélio? 

JARBAS- Foidcbatido no Con~clho. Do H~lio, tenho certeza 
por que 'falei na ocasião. Eu me volte! ~ara o Pres1d~n!e - lcmbr?· 
me até do Almirante Hademacker, a mformação d1z1a que partia 
mais da área do Cenimar, a declaração de que o Hélio era comunista 
- então, eu me voltei para o Almirante Hademacker, que é um 
amigo muito qu~rido meu, e disse: .:·ministr~, quero p~dir·l~~ 
permissão para d1scordar frontalmente . Co~tc1 a ~es~a h1s~óna; 
eu conheço os comunistas do Pará. O dr. Hého Gue1ros, mclus1ve, c 
protestante, filho de pastor protestante, nunca o nome dele foi envol· 

v ido c:m problema de: ideologia, nunca. Eu estava no QG, vivi no QG 
meus últimos dez anos de: vida militar, c lhe dei meu testemunho: c 
dr. Hélio Gueiros, absolutamente nilo tem nada cm comum com c 
Partido Comunista. Então, começaram a l~r o restante, envolvido 
com o Governo Aurélio do Carmo. 

finha sido lid~r do Aurélio. Então, a partir d~ssa lider:.nça 
vinha o ~nvolvimc:nto nc:ss~ IPM. Estas informações foram as que: 
levaram à cassação do Hélio Gueiros. 

Já a cassação do Laércio Barbalho foi bem posterior (isso é: uma 
coisa que: posso ver. pois posso estar com a memória falhando, mas 
suponho que t~nha sido n~sta ordem). Eu me: recordo bem de que 
havia o seguinte: havia várias pessoas indicadas para a cassação: 
Barbalho c Arnaldo Morac:s Filho- lembro-me muito bem. Quanto 
ao Arnaldo, como ~ra um desafeto pessoal meu, não fiz a menor 
referência no ~studo do problema quando o general Portela me 
mostrou. Por que sim. por que não, também não sei. O fato é que 
quando chegou ao Conselho, não chegou o do Arnaldo. só ch~gou o 
de Barbalho. Ai, a decisão do Presidente; na do Barbalho, foi uma 
leitura que ~nvolvia dois aspectos: um aspecto antigo, o m~smo da· 
qucle IPM (estou me ref~rindo sempre ao IPM que teria sido 
desviado, à base das acusações). Então, o Barbalho entrava nesse 
I PM onde se fazia acusações ligadas à corrupção, etc. Mas entrava 
fundamentalmente numa participação da chamada Frente Ampla. 
Ele c o Arnaldo. que teriam vindo a Brasília representando o grupo 
deposto no Pará pela Revolução e aqui teriam tido entendimentos 
(lembro-me disso nitidamente e que apareceu nas informações dadas 
na hora do Conselho reunido). Ora, o Presidente Costa c Silva tinha 
praticamente sangrado a si mesmo na hora que cassou o Mário 
Covas {Mário Covas era o líder do MDB, por quem o Presidente 
Costa e Silva tinha um carinho especial, c só foi cassado por causa da 
Frente Ampla, quando se cassou Lacerda). Depois que se cassou La· 
cerda, passou a servir de parâmetro. Ligado ao caso do Lacerda, 
quem estivesse nas mesmas condições, sofreu o mesmo tipo de puni· 
ção, e o Barbalho foi punido. Eu, adversãrio pessoal, magoado com 
insultos recebidos do Arnaldo Moraes, poderia, se fosse mesquinho, 
miserável, soprar no ouvido do Portela c dizer "falta um:. se este foi, 
por que não foi o outro?" Mas nunca usei. Vou dizer com honcs· 
tidade, depois, as únicas vezes em que falei a favor de uma cassação: 
uma, no Pará e outra no Brasil, cm geral. Falei a favor na hora de 
dar opinião. Não fui advogado propriamente, porque advogado 
seria ficar a meu cargo apresentar as acusações, e cu não fiz. 

O LIBERAL- Quais foram as duas? 

JARBAS - Foram o Carlos Lacerda, que constituiu uma 
surpres:1 para muit:1 gente, porque muitos esperavam que aquela 
reunião do Ministério fosse tumultuada, pois se supunha que o 
Lacerpa fosse vivamente defendido, c não foi, por nenhum- apenas 
houve um elemento que lamentou, disse que "se lamentava porque 
era um companheiro nosso etc." mas não vou dizer quem é: cu dou o 
depoimento. 

O LIBERAL-~ para a História. 

JARBAS- Quando chegou a minha vez. até me lembro de que 
o general Médici, disse: "você feriu a previsão do SNI, porque não 
estava previsto você falar". 

O LIBERAL - Por que o Gen. Médici participava do 
Conselho'? 

JARBAS - Era o chefe do SNI. E cu falei. Eu tinha estado 
muito Qlagoado com as últimas exposições do Carlos, onde ele 
atacava as Forças Armadas de uma maneira muito dura, e, em 
seguida, às suas açõcs de ir até o Uruguai visitar o Jango (c Portugal, 
com o Juscelino), mas principalmente ao Uruguai para ver Jango, e 
dizem que o Brizolla se rccus~u a r~ccbê~lo -: então, ~essa ocasião, 
disse: "Presidente, eu tenho s1do ate aqu1 um mconvemente, porque 
tenho defendido - e isto se sabe, não se defende de graça, porque, 
na hora cm que se defende um acusado por quatro ministr·Js, a 
pessoa que defende corre certo mal-estar - é porque felizmente eu 



5574 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Set~:mbro de 1976 

unha bom conceito junto aos meus companheiros ministros do Presi· 
dente e junto ao Presidente: - eu disse: "sei que: tenho sido até 
inconveniente, mas acho que minha consciência deve funcionar. 
Assim como defendo pessoas que acho acusadas injustamente, neste 
caso, quero dizer que: voto com tranqUilidade, Presidente, porque: o 
dr. Carlos Lacerda foi um homem que empolgou minha geração e 
minha Arma. E não só minha Arma, também a Marinha e a 
Aeronáutica e, agora, subitamente a gente verifica que de se reúne 
aos homens que ele nos fez até: odiar, os homens que ele pintou como 
corruptos, incapazes, como as pessoas mais nocivas ao Brasil, pois 
foi a esses que ele procurou para justamente derrubar a Revolução. 
Então, acho que está certo; ele não deve ser intocável. 

F. o C:trlos Lacerda foi cassado. 
O outro a favor, apenas "sim", sem comentários maior, porque 

toda a documentação tinha vindo de Belém, enviada pelo Governa· 
dor Alacid Nunes, para os órgãos de Segurança c dirigida para o 
General Portella. através de mim, porque eu entreguei a documenta· 
ção. era o caso do Elias Pinto. Sei que o Alacid preparou uma pasta, 
um dossier muito bem feito sobre uma porção de comprometimentos 
de Elias Pinto na Prefeitura de Santarém, que havia sido o primeiro 
episódio, que não deu certo porque houve aquele caso do Veloso. 
Então, ele voltou a ser Prefeito e foi cassado já depois do A 1·5. 
Foram as únicas vezes. 

Agora, defendi Gilberto. Ele foi cassado porque não perdoaram 
ao Gilbc:rtinho, a atuação de "pombo-correio", no episódio Márcio 
Moreira Alves, disposto a fazer um movimento contra o próprio 
Presidente Costa e Silva e derrubá-lo (o Amaral Peixoto chegou a 
falar nisso). O Presidente cairia, não a Revolução, mas o Presidente 
cairia. E o Coronel Francisco Boaventura Cavalcante Júnior 
aparecia como um dos que o Gilberto se entendia. 

O Coronel Boaventura punido também pelo Presidente Costa e 
Silva, com a sua transferência para a reserva, era irmão de um 
Ministro. O Chico Boaventura, meu primeiro aluno de turma e um 
dilcto amigo meu e uma pessoa a quem eu queria muito bem, e ele a 
mim, hoje um homem muito ressentido, naturalmente, porque seria 
um dos Generais mais brilhantes deste Exército. O Gilberto, que eu 
chamo Gilbertinho, que é um sujeito àfável, afctuoso, amigo da 
.gente, pagou o preço de querer ser bem informado. Então, dava 
'telefonemas, e etc. E essas coisas começaram a ser localizadas. Só ele 
e o Coronel Boaventura. Então, ele teria chegado à Câmara (aliás, o 
Gilberto negou para mim isso depois), teria chegado à Câmara como 
sendo porta-voz do Boaventura, dizendo: "podem negar a concessão 
que nada acontecerá". Então, a área militar garantia que se a 
Câmara cumprisse o que supunha ser o seu dever, que era manter a 
inviolabilidade do Deputado, nada aconteceria. Ora, nada 
aconteceria: não! Teria que acontecer alguma coisa porque o 
Presidente Costa c Silva não ia aceitar a decisão, como não aceitou. 
Então, das duas, uma: ou ele era derrubado, ou ele fazia o que 
acabou fazendo: Al-5. Então, no caso do Gilberto, ainda houve um 
fato: ele era querido pelo Presidente Costa e Silva: uns JS ou 20 dias 
antes da cassação do Gilberto, o Gilberto encontrou o Presidente 

·Costa e Silva na missa a que o Presidente assistia sempre, lá no Rio, 
numa determinada igreja - e era no Rio, na ocasião. E o Gilberto 
foi com as crianças, e os meninos vieram e beijaram a mão do Costa 
e Silva. O Presidente Costa e Silva ainda me contou esse fato, 
lagrimou quando contou, porque ele pensava na família, pensava no 
que ia acontecer. Mas o Gilberto não tinha mais escapatória, porque 
tinha que ser uma cassação em decorrência da cassação do Coronel 
Francisco Boaventura Júnior, que era um dos grandes do Exército. 

O LIBERAL - Ele não foi cassado, passou para a ~escrva, 
compulsoriamente. 

JARBAS- O Boaventura não foi atingido pelo Al·5; foi uma 
variante, não é cassação, nem de direitos politicos: foi passagem 
obrigatória para a Reserva, que era uma das formas de punição 
desde o Al·l. Havia, desde a demissão no Exército até a 
aposentadoria compulsória, o que se chamaria cm linguagem civil, 
no caso, a passagem para a Reserva compulsória com os venci· 

mc:ntos proporcionais. Foi o que se fez com o Boaventura. Então, 
como essa punição do Boaventura foi muito violenta, porque ele era 
muito querido, ror todo o mundo c acabou sendo punido por causa 
do Lacerda ... 

O LIBERAL- Era um dos elementos da Revolução, articula· 
dor da Revolução. 

JARBAS- Foi. E salvou a vida do Lacerda naquele episódio 
dos rúra-quc:distas durante o período do Jango, cm que houve um 
·louco qualquer que determinou a prisão c morte do Lacerda que ia 
l':tzcr um comício num bairro qualquer do Rio, c os pára-quedistas 
i:un cumprir a missão, razão pela qual foi cassado um rapaz (uma 
turma nu minha frente) que: foi Governador de Fernando de 
Noronha, foi Governador de Rondônia, esse rapaz foi cassado 
posteriormente porque era o chefe da equipe que saiu para cumprir a 
missão contra o Lacerda, e o Boaventura que era, parece, chefe do 
Estado-Maior do grupo de Artilharia, então se rebelou, e diante 
desta atitude do Boaventura, junto ao Comandante dos pára· 
quedistas, que era o General Castilho, o Lacerda escapou da ação 
dos pára-quedistas. Então, com todos esses serviços prestados, o 
Boaventura foi compulsoriamente levado para a Reserva. E talvez 
em homenagem a eli: mesmo c ao irmão, que era Ministro, o 
Presidente referia-se ao Ministro Costa Cavalcante, atual Presidente 
da ltaipu, não aplicou o Al·5 nele, mas o fato é: que cancelou a sua 
carreira e o Gilberto foi apanhado. 

Isso é: o que me lembro das cassações no meu período de 
Ministro do Governo Costa e Silva. No Governo Mé:dici, este não 
cassou, pelo AI·S: só uma única vez, e por azar exatamente o 
Deputado Osvaldo Mutran, do Pará. 

O LIBERAL - Por que o Mutran foi cassado? Qual a 
acusação? 

JARBAS - Vou chegar lá. As outras constam das atas do 
Conselho de Segurança Nacional. Devem estar lá gravadas, a 
participação minha e de todo o mundo. Agora, li coisas, por 
exemplo, do Carlos Chagas, que era Assessor de Imprensa do 
Presidente Costa e Silva, mas ele não tinha acesso ao Conselho então 
o testemunho do Carlos era por ouvir dizer. Quando ele dizia para 
mim que o Presidente e o Vice·Presidente extremavam-se na defesa 
de todo mundo etc., não era bem assim. É o que insisto: muito mais 
liberal que o próprio Pedro Aleixo,. era o Costa e Silva. Mas no Go· 
verno Médici, ou porque o Presidente fez isso sistematicamente, ou 
por outra razão, o fato é que ele não reunia o Conselho de Segurança 
porque ele só aplicou o Al·S contra a corrupção. Só. E eu não sei a 
origem do processo do M utran com certeza, de Belém. Deve ter sido 
da área de Segurança. De lá veio o dossier contra o Mutran. Um dia, 
estou no meu gabinete de Ministro da Educação, acabando uma 
audiência, o Secretário, Coronel Rebordão é testemunha deste fato, 
me avisa que está na ante-sala o Coronel Camarinha, da Aeronáuti· 
ca, que pertencia ao Conselho de Segurança Nacional e que trazia 
um documento urgente para mim. Eu acabei a audiência e fiz o 
Coronel Camarinha entrar. 

Camarinha comandou depois a Base Aérea cm Belém. Então, o 
Camarinha entrou com uma pasta c disse: "Ministro, eu trouxe isto 
para a sua assinatura, se o Senhor concordar". Leio o preâmbulo. 
Com a mesma honestidade com que estou dando as informações tam· 
bém. Leio o preâmbulo e com imensa surpresa, porque ninguém me 
avisou - o Portela jã não era chefe da Casa Militar e eu não tinha 
informações nesse caso- c vejo que o preâmbulo era sobre cassação 
por corrupção do ex-Prefeito, de Sào João do Araguaia, o Deputado 
Estadual Osvaldo Mutran. Olho c já estava a assinatura prati· 
camcnte de todo o Ministério. Eu me voltei para o Camarinha e 
disse: "aqui eu não tenho nem chance de discutir o problema, já está 
o fato consumado, c estas informações cu, cm consciência, não 
poderia dizer SC são OU não verdAdeiras, porque, honestamente, CU 

não conhecia as acusações sobre corrupção do Mutran -cu conhe· 
cia sobre violência. E com ele cu falei (inclusive, ouvi um caso de um 
camarada que era co·piloto do Macedo, que veio n morrer posterior· 
mente em Lilll'll. Esse caso me foi contudo pelo Macedo: eles 
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p~gar~m o co-~iloto, bat~ram no sujeito e depois jogaram-no dentro 
do av .. ilo: co-pil~to ~o Macedo, c: este: ficou quieto senão apanhava 
t:tmbem. Essa h1stóna de: violência sim, cu conhecia porque recebi os 
tri:s irmãos c disse a eles. Nilo conheci problemas de corrupção, só 
outros problemas que não convém revelar aqui, são muito de foro 
intimo. Foi o único c<~so de cassação. 

Agora, dou a garantia - c isto pode ser obtida com as 
informações que estou rcf~rindo, tenho o testemunho do Coronel 
Rebordão, que ~ra meu Secretârio particular e do Coronel 
Camarinha, que fui totalmente tomado de surpresa com a cassação 
do Mutran. E foi a única cassação que: o Presidente Médici fez. 

De maneira que, como foi a única, c: foi no Parâ, uma boa 
margem dos que vivem sempre: pretendendo modificar a história ver· 
dadei ra do Pará, atribuem a mim: então, como foi no Pará, fui eu 
que cassei o Mutran. 

Agora. pergunto: vamos para o problema dos romances 
policiais: a quem interessa o crime~ Ao criminoso. Qual era a 
vantagem que eu teria, vamos dizer, na cassação de Camilo, na de 
Gilberto, que eram meus amigos, o Gilberto especialmente, o 
Camilo também, comigo viveu muito bem, freqUentava meu 
gabinete: com muita constância, não havia a menor vantagem para 
mim cassá-los. Se se tratasse de pessoas politicas apostas a mim, 
ainda eu podia, cedendo à vingança, como seria o caso, por exemplo, 
do Sr. Arnaldo Moraes, sendo pela mesma razão do Barbalho teria 
eu. e eu não fiz a menor carga contra eles. Então, o Mutran, por quê:~ 
O Mutran. como Deputado estadual, tinha me visitado. Veio um dia 
aqui. ele com o Sabá e outros. me oferecer a sua lealdade politica. 
Foi leal politicamente a mim, porque sendo leal ao Alacid estava 
sendo leal politicamente a mim. Não se ligou ao grupo de oposição; 
ele tinha uma briga com o capitão Emanuel, aquele caso típico - o. 
capitão foi prefeito de Marabá depois- c dai é que eu suponho que 
surgiu o problema: foi uma denúncia apresentada nessa ocasião. Te· 
nho a impressão de que fiz assim um giro retrospectivo, porque não 
me parece que haja outro cassado esquecido. 

O LIBERAL- Aproveitando a oportunidade, Senador. para 
um caso que, no Pará, se discute muito, talvez V. Ex• conheça: no 
principio do Governo Médici, V. Ex• indicara a constituição da 
diretoria do Banco da Amazônia. No próprio Governo Médici, toda 
essa diretoria foi destituída, e se diz que V. Ex• preferiu ficar no 
Ministério a defender seus amigos alijados da diretoria do Banco. 

JARBAS- Há uma porção de equívocos nisso ai: I) eu não 
indiquei toda a diretoria do Banco: eu indiquei o presidente do 
Banco. o Dr. Francisco Lamartine Nogueira. E ocorreu o seguinte, 
foi até um fato muito interessante (exatamente o oposto): depois que 
cu o indiquei no Governo Costa e Silva foi que o General Afonso 
Albuquerque Lima aceitou o nome do Dr. Lamartine. Alguém deve 
ter feito uma carga muito violenta, e o General Afonso pediu ao 
Presidente Costa e Silva que retirasse a mensagem que já havia ido 
para o Senado. Toca o jornal num ponto muito interessante para 
mim e também histórico. 

Recuando um pouco: eu tinha pleiteado que fosse superinten· 
dente da SUDAM- na ocasião, já era SUDAM- o Dr. Fernando 
Guilhon, mas o General Afonso tinha um candidato pessoal, amigo 
dele, como um filho, o Cel. João Walter, que viria a ser depois 
Governador do Amazonas, o que, aliás, magoou muito o João 
Walter (era muito meu amigo e ficou magoado porque achou que cu 
fui contra ele). Não, eu como homem do Pará, pleiteei a superintcn· 
dência da SUDAM para o Guilhon. porque achava que era uma fun· 
cão compatível, típica do Guilhon, com a forma de ser do Guilhon. o 
planejador. um homem de gabinete. Em compensação, num 
momento, lá, o Petrônio c até o Andreazza me aconselhavam, 
porque o Costa e Silva pediu: "Andreazza, auxilia o Passarinho para 
ver se convence o Afonso", ainda, antes da posse. 

No fim. o Afonso voltou-se para mim e di1.: porque não indicas 
11 Guilhon para o Banco da Amazónia~ Eu o nomeio para 1{1. Isto 
dois dias nntes de se iniciar o Governo de Costa e Silva. O Ministério 

s~ r~uniu logo depois, Eu me voltei pura o General Afonso c disse: 
"eu não indico o Guilhon para o Banco porque: ele de Banco não en· 
tende nada. O Presidente Costa c Silva, o Presidente Castcllo Branco 
me convidaram para ser presidente do Banco da Amazônia quando 
ddxd o Governo. Eu lhes disse que de Banco só entendia do cheque 
que recebia fim do mês. Então, não tinha sentido. E insisti com 
Guilhon. Vencido o Guilhon, indiquei o Lamartine para o Banco da 
Amazónia. Era um velho funcionârio do Banco c: foi a primeira vez, 
se não equivocado, que um funcionârio do Banco chegou à Presidên· 
cia. Em seguida, houve qualquer coisa, não sei o que aconteceu. 
Algui:m deve ter impressionado tanto o Afonso que sem ele falar 
comigo conversou com Costa e Silva e Costa c Silva chegou a pedir a 
retirada da mensagem. O Senador Daniel Krieger está vivo e .pode 
confirmar isso. Vai ao meu gabinete, e diz: "olha. Passarinho, eu vou 
te avisar de uma coisa, porque acho que isto é grave: estâ chegando 
agora ao Senado uma mensagem pedindo a retirada do nome do teu 
candidato para o BASA. Tinha apenas dias no Ministério do 
Trabalho, devia estar encantado de ser Ministro- e o que fiz~ Pedi 
uma audiê:nciaimediata,ao Presidente Costa c Silva e joguei o Minis· 
tério na mesa: Presidente se o Sr. pede a retirada do nome do Dr. La· 
martine, eu vou me considerar inteiramente atingido e des· 
moralizado e não tenho condições de ser seu Ministro". E o 
Presidente Costa e Silva retirou o pedido de retirada da mensagem. E 
o Lamartinc saiu presidente do BASA. 

Aí as coisas se complicaram: o Sarney tinha indicado o João 
Castc:lo. Houve uma indicação do. Amazonas, que era· a do saudoso 
Wanderley Normando, enfrcn.tou uma o·posição, parece que che· 
fiada pelo hoje Senador José Esteves. Creio eu. O fato i: que tive 
também de opinar sobre o Wandcrley, achando que era muito bom 
nome. E também a do Osvaldo Trindade, que era o diretor da área 
de borracha. Então, fiquei como sendo padrinho de toda a diretoria. 
E comecei, exatamente, indicando apenas um presidente. A partir 
dai. seja porque Afonso não confiasse no Lamartine, seja porque 
ficou seqUela deste episódio, pois se, de fato, um Ministro da ârea 
pede ao President.e a retirada da mensagem e o Presidente acaba não 
atendendo, ou atende e depois desatende, o Lamartine nunca foi 
persona grata do Afonso. E, em conseqUência, o Banco da 
Amazonas deixou de receber FIDAM, e passou a ser um Banco 
autofágico. Ora, o Lamartine só podia emprestar para 
empreendimentos aquilo que correspondia aos depósitos feitos no 
próprio Banco; ou, então, aqueles que parece que a lei pre~ria, 
naquela ocasião, um ano - a pessoa depositava por um ano, antes, 
para poder escolher o seu projeto. Então, baseado no giro desse 
dinheiro é que o Banco vivia. Com extrema dificuldade, eu recebi 
-muitas queixas, o Lamartine escrevia.. eu falava com Afonso, não 
houve solução. Já no Governo Médici -este assumiu e o Lamartine 
continuou - porque era mandato de 4 anos. Então, não houve 
destituição. t: o outro equivoco. I) Não fui o autor da indicação de 
todos: 2) Não houve destituição; houve 4 anos normais do mandato. 
O presidente do Banco podia ser nomeado e demetido a qualquc~ 
momento. E os diretores tinham mandato! Na área do Ministro 
Delfim Nctto, começou a crescer a onda da necessidade anular a 
diretoria do BASA - e não sei até que ponto Costa Cavalcanti 
poderia explicar melhor do que eu, porque• ele foi para o Mini!tério 
do Interior justamente substituindo o Afonso - e o Lamartine 
continuou. Na área do Delfim, surgia uma idéia que crescia cada vez 
mais. de que o Banco da Amazónia não estava com diretoriá 
eficiente. A Dirctoria não seria eficiente. Note-se: :não ·surgiu 
nenhuma acusação de desonestidade, nenhuma. E. aliás. ·o 
Lamartine é um homem que divide muito, tem seus amigos c seus 
inimigos que também siio furibundos, mas ninguém falou quanto à. 
honombilidade do Lamartine. 

Então, passado algum tempo, o Presidente Médici, num despa· 
cho comigo, disse: "Passarinho, nós vamos substituir a dirctoria d~ 
BASA, aproveitando o fim de mandato, c a informação - disse a 
mim claramente- que existe é de que esse pessoal não é melhor dirc· 
to ria sob o ponto de vista da eficiência." Eu disse: "presidente, há 
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di<ts, tive um encontro no Banco do Brasil, com o Dr. Nestor Jost 
com uma parte do pessoal das indústrias do Parâ, c cu ainda disse ao 
Nestor Jost. - eh: pode não ter gostado: "Nestor, me dê seus S 
melhores homens do Banco do Brasil, ponha esses 5 homens no 
Banco d<t Amazônia e, no fim de 2 anos, eles estão desmoralizados. 
Porque não se dando u eles meios pura operar, eles vão se desmorali· 
zar como qualquer um." Então, chegou ao lim. Comuniquei ao 
Lamartinc que a Presidência dele se encerraria com o mandato dos 4 
ou 5 outros di retores. E aí já por inspiração do Delfim c do Costa C~
valcanti, eles fizeram a total renovação. O Costa Cavalcanti havia 
colocado um diretor ainda ao tempo de Lamartine, creio que com a 
eleição do João Castelo. João Castelo foi eleito para deputado fe· 
deral e ele colocou o Edson, que veio do Banco do Nordeste, o qual 
foi, no meu entender, a cabeça de ponte para o segundo lance. E o se
gundo lance foi dado, portanto, cm condições perfeitamente normais. 

O LIBERAL- Com a nova diretoria eleita, com o presidente 
nomeado não representou um recuo do ministro Passarinho, que era 
o chefe político da área, admitir. inclusive a ida a Belém de dois 
ministros (Delfim e Costa Cavalcanti) para afastar a diretoria de 
Lamartine, isto tudo não responsabilizará o senador como patro
cinador. pela omissão, do aproveitamento de elementos de fora na 
Di reteria do Banco, como de resto em outros setores federais? 

JARBAS - Então, era preciso que eu fosse dono de cadeira 
cativa. Vão dois ministros lá, não para afastar a Diretoria; foram 
para a reunião da assembléia geral. Sou acusado de defender amigos 
que não merecem. Muitos dizem que eu me mato por defender 
amigos que não merecem ser defendidos. Agora, vou perguntar 
diante desse tipo de informação, o que me resta dizer ao Presidente. 
Precisamente foi isso. Eu comentei com Nestor Jost exatamente esse 
problema quanto à eficiência. Agora, passado o período normal de 
mandato, seria um novo mandato de 4 anos. Fazer ou não fazer aí, 
para mim, já seria diferente discutir o caso de destituição, como teria 
sido o primeiro que cu recebi. Mandam o nome do homem c retiram 
o nome do homem. Aí, me atinge frontalmente. Agora, um presi
dente sair no fim de 4 anos, com a sua equipe, para vir outra equipe, 
embora pertencendo ao novo governo, não significa para mim que 
cu fosse atingindo pessoalmente; não significa que meus amigos o 
fossem. Posteriormente, sim, tentaram atingir, enodoar a diretoria. E 
ai. ao contrário do que se diz, me bato frontalmente contra esse novo 
tipo de coisas. Infelizmente as acusações- houve até uma espécie de 
histeria nacional - todo mundo escrevia contra todo mundo; então, 
inventaram para o Banco que hoje se orgulha de ter aquele edificio, 
teria sido uma negociata. Isso tudo teve de ser explicado pela di
reteria, pelo Lamartine Nogueira. Posteriormente. E eu fui ao Del
fim. Agora, atingir a honorabilidade do diretor é diferente. 

Enquanto cu tive força realmente, na área do Presidente Costa e 
Silva, indiscutivelmente. tive ~ mnior força das indicações federais, 
que foi, ao que sei, um dos motivos de atrito com o Alacid, lá em 
Portugal, ele se queixou c é um testemunho disso, que julguei de 
maneira amarga, e no meu entender, muito injusta .. porque eu não 
interferi no Governo estadual dele. Então, uma indicação do Go
verno federal cu poderia fazer. E ele se achava diminuído com as indi
cações que cu fazia e que eram um acerto para o Presidente, em vez 
das indicações dele. O Presidente Costa c Silva, realmente, me deu 
mão forte nas indicações. AndreaZ?..a, por exemplo, nomeou todas as 
pessoas que cu indiquei, inclusive Guilhon. Posteriormente, ainda o 
Andrcazza mudou a dirctoria da ENASA, e me pediu: "Passarinho, 
você me libera porque eu acho que preciso de gente mais atuante." 

Ora, é justo que um ministro, agora, declare: "não, você não po
de tirar o homem de lá porque foi indicado por mim, e se você retirar 
de lá cu também deixo de ser ministro, vou para a rua, ser oposição 
ao governo". Não era minha área. Eu estava sendo objeto de uma 
cortesia especial, sem dúvida. E um fato igual: retirou-se o Freire, e 
que no meu entender era o melhor representante dos armadores na 
ENASA: um dos mais capacitados c que foi uma indicação do 
Guilhon para mim. O Freire foi também retirado da ENASA e foi 

para lã um comandante da Marinha. E em ambos os casos, o 
Andreazza veio a mim: "Passarinho, segui todas as tuas indicações: 
mas agora quero dar naais força à E NASA, eu preciso de um homem 
muito mais operacional lá. 

O LIBERAL- Qual foi? 
JARBAS - Nem sei o nome. Sei que foi um homem da 

Marinha; se houvesse destituição, quer dizer, com ofensas, atin
gindo a dignidade deles, evidentemente isso me: atingiria. Mas não, 
houve o término de atividade. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio Tâvoru 
- luiz Cavalcante - João Calmon - Benjamim Farah - Nelson 
Carneiro - Orestes Quércia - Otto lchmann - Benedito Ferreira 
- Evelâsio Vieira. ' 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está finda a Hora 
do Expediente. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9221, DE 1976 

Autoriza a aposentadoria do aeronauta independentemen
te de sua idade, equiparando-o aos segurados que têm direito à 
aposentadoria especial. 

u Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 O caput do artigo 39 do Decreto-lei n9 158, de 10 de fe
vereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 39 A aposentadoria especial do aeronauta pre
vista no§ 29 do art. 99 da lei n9 5.890, de S de junho de 1973, 
será concedida ao segurado que tenha completado 25 (vinte e 
cinco) anos de serviço." 

Art. 29 Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos, sem 
aumento de contribuição, com as receitas previstas no artigo 69 ·da 
Lei Orgânica da Previdência Social. 

Art. 39 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições cm contrário. 

Justificação 

Como se sabe, a aposentadoria especial do aeronauta e dos jor
nalistas profissionais estava assegurada por legislação anterior ao 
advento da Lei Orgânica da Previdência Social, respeitada, aliás, por 
esta, nos seguintes termos: 

"Art. 39 A aposentadoria especial será concedida ao se
gurado que, contando, no m!nimo, 50 (cinqUenta) contribui
ções, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte c cinco) anos, pelo menos, conforme a atividade, em 
serviços que, para esse efeito, forem considerados penosos, in
salubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo. 

§ (9 A aposentadoria especial consistirá numa renda 
mensal calculada na forma do § 49 do art. 27, aplicando-se
lhe, outrossim, o disposto no§ (9 do art. 20. 

§ 29 Reger-se-á pela respectiva legislação especial a 
aposentadoria dos aeronautas c a dos jornalistas 
profissionais." 

Quando a lei Orgânica da Previdência Social instituiu, de modo 
geral, para os segurados da previdência social, a aposentadoria 
especial, satisfeito o requisito da idade mlnima, manteve a legislação 
que disciplinava a aposentadoria também especial dos aeronautas, 
na época a lei n9 3.501, de 21 de dezembro de 1958, que, igualmen
te, na letra b do art. 49 exigia a idade mini ma de 45 anos para o gozo 
dessa aposentadoria. 

Posteriormente, a aposentadoria dos aeronautas passou a ser re
gulada pelo Decreto-Lei n9 158, de 10 de fevereiro de 1967, que man
teve a exigência da idade m!nima de 45 anos, antes referida. 
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Considerando que a aposentadoria dos jornalistas profissionais 
instituída, por igual, antes da Lei Orgânica da Previdência Social, pc
lu Lc:i n~ 3.529, de 13 de janeiro de 1959, sempre foi concedida após 
30 anos de trabalho, qualquer que fosse a idade do segurado, e que a 
Lei nY 4.130, de 28 de agosto de 1962, tinha dispensado a idade m!
nima, constante da redação original da Lei Orgânica, para aposenta
doria por tempo de serviço, a Lei n9 5.440-A, de 23 de maio de 1968, 
deu igual tratamento à concessão da aposentadoria especial aos segu
rados em geral, matéria, como vimos, então regida pelo art. 31 da Lei 
Orgânica, determinando: 

"LEI N9 5.440-A, DE 23 DE MAIO DE 1968 

Art. !9 No artigo 31 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960 {Lei Orgânica da Previdência Social) suprima-se a 
expressão "50 {cinqUenta) ;:nos de idade e", 

Art. 29 O art. 32 e seu§ !9 da Lei n~ 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 32. A aposentadoria por tempo de 
serviço será concedida aos 30 (trinta) anos de serviço, 
no valor correspondente a: 

I- 80% {oitenta por cento) do salário de benefí
cio ao segurado do sexo masculino; 

11- 100% (cem por cento) do mesmo salário, ao 
segurado do sexo feminino. 

§ !9 Para o segurado do sexo masculino que con
tinuar em atividade após 30 {trinta) anos de serviço, o 
valor da aposentadoria serã acrescido de 4% (quatro 
por cento) do salário de benefício para cada novo ano 
completo de atividade abrangida. pela Previdência 
Social, até o máximo de 100% {cem por cento) desse 
salário aos 35 {trinta c cinco) anos de serviço. ' 

Art. 39 O disposto no art. 32 c seu§ !9 da Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, na redaçào dada por esta lei aplica
se às aposentadorias requeridas a partir de 15 de março de 
1967. bem c.omo àquelas cm que a segurada, embora tend'o 
requerido anteriormente, se tenha desligado do emprego ou 
encerrado a atividade naquela data ou posteriormente. 

Art. 49 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições cm contrário, espe
cialmente as constantes da Lei n9 4.130, de 28 de agosto de 
1962." 

Por evidente inadvertência do legislador cm virtude, certamente 
da aposentadoria especial do aeronauta não estar disciplinada na Lei 
Orgânica e sim pelo Decreto-Lei n9 158, de 1967, prevaleceu, exclu
siva e unicamente, para os acronaútas a exigência da idade mínima de 
45 anos para obienção' da aposentadoria especial, numa discrimi
nação que não deve nem pode por nenhum motivo prevalecer. 

Por isso mesmo, o projeto modifica o art. 39 do Decreto-Lei n9 
158, de 1967, abolindo o tratamento desigual dado, até hoje, injustifi
cadamentc aos aeronautas. 

1 ndica o projeto, na forma do parágrafo único do texto constitu
cional, fonte de custeio plenamente suficiente para atendimento do 
encargo, pois basta considerar que no cxcrcfcio cm curso o superavit 
do INPS, na forma da Portaria n9 308, de 7 de maio de 1976, do 
Secretãrio-Geral do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
publicada no Diário Oficial, Seção I, Parte I, de 3 de junho de 1976, 
página 7.922, será de CrS 4.375.201.470,00 (quatro bilhões, trezen
tos e setenta c cinco milhões, duzentos e um mil, quatrocentos c 
sctonta cruzeiros). 

Ao fazê-lo. o projeto adota critério rigorosamente idêntico ao 
perfilhado pela Lei n9 5.400-A, de 23 de maio de 1968, que eliminou 
o requisito da idade para aposentadoria especial de todos os se· 
gurados da Previdência Social, com cxccção dos aeronautas, qual 
seja o de niio elevar qualquer receita prcvídenciltrin nem criar nova 
por ser considcrnda suficiente a contribuição então cm vigor. E isto 

qu:mdo já vigorava norma rigorosamente igual à contldu, hOJe, no 
parúgrafo único do urtigo 165 da Constituição de 1967, com us al
terações que sofreu. 

Com efeito, c:m sua rc:dação originai (untc:s, portanto, da 
Emenda n~ I. de: 1969),já determina v:! a Constituição de: 1967: 

"Ar!. ISX. . .....•.............................. 
••••••• o.'. o •••••••••••••••••• ' •••••••••••••• o •••••• 

§ I~ Nenhuma prestação de serviço de caráter assis
tencial ou de benefício compreendido na Previdência Social 
será criada, majorada ou estendida, sem a correspondente 
fonte de custeio total." 

Aliás. tal entendimento se ajusta à inteligência que a douta 
Comissão de Constituição e Justiça já dc:u à mati:ria como ocorreu, 
c:~emplificativamente, ao emitir parecer sobre o Projeto de: Lei do 
Senado n9 97. de 1975. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1976.- Franco Montoro. 

I Às Comissõe.v de Consrirui('ào e Jusli('a, de Legisla('ào 
Social e de Finan('as. I 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O projeto será pu
blicado e remetido às comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

í: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 413, DE 1976 

Tendo sido convidado a participar da Comitiva que acom
panhará Sua Excelência o Senhor Presidente da República na visita 
aliciai que fará ao Japão, solicito me seja concedida autorização 
para desempenh~r essa missão, nos termos dos arts. 36, ~ 29, da 
Constituição e44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1976.- Vírgíli~ Távora. 

O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves)- De acordo com o 
art. 44, § 49, do Regimento Interno, esse requerimento será remetido 
à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetido à 
deliberação do Plenário, após á Ordem do Dia, cm virtude do que se 
acha previsto no art. 388, n9 II, letra b, da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
67, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 605, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê {SP) a elevar, cm 
CrS 1.600.000,00 {um milhão e seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 606, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo 
sido a sua votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. {Pausa.) 
Aprovado. O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
68, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 607, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Garça {SP) a realizar Operação de 
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Cr~dito no valor de: CrS 6.000.000,00 (seis milhões de 
crulc:iros), tc:ndo 

(>t\RECER, sob n9608, de: 1976, da Comissão: 
- d~ Consriluiciio e Justic11, pela constitucionalidade: e 

juridicidadc. 

,.\ m;lléria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a 
sua \'<)t;tç:\<) sido adiada por f:1lta de ctuorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. O projeto irá à Comissão de Redação, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Irem 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 385, de 
1976, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do 
Professor Eugênio Gudin, publicado no jornal O Globo, de 
23 de agosto de 1976, sob o título "Os Contrastes das 
Mentalidades Anglo-Saxônica c Ibérica". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
r\ provado. Será feita a transcrição solicitada. 

E O SEGUINTE O ARTIGO DO PROFESSOR EUGENIO 
GUDIN: 

OS CONTRASTES DAS MENTALIDADES 
ANGLO-SAXÚNICA E IB~RICA 

Eugênio Gudin 
Conheci o jovem jurista Oswaldo Trigueiro há quase 40 anos, 

quando ambos fazíamos parte da dirctoria do Instituto Brasil-Es
tados Unidos (IBEU). Já tinha ele feito estágio de estudos nos USA c 
já se interessava especialmente pela Organização Política desse país. 
Publicou pouco depois o livro "O Regime dos Estados na União 
Americana", que é hoje um clássico na matéria. 

Não deixei, de então para cá, de acompanhar-lhe a carreira. Tri
gueiro, modesto por temperamento, nunca recorreu a processos de 
autopromoção. Eu, que conhecia seu valor, insurgia-me contra o 
fato do Brasil, país de tão escassos valores humanos, não aproveitar, 
quanto devia, os predicados desse homem público. Governou o seu 
Estado, a Paraíba, foi Embaixador, mas não deu o rendimento de 
que eu o sabia capaz. Até que o Presidente Castcllo Branco teve 
ocasião de conhecê-lo cm Brasília e de chamá-lo para a Procuradoria 
Geral da República c depois para o Supremo Tribunal, onde teve 
oportunidade de dar a medida de seu valor. 

Abrindo agora cm Brasília o ciclo de conferências sobre o Bi
centenário da Revolução Americana, disse Trigueiro que a extensão 
da innuência do Direito Público da América Inglesa somente pode 
ser comparado à do Direito Privado que o Império Romano di
fundiu no Ocidente. 

"A Constituição dos Estados Unidos", disse o ilustre jurista, 
"está em vigor há 187 anos, durante os quais - com a ressalva dos 
cinco da Guerra da Secessão - não se registrou uma rebelião mili
tar, um motim, uma intervenção federal, uma deposição de 
presidente, de governador ou de prefeito, um dia de estado de sítio, 
um hiato de horas no funcionamento dos órgãos de representação 
popular. Esse recorde extraordinário explica, convincentemente, por
' que nos Estados Unidos ninguém clama pela reforma das estruturas 
políticas; ninguém pretende extingUir a Federação, ninguém vê no 
cerceamento das liberdades individuais o remédio miraculoso para 
os males de nosso tempo". 

f: que as colônias e depois os Estados da América do Norte pu
deram aproveitar o modelo de Governo existente, desde vArias gera
ções, que seus antepas~ados haviam estabelecido na Inglaterra. 

Esta foi u enorme vantugem que tc:vc a América Inglesa sobre a 
Amí:ricu Espanhola c: Portuguesa. Uma foi colonizada pelos que dei· 
xarum seus países de origem c:m connito com as condições políticas c 
sobretudo religiosas que ali vigiam, pura fundar na América uma 
nova pátria. Ao passo que a América Espanhola e Portuguesa foi 
objeto de: uma coloni:taçilo predatória c:m que se visava a cxtração do 
ouro e da prata e não se cuidava da educação politica das populações. 

O principal período de colonização da América Latina foi o do 
Século XVIII, quando a prosperidade c a hegemonia da Península 
'Ibérica já se haviam esgotado e a liberdade intelectual deixado de 

, existir. Bryce observa que "nos países da América Latina a colo
nização da Espanha c da Igreja cstà'va de dois séculos atrasada sobre 
a colonização européia. Quando os países se tornaram indepen
dentes, pelas alturas de 1820, eles estavam ainda no Século XVII 
enquanto a Europa e os Estados Unidos.estavam no Século XIX. 

O erro dos que estruturavam os sistemas políticos da América 
Latina foi o de pensar que podiam tomar como paradigma o modelo 
americano. A história da América Latina demonstra o grave c per
nicioso equívoco dos que julgavam que as instituições politicas da 
República c da Democracia Representativa tinham o dom de 
conferir, como um Talismã, aos países que adotavam as virtudes e a 
sabedoria nccessárias.a seu funcionamento. t: a ilusão de tomar as 
cousas por seus nomes. 

Não escaparam deste erro nossos Constituintes de 1891, dando
nos uma Constituição inspirada na fórmula americana. Mas é que os 
costumes, a educação c a tradição são mais fortes que a Lei escrita. 
De sorte que a suposta democracia representativa transformou-se, 
na nossa Primeira República, cm uma Oligarquia, consoante o grau 
de educação politica e as tradições vigentes. 

Na conferência agora pronunciada cm Brasília diz Trigueiro, ci
tando Brycc, que "qualquer sucesso que haja sido conseguido deve 
ser atribuído em larga medida ao· gênio político, curtido por longa 
experiência, da raça anglo-amcricana. Ela paira acima de qualquer 
outra Constituição escrita, pela excelência intrínseca de seu esquema, 
adaptação às circunstâncias do povo, simplicidade, brevidade e pre
cisão de linguagem. (grifos nossos). 

Essa a diferença entre a mentalidade anglo-saxônica c a mentali
dade ibérica, espécie de civilização cartorária cm que os textos de Lei 
são extensos e complexos. 

Conta-se que Cortcz, ao executar a conquista do México c 
exigir a submissão dos índios autoctoncs, não permitiu que seus sol
dados agissem contra estes, antes que uma espécie de "Oficial de Jus
tiça" lesse, em voz alta, uma proclamação em espanhol exigindo sua 
submissão ao Rei da Espanha. 

Só depois de realizada essa formalidade "essencial" Cortcz man
dou seus soldados meterem o chanfalho nos pobres dos Astccas. 

Uma coisa que nunca consegui entender (o que é talvez natural, 
dada minha ignorância em matéria de Direito) é o fato de que uma 
lei, uma vez sancionada e publicada tenha que aguardar, durante 
meses e às vezes anos, a confecção do "Regulamento" para poder en
trar em vigor. Mas se a lei é clara, se é declarada entrar cm vigor na 
data de sua publicação, como pode deixar de atuar à espera da pu
blicação de regulamentos do processo? 

Diz-se, por exemplo: "é proibido buzinar". Na Inglaterra isto 
faria calar as buzinas infernais no dia seguinte. Entre nós, não é 
assim. Continua-se a buzinar até que um Regulamento defina cm 
que consiste a buzinação, qual a autoridade competente para julgar c 
quais os decibéis que não devem ser ultrapassados, etc., etc ... Nos 
.países anglo-saxônicos isto é matéria que não exige explicações, já 
que buzinar é um fato que dispensa explicações, Qualquer impugna
ção das partes é naturalmente -, e sem necessidade de novos textos 
-,decidida pela Justiça Comum. 

Os regulamentos são um grande empecilho ao progresso de 
nossos países. Deles emanam dois novos obstáculos ao andamento 
da máquina administrativa: a licença e seu corolário, o despachante, 
que se tornou, com os cartórios, uma das indústrias mais lucrativas 
das sociedades ibero-americanas. 
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Daí o choqu~ qu~ ora se vem verificando entre a mentalidade 
ufanista do "Este i: um país que vai para a frente" c a dos que: sequei
xam da pouca velocidade e clamam __ pelo "Temos Pressa". 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 394, de 
1976, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando seja 
anexado aos Projetes de Lei do Senado n9s 128, de 1974, 89, 
164, 189, 197, 198 e 226, de 1975, 15 e 79, de 1976, que tra
mitam em conjunto, o de nY 200, de 1976, do Senhor Senador 
Nelson Carneiro, que: altera a redação da alínea e, do item II, 
.e do item III, do art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 5: 

Votaçãu, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
do n9 210, de 1975, de autoria do Senhor Senador Benjamim 
Farah, que inclui dispositivo no Decreto-Lei n9 898, de 29 de 
setembro de 1969, definindo como crime contra a Segurança 
Nacional a venda, doação, cessão e transporte de Explosivos 
para fins não industriais, tendo 

PARECERES, sob n9s46 e 47, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Segurança Nacional, favorável. 

A votação do presente projeto foi adiada em virtude de requeri
mento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Ordem do 
Dia, na sessão de I O de agosto. 

O Regimento Interno, entretanto, segundo o § 29 do art. 310, 
permite um segundo adiamento por prazo oão superior a trinta dias. 
Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que será 
lido pelo Sr. IY-Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NY 414, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno. re
queiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n9 210, de 
1975, a fim de ser feita na sessão de 7 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1976.- Benjamim Farah. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
sessão de 7 de outubro vindouro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação prelimi.nar da 
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do R.eg1mento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1976, d~ 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a Contri
buição Previdenciária devida pelos Municípios ao Instituto 
Nacional de Previdência Social, tendo 

PARECER, sob nY 519, de 1976, da Comissão: . 
- de Constituiçiio e .Justiça, pela inconstitucionahd.ade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carne1ro c 
Heitor Dias. 

O projeto figurou na Ordem do Dia da sessão de 6 do corrente, 
quando por falta de quorum deixou de ser votndo o Requerimento nY 
411. de autoria do Senador Itamar Franco, apresentado naquela 

oportunidade, pelo qual solicitava o adiamento da discussão da ma
té:ria, a fim de ser feita na sessão de 28 do mi:s cm curso. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec"r sentados 

(Pausa.) Aprovado. 

De acordo com o voto do Plenário, a maté:ria figurará na Ordem 
do Dia da sessão de 29 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Esgotada a maté:
ria da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento nY 413, lido no Expe
diente, do Sr. Senador Virgílio Távora, solicitando autorização do 
Senado para aceitar missão do Executivo. 

A maté:ria depende de parecer da Comissão de Relações 
Exteriores. 

Com a palilvra o nobre Senador Itamar Franco, para proferir o 
parecer daquele órgão té:cnico. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senador Virgílio Távora foi convidado para acompanhar Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República, na visita oficial que 
fará ao Japão. Nos termos do art. 36, § 2Y da Constituição, e are 44 
do Regimento Interno, S. Ex• pede a devida autorização. 

t com prazer, Sr. Presidente, que, em nome da Comissão de 
Relações Exteriores, passo a relatar este pedido. 

O Senador Virgílio Távora é. um dos mais ilustres membros 
desta Casa. Vice-Lider da Aliança Renovadora Nacional, Líder de 
.fato nas questões económico-financeiras do Governo. O Legislativo 
e em particular o Senado Federal se honra com esse convite de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República ao Senador Vir
gílio Távora. 

Em nome da Comissão de Relações Exteriores, rejubilando-nos 
com esse convite, nada temos a opor, Sr. Presidente, a que o Sr. 
Senador Virgílio Távora acompanhe o Senhor Presidente da Repú
blica na sua visita ao Japão. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O parecer da Co
missão de Relações Exteriores é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 

Fica o Senador Virgílio Távora autorizado a aceitar a missão do 
Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, as 
reduções finais dos Projetes de Resolução nYs 67 e 68, de 1976, apro
vados na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos do 
parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver 
objcção do Plenário, serão lidas pelo Sr. IY-Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes: 

PARECER NY 651, DE 1976 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 67, de 1976. 

Relator: Senador Vir!lilio Távora 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
nY 67. de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mineiros do 
Tictê (SP) a elevar cm CrS I .600.000,00 (hum milhão c seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Saiu dus Comissões, 8 de setembro de 1976. - .Jo~é Llndo~o, 
Presidente- Vir!líllo Távora, Relator- Mende~ Canal e. 
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ANEXO AO PARECER N9 651, DE 1976 

ncduçiio final do Projeto de Resolução nY 67, de 1976. 

Fuço sab~r qu~ o s~nado F~d~rul aprovou, nos t~rmos do urt. 
42, inciso VI, da Constituição, ~ c:u, , Presidente:, 
promulgo a s~guint~ 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, 
Estado de Süo Paulo, 11 elevar em CrS 1.600.000,00 (hum 
mil~iio c seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

O S~nado Federal resolve: 

Art. I Y C! a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, Estado 
de: São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
lixados pelos itens I, 11 e III do art. 29 da Resolução nY 62, de 1975, 
do Senado Federal, a fim de que possa elevar em CtS 1.600.000,00 
(hum milhão e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada, mediante a contratação de uma operação de crédito, 
junto à Caixa Econõmica do Estado de São Paulo S.A., destinada ao 
linanciamc:nto dos serviços de pavimentação asfâltica c obras 
complem~ntares a serem executadas em vias públicas daquela 
municipalidad~. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER NY 652, DE 1976 
Da Comissão de Redação 

Rcdac;ào final do Projeto de Resolução nY 68, de 1976. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n~ 68, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Garça (SP) a 
realizar operação de crédito no valor de CrS 6.000.000,00 (seis mi
lhões de cruzeiros). 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 1976. - José Lindoso, 
Presidente -1\Jendes Canale, Relator- Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER NY 652, DE 1976 

Redac;ào final do Projeto de Resolução nY 68, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c cu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Garça, Estado de São 
Paulo, a realizar operação de crédito no valor de 
CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

A rt. 19 É a Prefeitura Municipal de Garça, Estado de São 
P:~ulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros lixados 
pelos itens 1,11 c III do art. 29 da Resolução nY 62, de I975, do Sena
do Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no 
valor de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros}, junto ao Ban
co do Br:~sil S. A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(F.D.U.), destinada a financiar a execução dos serviços de 
pavimentação cm vias públicas daquela cidade. 

A rt. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua 
puhlic;1çào. 

O Slt I'IU:SIIH::-o~n: (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. I9·Sccrctário. 

Silo lidos e uprovudos os seguintes: 

REQUERIMENTO N94JS, DE 1976 

Nos termos do urt. ~56 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da 
redução final do Projeto de Resolução n9 67, de 1976, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de M indros do Tiet~ (SP) a elevar em CrS 
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros) o montante de 

·sua divida consolidada, 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de I976.- José Lindoso. 

REQUERIMENTO N94J6, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdação final 
do Projeto de Resolução nY 68, de 1976, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Garça (SP) a realizar operação de crédito no valor 
de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). 

Sala das Sessões, cm 8 de setembro de I 976.- José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovados os 
requerimentos, passa·sc à imediata apreciação das rcdaçõcs finais. 

Em discussão a rcdação final do Projeto de Resolução nv 67, de 
I976. 

Se ncnh um dos Srs. Senadores quiser discuti-la, encerrarei a 
discussão. (Pausa.) 

Estâ encerrada. 
Em votação a rcdação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se, agora, à 
apreciação da rcdação final do Projeto de Resolução n9 68, de I 976. 

Em discussão a rcdação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, encerrarei a 

discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. 
Em votação a rcdação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Ainda há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Tâvora, que 
falarâ cm nome da Liderança da Maioria. 

O SR. VIRG(LJO TÁVORA (ARENA -CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sexta-feira passada, em nome do Governo, já tivemos ocasião 
de aqui prestar os esclarecimentos primeiros, a esta Casa, sobre o 
que normalmente se cognominou o affaire BIRD-CSN. 

Hoje, conforme promessa naquela ocasião feita, vamos aqui 
aduzir outros detalhes, ao mesmo tempo explicações mais profundas 
sobre um assunto que, àquele momento, era trazido à tona. 

Inicialmente, vamos tratar de, em uma questão tão importante 
para o futuro, para o desenvolvimento do nosso País, qual seja o 
Programa Siderúrgico, desapaixonar, dcspassionalizar c despolitizar 
todas as proposições aqui lançadas. 

Preliminarmente, gostaríamos de, então, dividir o assunto cm 
duas partes. A primeira, a preliminar: de que se trata? Como apare
ceu? Recolocando pontos cm seus verdadeiros lugares. E, a segunda: 
entrar no mérito, o que há, realmente, de fundamento no atraso 
propalado do Program.1 Siderúrgico, principalmente quanto 11 

Companhia Siderúrgica Nacional. 
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S~nhor~s. ~stc: Governo tem por norma não esconder nem seus 
succ:ssos nem seus insucessos: nem suas vitórias nem suas derrotas c 
dc:ntro desse: procedimc:nto, não tem por que deixar de constat'ar 
quase que: um óbvio. Se a USIMINAS conseguiu- e depois vere
mos por que:- se: adiantar no cronograma do Programa Siderúrgico 
Nucional, a COSIPA teve um atraso, que poderemos dizer pequeno, 
c: a Companhia Sidc:rúrgica Nacional um maior, razão houve, Um 
dos financiadores do segundo estágio, cognominado ou conhecido 
como. segunda expansão, que é um estágio apenas da expansão 
dc:ssas tri:s companhias estatais, um deles, justamente, Sr., 
fundamental ponto a tocar, é que esse organismo financiou, ao 
contrário do terceiro estágio, cm proporção vasta, os investimentos 
das três entidades estatais. 

Dc:ntro do cronograma nascente para a sua realização - e 0 
assunto sc:rá aqui apresentado sem rodeios - houve defasagem 
como citávamos, e a assistência que qualquer organismo financeiro 
dá à parte financiada, no programa que lhe diz respeito, verificou-se 
pelo BIRD normalmente, o Banco Mundial, o Word Bank, que 
chamamos aqui BIRD. Foi feito, aliás, contratualmente, isto é, o 
BIRD acompanhar toda a operação do desenvolvimento dessas 
etapas nas diferentes siderurgias, completamente normal, já 'que 
estatutário. 

Mas, o que não pode passar na cabeça de nenhum dos Srs. é que 
este Estudo, sendo absolutamente soberano como é o Brasil, fosse 
admitir - ai sim - que houvesse extrapolação desse exame, dessas 
averiguações, de andamento do projeto, e fossem citados cargos a 
serem mudados. Estão recordados os Srs. Senadores de que isso foi 
algo absolutamente assente desde o primeiro momento. E, Senhores, 
tanto i: verdade que, seja no telex do dia 22 de julho, seja no 
documento de 4 de agosto, referia-se, um e outro signatário, a uma 
única coisa, no final de suas observações: que breve estaria uma 
missão do BIRD novamente no Brasil, para se entender com a 
diretoria da CSN c as autoridades siderúrgicas, para ver como obviar 
alguns daqueles pontos, alguns daqueles obstáculos- superá-los
que estavam sendo apresentados. 

Então, fica a questão muito bem situada neste ponto: ·não 
houve, nem poderia haver, e repele a consciência de qualquer 
cidadão brasileiro, que um Governo responsável como o nosso fosse 
receber insinuações de órgãos estrangeiros, trocas de posições de 
comando cm empresas suas. 

Senhores, houve dificuldades grandes, desde a criação da 
SIDERBRÁS, normais, comuns, na organização de um holding de 
empresas já adultas, constituídas e independentes. O Governo, hã 
dois anos - um pouco menos, mas aproximadamente hã dois anos 
- mandou novo projeto a esta Casa, englobando na SJDERBRÁS 
que, inicialmente, apenas representava a holding das co,rpanhias a 
se constituírem e mais pequenas entidades, as três grandes 
companhias estatais. 

Não é de muito tempo que a diretoria da holding da 
SIDERBRÁS, usando uma atribuição sua, substituiu o Presidente 
da CSN, e estas alterações agora realizadas tiveram por escopo dar 
homogeneidade na diretoria desta empresa, assim como dar uma 
coerência de linguagem e de idéias entre a dirctoria da holding e da 
sua subsidiária. 

Do outro lado, todos os fatos apontados pelo relatório foram 
fornecidos ao BIRD, os dados fundamentais, através de processo 
regular, do qual conhecimento antecipado tinha a SIDERBRÁS. 

Então, situado sem paixão, sem politica, o problema neste 
ponto, isto é, com a decisão de um Governo autónomo, que pre
cisava fazer reajustamentos na máquina administrativa de uma das 
suas empresas, passaremos para o que, realmente, sucedeu na CSN. 
Antes, gostaríamos de fazer nossos julgamentos de um jornal especia
lizado cm Economia, de São Paulo, que talvez haja tratado com mais 
tranqUilidade mas, ao mesmo tempo, com mais percuciência o 
assunto, a Gnleta Mercantil, de 8 de setembro, naqueles quatro 
pontos b{tsicos que achava necessário serem observados para se 
compreender o problema da Siderurgia Brasileira da CSN, c para 

não se lançar pedras, sem razão ou aligeradamente, antes de cxa· 
minar os motivos determinantes desses atrasos, a uma companhia 
que, realmente:, é: orgulho de nossa tecnologia. 

IY dizia o órgão em questão: 

"Porque tem uma politica industrial que busca estabele· 
cer condições. para a implantação c consolidação de moderna 
indústria de bens de capital, o Brasil reservou consciente
mente uma parcela das encomendas de equipamentos para 
novas instalações de fabricar ferro c aço aos fornecedores 
estabelecidos em seu território nacional, e preferencialmente, 
aos de capital controlado por fontes locais. Ao definir tal 
estratégia, jâ explícita no documento-base do Plano de 
Expansão das usinas integradas estatais, de janeiro de 1971, o 
País assumiu o encargo politico de absorver custos c prazos 
económicos ligeiramente superiores aos do mercado inter
nacional. O balanço entre a menor eficiência inicial das 
ampliações siderúrgicas c a mais rápida consolidação da 
indústria de base sempre foi considerado amplamente favorá
vel para o lado brasileiro, com o que concordaram inclusive 
os funcionãrios do Banco Mundial encarregados de analisar 
os esquemas de financiamento para a etapa do Plano agora 
cm fase final de execução - reconheça-se, com atraso de 
aproximadamente um ano em relação ao eronograma inicial. 

(2) Entre as três grandes siderúrgicas integradas, a 
USI MI NAS tradicionalmente i: a que apresenta maior c:fi
dência. tanto que põde colocar em funcionamento suas insta
lações da fase do Plano Siderúrgico antes da data prevista. A 
COSI PA. por sua vez. cumpriu os prazos tendo ficado para 
trás apenas a CSN, Sem dúvida, todas poderão melhorar 
consideravelmente seu desempenho nos próximos anos, 
enquanto se estiver construindo a etapa final da ampliação
que deverá elevar a produção conjunta dessas empresas ati: 
11 milhões de toneladas: mas as necessárias consi•lerações a 
respeito das diferenças entre as companhias não podem ser
vir como ferramenta para se abrir novo debate sobre a divi
são de taref'!s na III fase do Plano. Hoje, ao se levar em conta 
todos os fatores, a preservação das linhas básicas para o fe
cho dos trabalhos de expansão, inclusive com a projetada 
ampliação da presença nacional nos fornecimentos, repre
senta a alternativa mais económica. 

(3) A questão dos aços planos no Brasil, desde os tem
pos da Guerra é tratada no capítulo da política económica, e 
nunca nas considerações a propósito do mercado c de sua 
concorrência. Os preços são de fato administrados, tendo fun
cionado inúmeras vezes como incentivo material indircto ao 
desenvolvimento de sctorcs pioneiros, como o da construção 
naval. A imaginação dos construtores da economia brasileira 
não chegou a produzir fórmula melhor para essa indústria 
básica. Na média, os consumidores de aço habituaram-se a 
pagar mais do que as cotações internacionais. Agora que a 
indústria de aço existe e cresce velozmente, ao ritmo da pró
pria evolução de seus usuários. seria um equívoco supor que 
a simples liberação dos preços- c conseqUente pressão a fim 
de que se liberem também as importações, para apressar a 
conquista de cliciéncia por parte das usinas estatais - re.~ol
vcsse o problema do atraso no Plano Siderúrgico com passes 
de mágica. Por algum tempo, o aço brasileiro continuará 

sendo caro e com preços administrados. A eficiente 
USIMINAS será, por isso, beneficiada com maior rentabi
lidade, enquanto no outro extremo a CSN vai demorar até 
conseguir tirar de suas vendas os recursos para pagar os 
compromissos financeiros que assumiu com a ampliação. Ca
berá à SIDERBRÁS, como a "holding" federal encarregada 
de executar a politica do sctor dos aços planos, redistribuir os 
excedentes de acordo com o plano global de amortização dos 
empréstimos. 
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(-1) Nenhum dól<tr tonwdo potra obras do Plano Sid~· 
rltr~i,·o dei\:tr[l de ser pot!,\U. S01hcm disso tanto os obscr· 
\'adores do l:1do hr:tsileir11 como os 01utnr~s dos com~ntúrios 
aiti•·os .assitwdos pelo B:tnco Mundial. T:mto isso~ vcrdad~ 
que. se o l':ii.s estivesse disposto a tomar nol'os cmpr~stimos 
adidonais p<tr:l dev:1r :1 quow de cquipamt:ntos t:str:lllgdros 
na derr:~dcir:1 md:1d:1. .. " 

I' dwm:~mos :t :1tençrw dos Srs. Senadores, nt:ssa derradeira 
j,,nwlkt. :t que :ilude o jornal cm questão, ~ justumcntc a terceira ctu: 
pa, nós chegamos a índices de nacionalização que atingem até 65%, 
ao contrário de apenas 20, na segunda etapa. 

C1mtinu:1ndo" leitura: 
" ... d:1 :1mpli<tcào de suas aciarias, certamente haveria 

fornecedores dispostos a fechar negócio instantaneamente." 
E postas nàof:1ll:im. 
Assim. Srs. Scnudorcs. colocada nesses 4 pontqs a questão, 

pode-se discutir. re:ilmente, toda a sistemática deste atraso da CSN. 
que é jo)!:tdu <tos qu:llro ventos, como uma prova de incapacidade. 
n:io sú cstut:1l como d:1 pnipria tecnologia nacional. 

Vumos ver, Srs. Senadores, quando nós a comparamos, não 
com :tciurias. não com siderurgias de fora, mas com as próprias do 
Br:1sil. F.ntfto, :t USIMINAS, da terra do eminente Senador Itamar 
Fr:tnco. é :tprcsent:1d:1 como moddo de como fazer e a CSN de como 
nfto f:11cr. 

Vci:tmos se hú justiça na comparação desses dois elementos pila· 
rcs. hú~icos, d:1 nossa siderurgia. A CSN - vamos recordar aos 
senhores- foi construída, aqui, numa ~poca de; guerra. Inaugurada 
em 1941. com todos os percalços de uma indústria pioneira, quando 
" noss:t produção de aço mal chegava a centena de milhar de tone· 
htdu. :lllU:tlmente. 

Entrto. v:tmos ver o que foi necessário para organizar essa 
comp:tnhi:l. em termos de poder aluar no mercado e, ao mesmo 
tempo. num País cm que faltava tudo para infra-estrutura de uma 
gr:~nde siderur!!i:t. Vamos devagar. Primeiro que tudo, a CSN. o que 
pnuc:t gente suhc. tem um sistema de manutenç-:lo mecãnico-elétrico. 
que só este- cus outras não precisam, porque quando inaugurada. 
princip:ilmentc a USIMINAS. este País já estava noutro estágio em 
sua economi:t- sú este. repito. ocupa 3.000 operários. Mas, ainda. 
teve :1 Siderúrgica de Volta Redonda de tomar a seu cargo. para lhe 
g:tr:tntir. tot:tl. absoluto e real - devem recordar o ano. 1941 -
f<lrnecimcnto de m:tt~rias-primas. toda a parte de mineração. seja do 
c:ddrio. scj:t do minério de ferro. Mas, não ficou aí. 

A Companhia teve que implantar um departamento ferroviário, 
só ele responsável pela manutenção de oitocentos vagões. Vamos 
adiante: teve que organizar, e mantém ainda dentro dela, um serviço 
de navegaçiio para o transporte de carvão de Santa Catarina. E aí, já 
como uma sua subsidiária, teve que montar uma companhia de 
mineração para este mesmo carvão. 

Mas n~to ficou sú nisso. Sr. Presidente, Srs. Senadores. Esta si de· 
rur!!i:t, naquele tempo. foi considerada monstruosa, quando se orga· 
nitou o seu layout para uma futura produção de um milhão de tone· 
l:tdas: :ts demais. quando instaladas, tinham um layout já prevendo 
aquelas grandes ampliações que hoje estão tendo lugar. 

Assim, não se pode comparar, Srs. Senadores, a obra do 
desbravador com a obra de alguém que já encontra, dezenas de anos 
depois, uma infra-estrutura montada, condições de mercado aí 
melhores, sem necessidade também de garantir, para si, mercê de 
organismos próprios, nem a manutenção, nem o abastecimento de 
matérias-primas. . 

Vejam os Senhores o que é a comparação. Pouca gente sabe, ain· 
da, que a Companhia Siderúrgica Nacional tem, dentro da sua pró· 
pria estrutura, por equívoco do passado mas tem, uma fábrica de fer· 
ro·liga, e que, portanto, tem que possuir o pessoal não só para ela 
como para todas essas atividades. 

Assim, o dizer que a Siderúrgica tem um número excessivo de 
operários em relação às outras, que a Siderúrgica se atrasa em rela· 

çuo às outrus duus, ~ esquecer us ruzões primordiais que obrigaram, 
naquele momento, Getúlio Vargas a implantar, a trouxe·mouxc, 
rupidumcnte, umu siderúrgica, c olvidar u conjuntura de quando essa 
impluntuçào se deu. . . 

Vamos mais para diante. Dizem, então, houve u irresponsub1h· 
dade tot•tl - e lemos em algumas dessas revistas, cm periódicos -
no :tcender o terceiro alto-forno, em maio deste ano, porque não 
existiam, uinda, condições de funcionamento, da aciaria e toda a 
infru·estrutura necessária para receber essa produção. . 

Realmente, o terceiro alto-forno de Volta Redonda í: o sexto do 
mundo. E dar? Os críticos, a respeito, se esquecem de dizer que a 
Companhia Siderúrgica Nacional sabia perfeitamente desse fato .. Ela 
não tem Diretoria formada de saiolos. Mas tornava-se necessãrta a 
ativação do terceiro forno, porque o primeiro e segundo fornos- e 
vamos deixar os comprovantes, aqui, junto com os Srs. Senadores
estâvam em condições precarissimas de funcionamento. O seu prazo 
de campanha já estava excedido de mais de dois anos, com escapa· 
menta de gases, pondo em perigo não só a própria solidez do forno, 
como a vida daqueles que com eles lidavam. . 

Então, conscientemente, c não nos termos apresentados aqu1, 
foi feita esta apreciação, foi tomada esta decisão, bem examinados os 
fatores da decisão·. 

Vamos para adiante, Sr. Presidente. 
Vista a razão por que em maio os altos-fornos foram desativa

dos progressivamente, a partir da entrada em funcionamento - um 
alto-forno não entra em funcionamento na sua total produção, 
paulatinamente í: que vai atingindo alguma produção - deixamos, 
como testemunho do que afirmamos, apensos ao nosso pronuncia· 
mente, os anexos "C", "D", "E" e "F'', o que representou a produ· 
ção do terceiro, do segundo e do primeiro altos· fornos, não só nos 
all{)S 74/75 como no própri~ ano çle 1976. Verão V. Ex•s que os 
fornos nv I e n9 2 foram, em abril de 1976, à produção mensal: um, 
de 35 mil toneladas; o outro, de 41 mil toneladas. Somavam, portan
to, 76 mil toneladas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o forno· n9 3, mesmo 
trabalhando à carga reduzida, jã em junho teve 82 mil toneladas e em 
julho 116 mil toneladas, em agosto 121 mil toneladas., 

Passaremos estes dados à consideração dos Srs. Senadores, que 
verificar:io que não foi uma decisão precipitada, e sim uma decisão 
pensada e necessária, com o cálculo do seu risco- que não negamos. 

Os casos mais flagrantes de atrasos foram os da Aciaria LD e o 
do Pátio de Matérias-Primas do Alto-Forno e, no caso da Aciaria, o 
Edificio de Estrutura Metálica, fornecido pela ITALIMPIANTI da 
Itália. 

-Data da colocação da encomenda: 23·6· 72. 
- Prazo de entrega prometido: variando de 31·12-73 até 

31·12-74. uma vez que se tratava de vários pacotes de estruturas. 
O máximo de ~traso permitido seria até 15-5·74, que ainda não 

havia sido cumprido. Posteriormente, houve nova prorrogação, 
tendo sido concedido novo prazo até 31·7-74, o qual, finalmente, foi 
cumprido. 

Na realidade, o atraso foi de 7 meses, em conseqUência do qual 
a montagem dos equipamentos ficou também atrasada. 

Tendo sido notado que as entregas estavam atrasando-se, foi 
estabelecido que a CSN pagaria um prêmio de 100 milhões de liras, 
para que o término dos trabalhos se desse em 1-4· 74. No entanto, os 
atrasos continuaram e somente em 31-7· 74 foram terminadas as 
fabricações. 

O atraso, que foi afinal de 7 meses, acabou por interferir com a 
instalação de todos os demais equipamentos da Aciaria. 

Jnslrumcnlaçào para a Aciaria LD 

Colocada a encomenda com a Honneywell Corporation dos 
Estados Unidos. 

- Data da coloc:.ção da encomenda- 5-12· 73. 
- Prazo de entrega da encomenda - 26 semanas, ou sej.~. 

5·6· 74. 
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- A terminação efetiva do fornecimento está-se fazendo (no 
último mês de agosto). 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, fala-se em atraso de entrega de 
c:quipumento nacional. Vamos repetir, aqui, os dados: 26 semanas, 
depois de 5 de dezembro de 1973, seriam em 5 de junho de 1974. A 
terminação c:fetiva da c:ntrc:ga está sendo feita nestes dias. 

- O atraso, em parte, derivou-se da demora na assinatura da 
prorrogação do Protocolo com a indústria nacional e das dificul
dades decorrentes do Decreto-Lei n9 76.406, uma vez que a CSN, ao 
contrário do que deixam ver várias entidades e publicações que 
tratam do assunto, jâ havia ultrapassado o teta com a importação de 
laminados; 

- Foi colocada encomenda adicional (sobressalentes) com a 
Honneywell, de instrumentos, em 24-4-75, com o praza de entrega 
parajulho/1975; 

- A entrega efetiva esta-se realizando nestas últimas semanas, 
sendo que: o atraso, em parte (7 meses) derivou-se da demora na 
obtenção das guias de importação, pelos mesmos motivos anterior
mente citados (teta de importação ultrapassado). 
Equipamentos para os Pátios de Minério e de Carvão 

- Encomenda colocada na OKURA Trading do Japão, tendo' 
como subfornecedora nacional a FICHET. 

- Colocada em 14-9-73, com prazos de entrega da parte 
japonesa até: agosto/ 1974, e da parte nacional, até outubro/ 1974. 

-Houve grandes atrasos da parte do fornecimento nacional. A 
CSN foi obrigada a aimportar parte da encomenda da FICHET do 
Japão, diminuindo, com isso, o grau de nacionalização. 

Houve, ai sim, atraso na parte nacional, mas esse era o juro, era 
o custo que se pagava para introdução de tecnologia deste parte. 
neste País. 
Controle de Corrente Contínua da ACIARIA L.D. 

-Colocada com a Brown Boveri da Alemanha, a 14-11-75; 
- Teve: as guias de importação demoradas, pelas mesmas ra-

zões acima expostas, só sendo obtidas a 28-5-76, pela que o 
equipamento só há poucas semanas teve o seu fornecimento 
terminado. 
Sinterizaç:io 

A FICHET foi a fornecedora juntamente com a MITSUBISHI. 
O Atraso no fornecimento foi de cerca de 4 a 6 meses, 

Fábrica de Oxigénio 
Houve atraso da American Air Liquid. Além dos atrasos no 

fornecimento, houve também acidentes conseqüentes de falhas de 
fabricação. 

Calcinação para a ACIARIA L.D. 
Houve sensíveis atrasos- e não temos de esconder o fato a V. 

Ex•s - na parte do fornecimento nacional das firmas participantes 
do Consórcio SIDERCAL. 

As firmas que mais atrasaram na calcinação foram a SERTEP. 
na entrega de materiais de tubulação, a MA TEX, para material 
refratário, c a MECÂNICA PESADA na chaparia do Forno de Cal
cinação. Esses atrasas corresponderam a uma média de 4 a 6 meses. 

Tudo isto afirmada, passamos, então, ao cronograma da reali
zação física da segunda fase de expansão, para que os Srs. Senadores, 
com toda calma, possam verificar o que houve de atraso nesse pro

gruma. Realmente, V. Ex•s verão pelos documentos anexos: a co
qucria, que deveria estar pronta em junho de 1975, só o foi em março 
de 1976, em início de operação; a sinterização, que também deveria 
estar pronta cm junho de 1975, no entanto, pelos diferentes óbices 
apresentados, só teve inicio cm agosto de 1976; o outro forno de n! 3, 
que estaria pronto cm outubro de 1975, o foi no fim de abril de 1976 
ou, mais precisamente, no dia J9 de maio deste ano: Aciaria LD n9 I, 
de ~ctcmbro de 1975 passou para 'outubro de 1976, pelas razões 
citadas e. imediatamente. um mês c meio após, sairá o lingotamento 
continuo, como normal em todas as aciarias. 

Donde a dêluiclc que houve na CSN? Donde, Srs. Senadores? 
Estão aqui os dados, que pcdirfamos, tanto aos Srs. Senadores da 

Oposição como do Governo, porque aqui não se trata de questão de 
Oposição nem de Governo c sim de questão nacional, examinarem .. 

Mais ainda: sabem os Srs. Senadores o que: é uma companhia 
implantada fundada em 1941, hã 35 anos com luyout para um 
milhão de toneladas, se transformar, nu angustura daquele vale, 
numa companhia que: teria que produzir 4 vezes mais c:, 110 mesmo 
tempo, sem interromper a necessária produção do insumo básico que 
i: o aço para o nosso desenl'olvimcnto? 

Pois bem, Srs. Senadores. Além da expansão da Fase n9 2, te· 
mos, paralelamente, a expansão da Fase: n9 3, com deslgn, com 
engineering brasileiros, nossos, cm que quase: 65% do matérial é tam
bi:m nacional. Por conseguinte, temos de pagar realmente algum tri· 
buto a esse atraso. 

E quando aqui apresentamos esses diferentes cronogramas para 
à apreciação dos Srs. Senadores, o fazemos com o coração na mão. 
Não estamos c:scondendo coisa nenhuma. São os dados oficiais que 
existem a respeito. 

Poderíamos também dizer a V. Ex•s que hã, não só da parte do 
Banco Mundial, como de outros, uma crítica severa cm relação ao 
preço da tonelada do aço que vai sair para a CSN. Diria a V. Ex•s 
que:, no próprio dia ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite um 
aparte'? 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Esperarei V. Ex• 
concluir o seu raciocínio, para, então, apartcã-lo. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Diríamos ape
nas que, a 22 de julho deste ano, o México, bem vizinho aos Estados 
Unidos da América, no qual as dificuldades de transportes, as dificul
dades de comunicação com o pais maior são mínimas, o México estã 
fazendo, Srs. Senadores, sem preços ainda reajustados, um aumento 
cm sua Siderurgia de "pouca coisa". "Apenas" passa de 1,5 milhão 
de toneladas para 3,6, o que dã uma diferença de 2, I milhões de 
toneladas. E o Senador Itamar Franco, que é bom matemático, em 
sabendo que esse aumento vai custar 3,6 bilhões de dólares, aprova
do o projeto pelo próprio Banco Mundial, verificará que teremos um 
aço a 1.710 dólares por tonelada. 

Vejam bem, Srs. Senadores, preços não reajustáveis, ainda não 
levando em conta os reajustamentos no decorrer da obra. 

Então, Srs. Senadores, aqui afirmamos, mais uma vez, 
gostaríamos muito que a CSN tivesse o sucesso da USIMINAS, mas 
são duas companhias implantadas em épocas diferentes, com re
cursos diferentes, até com espaço físico diferente e, principalmente, 
com encargos diferentes. 

Mais ainda: quando, cm terminando esta comunicação, dizemos 
aos Senhores que, numa complementação daqueles dados apresenta
dos em sua nota, a que nos referimos no nosso último pronunciamen
to e já do conhecimento de todos, a SIDERBRÃS hoje, até o fim do 
dia, ou possivelmente amanhã, ensejo terã de apresentar, cm novo 
documento, esclarecimentos mais vastos do que aqueles que, talvez 
por deficiência do orador, não tenham sido podido oferecer aqui. 

Vamos terminar, mas antes ouviríamos o aparte do eminente 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) ..,-Nobre Senador Virgnio 
Távora, na última sexta-feira, por delegação do nosso Líder, Sena
dor Franco Montara, aqui abordamos o problema da Companhia 
Siderúrgica Nacional. V. Ex• teve oportunidade de responder a al
gumas das nossas perguntas. Hoje, num minucioso trabalho, V. Ex• 
traz esclarecimentos oficiais do Governo ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Lamentavel
mente não são minuciosos, porque- confessamos a V. Ex•- estã-. 
vamos tratando da viagem que domingo faremos ao Japão. 
Alinhávamos apenas. Possivelmente amanhã ou depois poderemos 
dar outras informações, levando-se cm conta que este assunto deve 
ser hcm esclarecido. 
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O Sr. ltam11r Frunco (MDB- MG) - Prefiro dizer minucioso 
trabalho. V. Ex• truz hoje os esclarecimentos oficiais do Governo 
brasileiro sobre este momentoso assunto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Esclarecimen· 
tos preliminares. 

O Sr. ltam11r Franco (MDB- MG)- I! claro que, num aparte, 
niio v~mos diss~c~r o trabalho de V. Ex• nesta tarde, principalmente 
estando aqui pres~ntc o nosso preclaro Líder Franco Montoro. De 
qualquer forma, se V. Ex• nos permite, abordaremos alguns aspec
tos da sua fala. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com todo 
prazer. 

O Sr. ltam11r Franco (MDB- MG)- I! claro que não vamos 
analisar, porqu~ já seria extemporâneo, o problema da localização 
da Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada cm 1941, nem 
vamos aqui questionar se: os seus Planos de Expansão n9 I c n9 2 es
tão sendo corretamentc realizados, porquanto achamos que, s~ a 
própria Engenharia nacional admitiu a expansão da CSN naquele lo
cal, i: porque julgou viável. Então, não vamos comparar esse proble
ma com a USIMINAS. I! claro que, lançada a CSN cm 1941 e a 
USI MINAS recentemente, as dificuldades em 1941... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não tem os 
encargos, já começou com o apoio de outra infra-estrutura que a 
Companhia Siderúrgica Nacional não teve. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - O problema, como diz 
V. Ex•. tambi:m não i: partidário, é problema nacional, porque in
teressa sobremaneira ao nosso desenvolvimento. Perguntamos a 
V. Ex•: 19- se V. Ex• tem em mãos o telex do BI RD de 22 de julho, 
c se poderia lê-lo. Se não o tiver, não há problema. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Resposta: 
positivo. Li:-lo, não temos a menor dúvida em fazê-lo .. Apenas o 
nosso inglês é: de Maranguape ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• poderia entregá
lo à Taquigrafia. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• tem al
guma dúvida a respeito? Aqui não há nada escondido, mas fá-to
emos, para que V. Ex• também não fique duvidando muito da nossa 
capacidade de memorizar números e dados. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Apenas para situar-me 
no tempo. gostaria que V. Ex• visse a data do telex. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- A data do 
telex é de 22 de julho e a carta é de 4 de agosto. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- A primeira critica, no al
to sentido, é à da demora do Governo brasileiro em trazer os esclare
cimentos a respeito desse momentoso assunto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA {ARENA - CE) - Porque só 
agora, foi, cm termos publicitários, lançado ao palco. O Governo 
brasileiro não tem só esse problema; dentro do problema side
rúrgico, por exemplo, o que o aflige mais- se V. Ex• que é um estu
dioso do assunto quer saber- é o problema de recursos específicos. 
Ferrovias, rodovias, telecomunicações, energia, têm fundos próprios, 
o programa siderúrgico não o possui. O que mais, no momento, 
preocupa o Governo brasileiro é, justamente, sem aumentar a carga 
tributária, porque é muito fácil aumentar imposto c resolver tudo 
quanto é problema de caixa, sabe muito bem V. Ex• Pode não resol
ver os problemas económicos mas, de caixa, resolve no momento, 
consegue esses recursos. Então, veja V. Ex• não houve da parte do 
Governo brasileiro nenhum intuito de esconder documentos, mesmo 
porque poderíamos chegar aqui, a V. Ex•, c dar uma explicação bri
lhante c eloqUente num discurso bem elaborado, mas que não conti
vc~sc essas explicações que estamos dando com toda franqueza. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Note bem, V, Ex•, não 
estamos afirmando que o Governo brasileiro teve iotençllo ou escon· 
deu quaisquer documentos. Estamos analisando que o Governo bra
sileiro tem uma holdlng, a SIDERBRÁS, encarregada sobretudo das· 
três empresas estatais que controlam 89% do setor de aços phtnQS des
te Pais. Perfeito'/ 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Em nosso entender, hou
ve, por parte da holding brasileira, uma demora em esclarecer o 
assunto, o que permitiu uma série de ilações a respeito do problema 
BIRD-'Companhia Siderúrgica Nacional. Gostarlamos de saber o se
guinte: a) quanto participa o BIRD, em termos de financiamento, 
do segundo estágio da Companhia Siderúrgica Nacional? b) se esse 
financiamento - dado pelo BIRD - exige, na compra de bens de 
capital, seja feita concorrência internacional ou se esses bens de capi
tal poderiam ser adquiridos na indústria brasileira? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Resposta: até 
1949, a exigência era de que houvesse concorrência internacional cm 
todo c qualquer projeto, não só siderúrgico, em que o BIRD 
propiciasse financiamento, parcial ou total: isto é, se o projeto era de 
I O bilhões, por exemplo, e ele emprestava 2 bilhões, a concorrência 
internacional para o fornecimento de material e de serviços de 
engenharia era relativa aos lO bilhões. 

Em 1972- portanto já faz muito tempo- graças ao trabalho 
persistente, à reação do Governo Brasileiro, ficou restrita a obriga
toriedade de fazer a concorrência internacional, para aquela parte 
cm que havia o aporte de recursos daquela instituição bancária. Cla
ro'? 

O Sr.ltamar Franco (M DB- MG)- Certo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Então, só a 
p:1rtir de 1972 é que foi restrito àquele trecho e a partir do ano passa
do, por causa da terceira etapa. respondend~ a esta necessidade que, 
tínhamos de incentivar a indústria nacional. aquiesceu aquela ins
tituição bancária, no que ela participa do financiamento da terceira 
ct:1pa. depois de demoradissimas negociações que, na mesma 
concorrência internacional no trecho, por ela financiado, as 
or~:wnizações brasileiras, as empresas concorrentes teriam, ainda um 
handcap de 15% nos preços. Isto depois foi estendido ao próprio 
México. agora. neste conclave. Mas, foi o Brasil que conseguiu abrir 
:1s portas. Esta é a resposta. Diríamos a V. Ex• que os dados referen
tes ii particip:1çào do BJRD e doBAM- Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento c Banco Mundial - na segunda etapa, daremos 
amanhã a V, Ex• Nos preocupamos mais, na terceira; oesta, podere
mos dizer a V. Ex• que não chega a 10% 

O Sr.ltamar Franco {MDB- MG)- Na terceira? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA {ARENA- CE)- Exato, na tcr
ccir:l etapa. E todo o problema se situa, justamente, no momento, na 
execução da segunda etapa. c, no caso da Siderúrgica Nacional. Fica
mos a V. Ex• devendo, para am:1nhã. os números exatos de quanto 
este Banco contribui, em financiamento, para a segunda etapa. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- A pergunta é válida por
que. no próprio relatório do BJRD ele justifica o atraso do cronogra
ma. cm relação aos equipamentos brasileiros. Foi a razão pela qual 
cu queri:1 saber ... 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA {ARENA- CE)- Nào! Quanto 
aos equipamentos brasileiros, aqui já dissemos c não escondemos na
da de V. Ex• Dissemos isso foi tanto. aquilo foi tanto. Na 2• etapa a 
participação nacional orçou cm 20% 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Perfeito- V. Ex• colo
cou bem o problema. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nós devemos 
nos orgulhar, porque utilitando n expressão do nobre Líder do l'nrti· 
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dou~ V, E.x•- "da c:li~a pr~tu"- Volta R~donda foi um turnjob 
key lJlll: nos dt:ram, funcionando, como s~ndo u primeira corrida de 
m;o r~alind:t. "P~rl'~ito - tom~m :ti a chave, tom~m u Empr~su e 
com~c~m unos pug:tr", Nno foi isso qu~ os americanos disseram em 
1941 '! En~ outr:ts p:il:avrus, ~ u m~smu coisa, Já não i: o caso du segun
da e du terctira etupa. Foi com engineerlng brasileiro, com deslgn 
nosso. porwnto, um motivo d~ orgulho, Um atraso de 5 ou 6 m~s~s é 
m<~u p<~r<~ <1 nossu economi<~. mas, muito pior seria se licáss~mos 
presos <~pen:ts :1 projeto e a fornecimento de material estrangeiro. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Estamos de acordo com 
V, E~• Não hú interesse, aqui, ~m diz~r ... 

(0 Sr. Presid~nte faz soar a campanhia.) 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V, Ex• vai
nos desculpar. Sr. Presidente, :1 generosidade de V, Ex• foi máxima, 
r~:conhec~mos: nws. v:amos dar- se V. Ex• concorda- um último 
upurlt: ao t:mint:nle Semtdor. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Não vou poder 
continuar <~p<~rte:tndo V, Ex• porque o Sr. Presidente já nos chama a 
atenção. Tcr~mos, provavdmente, outra oportunidade de dialogar e 
de debater ~sse mom~ntoso assunto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Perfeito. 
l·hiVerú, digamos. <~ti: no lim do dia de hoje ou amanhã, nota explica· 
tiv:t supkmentar, da SI DER BRÁS. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Eu gostaria de abordar o 
prohlema da substituição dos Diretores, mas lembrar a V. Ex•. que 
f:dou no problema de ferrovia, i: outro problema que o Governo 
hrasilciro está custando a explicar, esse problema da ferrovia do aço, 
A4ui mesmo. no Senado, o ano passado, o Senador Roberto Satur· 
nino e cu perguntamos a V, Ex•: havia projeto de~sa ferrovia do aço'! 
Pelo que nós temos conhecimento, essa ferrovia foi iniciada sem 
projeto. com ordem de serviço de empreiteiros e, nós estamos 
;assistindo, ugora, esta ferrovia praticamente paralisada. Quer dizer, 
o Governo está custando a dar uma explicação! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- Vamos dar 
unw resposta a V, Ex• que não vai julgar de rábula, nem de bacharel. 
Bem utr{as de V. Ex• está sentado um ex-Ministro da Viação por 
coincidência ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- O que nos honra muito 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... que, há 
poucos dias, produziu na Câmara dos Deputados, peça notável 
sobre o ussunto, c recomendamos à leitura dos Srs. Senadores ... 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Eujâ a conheço, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - ... princi· 
pu I mente do Partido de V. Ex• Não é caso, aqui, de bacharel, mas V, 
E~• veju. um dos trabalhos em que o problema ferroviário hoje em 
dht nessas discussões, nessas enunciações feitas, às vezes, muito às 
pressas, foi mais bem apresentado, sem nenhum elogio de corpo 
presente a nosso sucessor. 

Então, V. E~• verá lá, diremos, realmente, que a Ferrovia do 
Aço era uma necessidade para o Programa Siderúrgico. Foi feita 
com projeto inicial. mas não com projeto completo de engenharia. 
como. aliús .... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Diz V. Ex• que havia 
projeto? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... hoje ~m 
di:t, nfto se l'at em pmle ulgunHt projeto completo de engenharia por 
:tnlec~di:nci:t. s~ pr~ss:t ~.,isl~ na obra. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Aí vou discordar um 
pouco de V. "'' - lament:tvdm~nl~ o Prcsid~nl~ jú nos chama a 
atcawiio- mas ni'to havia pwjcto sobre :1 Ferrovi:t do Aço. 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• vai dis
curd:tr de nôs cm 4uê'! 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Do qu~ está aconteeen· 
do. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Havia o projc:
to inici:tl tr:aç:tdo: o projeto porm~norizado de engenharia não, co
mo, d~ resto. cm ohras desse vulto não existe, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Está provado qu~ a 
Ft:rrovia cstú precisando de novos recursos, Ex•: que não houv~ 
pl:an~j:tmento ade4u:ado para essa Ferrovia do Aço. Teremos 
oportunidad~ de discurtir isso, tambi:m. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas os recur· 
sos :tprcscnt:tdos,, . 

O Sr.ltamar Franco (M DB- MG)- Foram insuficientes. 

OSR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA -CE)- V, Ex• dá co
mo fonte única de sua defasagem a existência ou não do projeto . 
detalhado ... 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Não! 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (/\RENA -CE)- ... não lhe 
f:ttcnuls essa injustiça, como engenheiro! 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Não, não ê só isso, Es
tou l:tmentando que se tenha começado uma ferrovia sem maiores 
estudos. E~•. sem o estudo da linha centro. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Pela 
necessidade que se tinh:t de at:tcar a obra, justificava-se que o fosse., 
.P:ar:tldamentc. isso foi muito bem apresentado, aqui, pela 
TRANSCON. no sc:u rrojeto básico. 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Não sei se a retilicação 
d:t Linha Centro seria, no momento, melhor ao Governo brasileiro, e 
se mais adequada à Ferrovia do Aço. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Isso dai é 
uma opinião que poderemos discutir, Sr. Presidente, com nossas 
escusas. na próxima vel que a esta Tribuna assomarmos. 

Poderíamos concluir a abordagem do Programa Siderúrgico, já 
que vamos embarcar no domingo, e então, como decorrência discutir 
o transporte do minério que, ipso facto, envolve a apreciação do pro
blema ferroviário. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Desejamos deixar claro 
a V. Ex• que o MDB pretende, apenas, esclarecer definitivamente o 
problema do BIRD. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- E não tem si· 
do outra :1 atitude do Governo aqui, nesta Casa, pelo menos no que a 
nós toca. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, hoje, protestando, 
:amanhã. com o fornecimento de novos esclarecimentos por parle da 
SIDERBRÃS, se alguma dúvida ainda restar, voltar em nome do 
Governo, a esta tribuna. (Muito bem! Palmas.) 
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Janeiro 4ü 2 32 3 48,7 
revere ire 38,9 ~-3,0 37,6 
Março 42 4 35 o 41,1 I.EGENilA 
Ab~il 40 7 .'&L ~.; 
Na i o 44 c 55 9 .1Q.,~ 1976 Eiill Junho 48...2.. JlJ_ t---Julho E.§.J! ~ ---= 1975 E3 Aeosto ~g ~ --= .. et<:mbro 41 2 50 2 1974 E3 Outubro 35 4 54 1 

1-fiõvembro }Q .• .t 50 ·1 
Dezembro 33 5 47,6 ..abafado: 17 .os .76 
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KtS 1.9711 

Janeiro 93 1 
Fevereirc 73,5 
Março 89,7 
Abril 80 8 
~!aio 93 1 
Junho U.4 
JulhO 85 8 
Agosto 78 9 
Setembro _87.! 
Outubro 724 
Novembro 62 9 
Dezembro 75 !l 

1975 1976 

66 e 85 4 
64 1 71,:; 
71,9 7~,1 
80 2 76 8 

103 !) 84 3 
97 7 820 
9~,1 116,7 

107 7 121,1 
98,2 
98 7 t--

98,8 
81,8 

~ 

~ M:NSAL oo; .ALTOO-RENCS • TOTAL 

• 

1976 l!:!:!] 

1975 E3 
1974 E3 

••• .... .... 

1.000 t 

~. ié - r.'..., ~ / 
....... _ 

.~ 
._ .... ~ ~ .,. ..... ~ ~ ...... ........... ,,. 

J F A rt J J A s o N D 

Sttembro de 1976 
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:n• uc•••.:lcf <of'., :.:r."'( .::::-:.. 
:a:Yt:rD fAUUIIUt:S COUCti .trl"/. JJ .... "t: 
•UO:U1'110 1H1 INUU'T>.IA • COH<OCIO /'-~ ...Q. '/"p"' , :;:/l":w ~ 
t.:l.:llt:ltAI. A AMCIICO DA lti.YA 

tor.t::iiD~NTI 

SJUt:ID:tAS 

:u:a C::IK EXr"-fiSIOH Pr.Oc:wt DAl:l J1UIJOII 1lAS ~ECL;t."TLY IUIIKl'M'ED A P. 

o;r 'Til~ PJOGitt:U Of S,TACES It A~D JU WHICH ARE Dt;JNC PAITlAt.LY 

.,.UiiJICI:D IY IDru.. LDIJIS UO 7~7-DR A:fD 1U1•Ji! Jt:$l"l:CT1Vt:I.Y. TKE 

ms:UO:J HA1 IDCNTlFJ.:u A MUtltt: 01' HA,JOit PI!:OCI.f:!il CDilCt:P.HIIIG TllE~ 

P#OJCCTS AUD T:IE Ft:t:AJ:CtAI. SITUAT%011 OP CSII ~1UCH W Ft:tl. Af:l 

!iUt'FICU:UTI.Y t:11"0:rT.WT TO I%:Ul0 TO YCUI ATTI::M'IQ•! )jJTH Tlll: DAIIlRS 

:u:cOMMt:~oATto"'; c~" 6c:.:g~ "!i.!~n'R gt~2"' 
ANO WIIICII JNCI.UDt:J ItoU:DIA'ft SUSPF.IlSIO!rf Dr COtuoltn:tXTS bY 

CU_rol .SIA~, p' MiO Tllt O:PLO-r.:;;:~ M.Ot/TSTDE Tt!;:HHlCAL A.'!D 

:•:oJ.:CT MAIIA!':F:'1t:"[ fO:I~ULT.C.'TS FOR TIIE SA.."!t STACt::. PAlACU1>:t THE 

:',AJO:l FI!1DlllG:: ar TUt Hr&SIO:C A!:E .U fOLLO\IS, 

A.LPHA CO:ITtXUALL't l':tC2Eo\SI~IC COiT: OP' TUt STAQI: :U I!XPAIIStON KAVC 

Dt:t:Jf I:E&STl'KA':'t:D AT USLlOL.\115 736 HtLLIO!f EOUIYCI.I:trt 01 CiiOin' U:DO 

16C. HtLLtOtt Aeove TltE REOUttf'JtEIITS r:STTKATSD AT TtY.e or &TACI: 

UI ""'"!AJj"' lj! EAPL! 12ZS. 

J;t."TA C~L_l:·!lDJ!.2!'.,!!!:!!J!_I;_~L_A!!_D_!!.,~:r'_!!!~S.!_!I~~JCTJ:P DE 
Tllt; &:iTt:lATE ar aur. YtAR ACO VI'rtf t"IILJ, Drr.:tATfDM ar TIIE MF.AnLY 

YOND 

COt11'LI:TtD PLA:."T IIOV DErE:tDL"'C aN COlU"LI:TIOK ar 'nfE MEV STI:t:L• 

HAt.lliC YACILlTtES • E:YI!H THOUO:H PLAST •'UR.:IACE NO. 3 AHD coa rLAMT 

CRI: C~IPLm:. C~~.~f!!!L~Y-~S:~~!J~~-Of~~r .~!N~S.~~. PtO~UCT~ IM 1p7_ 

W,!~L-~ •.~!c.cu ~!A~ L~~.!. ~o.a,ooo ~o~.~-~ts~.~~~~x-:cC"Tt;D AT ... TH 

STAlCT ar 1'lll: \'k!A:t • 
CA."'V'.A TIIE r.STt!".o\TP:D YtNAliCt!IC ltOlltRL"HEHTS f'OI Tllt: STACE UI 

PROJCCT HAVt: t.l:E:Z n:::tEASl:D f:r.O:-t AU APP,..A!SAM ;iil;l:I~I' ~t U~RS:!,~A •• 
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!~!J~~l.LLlON tOUJY.AL_!;J!L~~ -~~E •. }.!.:.~~~I:_Ç_!I!~!~ • EOUU'Hr.NT 
DJLIS Jrt:CEIVED TO DATt: HAVI: W0T Dl:l:X 

rut.LY lHeDRPORATED I,.TO THI: IEVI!tED t:tTlKATC ANO T!tErE AlE 

tNDICATlOMS T.:AT 1'111: YIJIAJfCtNC IEOUI'!:t:llt:r.TS MAY BE HICHE!ro 

Dt=I.":'A THE STATE ttt Jlt:~JECT Uo:; ALRl:ADY DECM DELAYED DX A'!' L}iOST 

~· 
t.PSILON TUE CO:CI•CNY U UI A DlFt"t~ULT rtri.-JICIAL ITTUATION ti:SULTl 

~IIILY rto';t;;ii iiiC:'~r.AS'tmi"iNYr.sT:~r:liJ:"' U ;D,çr. :U Ai•D''Dct.Àvs ix t 

CO~I.t:TIO)'I IJID rr.cr.t A D_.:CZ.t:m::; 2ATt OF CA&H CF.J:l:PATION cr.::;uLit;fj' 

r::o« PRODUCTtO!I CCSTS J:ISt>IC tAS':'E: THAX !tTEtk Z:JUCi: LEVELS. 

f'7'~~-~.:t_?~~!I!-!E.!!'.'=':Cfo.St:ZLPP.t .~.~!C. ].Hc:~S~D .~IHAHC~~c.~ 
fO!: !tTA:t: ll A~ID 11!E SIIO:rTAC:F. OF CASII~ T:U: COnPANYS:S 0\ffl CAS:t 

cO!l:r:ATION IS CONTr.trU-::~:o. L'miC TQ T!IC COST Or TUE I:XPANstON Alf 

\.'O:::::UMC CAPITAL liAS bt.:CLtNI:D ':'O A DAHOnOUSLY S.0V LtVtLo 

~ llULi THt.: KAJOP. Rf.ASO:C!õ FOP. T!IU stTUATTON Ar!E AS FOLLO'."SI 

ALriiA T:U: COST t::C:tA::OCS rOR STACI: lt UAVt: fESUI.Dip LUC~LY ··~QH, 

U!ilnl:~t:STUlATt:S or CO'"~J; .. IIr:;;:;U:l:J l:lliA::Il:JTli:S AlfD AL$0 ftcr.t l"l't::n:~t: NCE 

tn.-n1:•:~ co:o::Truc:rto~! I.'U~rs e;:o ':"!tE l:Xt!;T:rur. 1'1.A"'· nt • .: 
1 ~1;-rUOD Ut" t.r.TTUhl COil:TRUC"f'lOII CO:n'V.ACTS O~ A eDS1'-I'LUS-t'I~E MS1!: ,.,, 

TO '1111: ::~.:c~, .t~esn:A.!:t::; Of CO:::.;Tr.UCTIO:t I~Tr.rtAt.S 11/,Vl. A loGO COIITr.Tr:unD 

:ur.:iTA~tAL liiC:t~:iE 1:1 CllttSn\.ICTTO:I CO:IT • 

llL.,.A TtU: co:ll'ANYr.!i t:!t·c~;:ATtOr. tr.LATUfO TO TUI: LJII'Af.UOII IlM I'POV 

TO til' TM~llt't,oti~T"'' I" t:t:~:T!:!: ':"lt.: !!~~:!.' t''!' I.CCO~IITI~ r.'l:: ·· I.:OTtl!I.TC!t 
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~~ Tuc .:XI"A:I&iJOrl. 

1.4•, CA."ViA TUt:rt: (,1'1'1~1!1'" 1ll IIAVr. !ll't'U UI~Ur!l.EJ~~·~-t~ .. ur TU li COIU'A~I_!ll.li • .t"'~A~!t.t:"!,.!.OIJ~f!lJ'.J'OPlfVIIIC! .~t:FJON .• Ati'&:C\.\~1-~ 
:~· CO'I:iTiiUCliOll m;~~~~_!_.~O •• 't~ .. ~ . ..!~~t .'t.']-z;!B!' .. 1:WJQii.U.W'T 

~~ f:;TIMAYEio 

71•, D~ll A t.iTTUAT%011 CO:ITJUUI.:I TO tu.n: TU~ Plr:l;rAt:ATTO:i Of 

ll:I.JADLi: rJ:IAI:CtAL rr:OJ.:CTJON: IIMD fliH fJtiAtlCUIO I'I.#JUi Nt;A~I.Y 

:HI'O:ililllLt;, c~ri;:CJAI.l.Y \o'llt;!l COUI't.~D \io'tTII nu; UMC&:ITAitrrY Of Tllt: 

TUUMC AIIP IJIOVW'J' OP t'UTU:".J: PRJCI: IIIC':I:AU::Io 

~r,JJ.ON tlk:I.AYS t:l Ttlt: ITACt ll l!XPAHIION l'tOJCt'T IIAVt J:ti:H CAUSI:O 

rt:> PV ntt: COHr&.l."X COOP.DINATIO~ Of PlOCURCU::tT ~t:SULTJNC I'ROtl Tllt: txCtS: 

'-•' 
Vt:LY LAICt: I'UHb~l Of J"aocUr.t."Mt:lóT PAClACl:S, I)ELAYI UI ,.IIE lSSUAH;t, 
or JHPORT r.tcr:.::;a:s. UNUC:t::DTtMI.TED iL"Tt:::r~~:::cE \'t11r ·rue SUTIXC 

fl.AIIT: aLO~ Pt:LJVf.U Ot E(IUIY.IL't!T tTIDII PAr.TlCULAtLY f.OH 

\l: Lu.7.JLUII suPrLtt:J:S 1 AIU~ onJCJt:liES ta: rr.DJt:CT tUJ!IACl:!tt;I:T tiiC:L.UQlUQ 

:0: AH lNAri'ROPIIlATC OROAlltZATJaNAL STIUCTUt:t: \."'JCII IICS NO'I' teEN 

. ~: :iltiNU"lCIJITLo\' CUAI:G&D Dt:SI'lTE THE J:ECOMUEUPATta::s ar COUSULTAJITS • 

lOTA THE SUIISTA:lTJAL lNC:t:A::E III TUE E:iTU'.ATi: 1'01 TUt STACE tll ·r::· rl.1lJECT FUt'nflU: tCPUCTS TKC t::ADEQUATE IIU'O:'.HATlOJri OH \r.ltCH TIIE ., 
··:!'t COtU'ANY llAD WCI"I I'TI OIIGIHAL &;IISTJKATt:t. T!ll"!'lt: ts orr,o•ÇtM'L't A!'l 

UUiUt'fJCJtHT LIN' J:E'n,'Et:H TUE !'UAXCIAL TA:CtTS ar 'J'IIE _COMl'Alf't ANO 

: 

•: l"E!itCll AtiD PLAI:t:tHC OP tTS EXPAJIStON: JT Sr.DIS 'rHAT :D!a ~&i~AX! 
b FDII JTAOI: tlt HAV.: s:t:SULTCD HAitiLl r:or-t Tllt: Dt:LAY lN 

~· C0HYIKH1NQ 1'Ul: LOCAL FIJ:AtiC 'l;eHANt!iH t'OR tR.UtL:tAN•SUPl"LltD 
~:. 

l:®TJIH~. 
., 

CCC OUR COMCLYUONS CIJf Bt': IUMHAIIZED AS fOI.LO\.'S s 
tK VICW ar 1'UE IU.SStVt SIZE ar TME STACE ttt PIOJECT AHD TIIE 

INTCHTl'OH TO UICJI.EASt PAXTIClPATlON .y BIAZILIAU SUPPLlL.,.S fiTtPS GHO . _, 
'~ U: TUEN URCt:HTLY TO EftiUlf! 'nlAT 'l"ME PR9DJ.C1S t:NCOUNTLIED TM STACE 
~)~~ ll ARC NOT Jt:rtATCP Pt:Ail'N:; 11'1 HUD TIIAT THt: ccr.tPANY lS AllOUT TO ~:Ar . .,:: .. 

KIJOI COHKlTXF.l..,.S t"OI I.AltCE t:QUT~EU'T PAC&:AGES rOR THE I'ROJtoCT • .. ~ 

-~; "" :.tP.0:1~LY r.n·oMMt.:ID fiiAT Tut: f6u.ov111C sTt:rs nE TAtt:N: 

AL:U,-' !~p·orc ttAt:IN~ rum1t:1 cnn:u:01t.:rrs, T!lt: sC:OPt At:J:, 

,SOU:U.U.L:tll::. OF 'I'HE: PrOJtCT SHOULD DC PEYtt:l.'tD \.'l'TII OUT&TDI: 'I'ECU~TCAL 

· AS!tl'STI.IICC JN Oi!:DE:I TO t'IHD I.'AYS TO T!iPYI'DVt: lTS t:C'ONOH1: Al'IIJ 

FINANCIAl. VtA.I:lL!'N TI"OUCH .CA!'ITA.L COST Ct::I>UCTIONS. 
( 

8 
·~ . . 
~N .. PROTJli,Tt: CUAt::a:s· SliOU:.O Ct: nADt; u; TI:C tiMIACEJ~~IT Or TUt: 

jl:XPAilSlOrl lHCl.UDJNQ TIIE J:ETp.'TJO" Or OUTSIDC Pr.OJ~CT t;ANCGt.'HCiiT ASS% 

. ~· TO tUJIRtiVE TIIE lKl'Lt:tiL'NTATtON or TU& t'ROJECT • 

•. ~ HPEF-el!~-!-iE.!Jt.º-1~~!~. ~~-0~~0 .!_l:. r!~.~~IE.?._ E~ !~J~ 
' .. , ~L"'Vi.t:UES"A:ID OPCr.ATIIIG CO.STS vml 'I'ItE STA.:~ .1~ AlUI !iTACC lll 

~' F/oCINÍt'i-ii!s''TArtJI tt:TO ACCOUNT. .. .... _. , , ______ .. _ 

~~· I~ON TtU: BASlS Or 'liiE RL"V~St."D J:STtKC:c:: A P:f.:~Lt.:tT]C_,!!:~lS~~ . .. 
~:_lNfo~ÇJt:G !~AH Sl!CI:~~D tt ,ESTAPLt~m:D .T~~JN~ .~tn:O .":CCO~NT. Tl!C r.tD.U_C~D f;'," 

.. .:~ nor.s:OUINC CArACJTY ar THE C0t1P.-JIY \mtCII liAS J!:EtULTk;:D FJ:O~ 'l'liE 

:!1J· rÜÃNC-JNC. Of' TUi:. sT.\Lo~ IÍ- CoST OVEUUNS. T!fC vr.~ L1,2CC LOCAt. 

.. : 
CUr.J:tNC't FJNAIICFm f!ÇfOS o COUPLa;D \'ITJI ':'JIE rJ:DUCEO EOI:',O~·~ 

CAPACtTY Of' Tllf: CO~A1!1• l'HJ'LY A lll:f:D f'OR C"'~ta:i:M:X Y:ICRtAr.~p 

Et.!UlTY CAriTAL I coHntm:t> Xl111 ~Jc::lrtcAuT Jt;c~u:o~t'§ 1" STt:tL PRICE:S • 

9 
10'tA ~.!~~'E!._~~~~2~f:LTitF~~t"~I:-~JE;!...:"'~tnl: 

·-•, ' 
/,1!2, TIIE f'll!~C.J.~.!-_f~ ...!,'=~-~-~[CJIPII!:_Ot: J1.J~~"!f't!f!• 
PAI:AC:J:APH A P:W::atA."'' Ot' l::t:COf::lt:J:P&D ACTlC:CS tiitUt.AR 1'0 T'JIAT 

lo&OVC \fAS 11ISCU:!it':D BY 'l1U: f.11ttO:t \'1':11 c:::::•::: I!AUA.CD':F::IT. \T. \."OULD ... Arrat.:CIATE YOUt:: t::7'tJ::a:tT /of.U :.u:"rO!'!T JN 'floL:U::: 'I'IIt 11f:ASU~t;!t 

llt.Cf.SSARY III A SlTUATJOII l,'!!.tS!'~ 1S_59. JYTA.~ ~~-~IRAStL.'.S. t;CO!:ÇJilC 

.... t~t:y_t_'I:P.~MI::;_T. lJt:':'AILJ:D r.trO!:T tCLLO\o'!O. nr.A::I,:; 
•" " "' . . .. .. ... .... 
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JN'l'IiRNA'l'IONAL OANJ~ FO~ RECONSTJWC'flOH ANI> f>EVt:LOPNf.:.., 'f 

1&11111 Strrri,J4,,_"• \Y&.lol"'""'• U. C. !'C.t:H,I.l!',A. 

A.oot'..t.:IIIIJ o'r.s..-..a:r.o...o;.,st..YA •C'oU.A.U-,.IIIT;I,ra.I.D 

llis l~~ccllct1cy 
Jono Paulo elos .Rc:l.G Vc~lJ.oso 
Junictro d~ Rstsdo Chcía clü 

Secretnria de Plancj :.U!I(m to 
E~pl:;m:~d:l' do~ N.tn:!.::~ tcn:ios, Inoco 7 
!lras:f.Ha, Dl~, Jjré\s:i.l 

Dcat' !fr. Jti..1:in ta r: 

Au~ust 4, 1976 

As you l·lill h~ve npprf!c:l.;,-,tcd fro::l ou r Ju1y 22, 1976 cablc, 
it. is' uith ~real: ccit1ê.crn that l·IC have 1:~cé:i.\": .. :! thc r<!pol:t of: the 
r.ccent nank'~; supc:>.rvi~d.on rd:>s:lon on t:he di~f:i.cult s:itnntion of 
Conpnnlda S:ttl!:ru~'\!iC.?. ~·;ncion::.l. !~s pro!::i!;crl ir, tho.t co.l1lc!, uc ate 
no\,• i:mclos:i.;ú: a c~o:,• of thc full,l:.!pOl'!: Clf thc Jj:-.nl~! r. .• issicn in thc 
hopc that it ··õ.~Y p~ovc u~cful t.o thc·. }iraz:tH:m Gcver~:.:e:'T"t in tl:e 
tl(lopt:ton of thc mcr:.cun:~; n.c!!d~~d tó cor1~c~c l. 't'i;7;'ril1iT.lt:i.õi7"'"G.1m-i t 
l ......... --- ··---~ • IC'.~Ol:l{~r;· cwcm 1~.or.C' ncute. l!c.: ~111oul<l i'iCnt:ioit <::::=!:: it i:; not thc u~.u~ll -tF ' •. ___ _.,. - ,..,.._ ....... 
m:ml• Hract1.c;t~ to dist'l:ihutc :ltlt:~rn::J. .o~ol:ldnt: cio<:u;:;cat:s snch <:S thc 
rc~port enclo!wcl; hm·1Cc:Vcl:, \U'!.tlcr til c prcncnt c:J.rcul~tr!ncc!: •:~ ha\'e 
comddc1:cci it opportunc to rn3l~c an cxcc!pt:l.on • 

. ._.. ..... ~-·•r""',.."'~"""" 

Our m::d.a cnncm·n :1hout: t;hc r.uhr.t::lnt:tul. }'l't>l,lcr.J:l d"t"(•cl:d 
dcn.·:lvc::; f:1:o::1 thc fnct: 1:1mt unJ.r:r.:r:: C:~H 1 t; c>:p:.Jl'~-::i.on :l.n Wlr)· c;~l.·,~:::\111)' 
pl:\lll\(~\1 :mol :1.\:mlc\:r:nt:c:r.l (v.t I: h lo111C'h clc•r.c:r c;on L: nrl 11J. .1J.J. ~~Md: :·mel 
t:h1o f::u: t01::l ti::m :J.r. ;;cm tlpp:ll'Cilt 5 ;ts;i;-·;:~~r.·:;l.1t: ··~·;;. f.;ri.C'7,-.. a-;;·;·~.Tõc=' .. 
i::G)n(;( · i:r:;;·~·nr:~·h:ié7ii:·;:(;· :i:i1v<!·~;j·,::(l·,it: rc~noun;.:-:~ :lncl :<,. t!w ).on~: run 

. ._-,-.. -·."'":'"'"""•·-··"'--.. -· .... ""' 

) 
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... n hi,,,h t:E..::'J:. •. Q.Ç,!-!cl inc!.~\!l..t.rx '1hich may :lf::f:C!c ~_nnt~H' ~J ~~r:a~QJ:J.~vc C:EC!! 
:J~ .. ~ltc .Forlcl .. t; tc.cJ._j;::ll;J.:~:.t:. ~!!!~.1 .. ~1\ t!l(l .. f:VIr!:.c.tJ;~•X". t:~~~lt!..l~F~~1.l.IS,.:t;.l.!..EY 
r.tcc:l con:.ur.1in:~ itHh::;tl.·:f.c:c 5uch no thc cnp:!.tnl (~c·odo :J.nch1r.try • ...... -......_ .. _ ......... ---· ····-··---·-·-- ... -·-·· .. -··-· ···-·· --·- ..... ______ ...... _ 

11c hclicvc~ t:h:~t \tnlcss ~h~ .r.tw~ are to!wn to tlccrcMc 
thc: cont of t~:c c::pnns:J.01~ pro~r,'l':l'll :md to :i.l·:plct'\cnt it cf:fcctivnly l 
~lltl.~D:~ thi0:'J~~'~cf cub~;t~ntiZ!l ntlclit:i.rmal func~, Chc currcnt 
r.:l tun t:l.r,l1, tiln:::lciy :.~cu tu, 1\líl)' f:urt:hcr d~tcJ:iorntc on:l t:hc undct:d.rilhlc 
COJWC!JUC':ncc~:; :;l)•".lÚ:d Ol\1: ul•ove m~y r;oon stnrt to l:lntcr:i.é\li:!c. Hc nrc 
convinccd, i·Ir. lli~iz tm:, thn t: you s1un:c ou :c concern on thcsc i:m ttcr.s 
so vitnl t;o 1:ra::o.i1 1 o oconcn~1:i.c <lcvclop:"\~nt, ~mel He hav~ no c1ouhtil 

1
1; t:ha!:,. t;~.~ .. .E.r.r .. ~.~~_l~-;;~~:9.? . ..V.c:~:!~.;~'~Jl'"t,_pp~.1, .. 9~;~,2~~!':.J~~f!~?~~~~:!E!~, 
mr~ .. ~~~::~;~Y. Jl ns! .• !?.1:.8.~!.?=. ~ \~P:~':lr..::ttl.U!.'3f~-t:!~ .. ~·-~ 0: ~:<:.~~~~2~l..~1 . .4~~ 
of thc r.;tccl Reci:o'l:' ln ém cconomlc<Ü .n.:rn.-1cr. 
~~~'""i''"·~- .............. . _., ... "".-.--.~r·.-~_..-..-~ .. -,. ... ~ ..... --.,---,,.,,.,,~ • 

üncc you h<1vc rcvic\·JCd tltc c.itu~t:lon tmd co:·1!lic!crcd the 
com:scs of nction üVnilnlJle to l3r:l:dl to clc:ü ~~·ith thi::; problnr.1, ue 
l10<tld bc il:lJ':'y to i::nct ,;it:l t~H~ aut::JOl::itics· rcsnonsibln for th~ ;teé1 
~C.l92: .• J~)}S?.:~~E:.u;.,~[;. ... ~?\!EE7.J.,,Q~.}:~~=f?~E~'!~f(.óCc~fil,.ç:-;t~iiCi'~ .... ;U~~Ã::ir 
01: in Hnohin :?,::on, to rc<.Jch ngrccJ:tcn t on !!:P.<::mrce te) resolve thc r. i t\.!:t tion. 

~ .. .,._ ............. · ... -":'.,... - - -.. .... 

Jiecausc of th!!ir iutcrcst, copies of: tlds J.ctt(:r ~mel of 
thc~ eaclo!;cd rcport 3r.e hc:i.ne scnt to liis E~:ccllcncy i-!..wio r:cnriqtic 
Si~IC011r.cn, His i~xccllm1cy Severo l~:tzundes Comes, Gcnernl A. /,nct;i.co 
da SilVn, Dr H.:ncos Pcu,i-.:a Vitmnn, ::mu Dr. Pl:i.nio Reis c1~ Cnntnn.hcdc. 

l1ith bcst retr.rcls, 
o • r 

Sinccrcly yours, 
o fr!) 
11ohcrt P. ~~k:i.ll1.n~~G 

Actinr, D:trc:ct:or 
Country l'ror.l:~t~t:,; ))cp·:.n:tr:~cnt 

Lnt~.n A;·,::!ri.cn anel Crü:ibhc.:m 
l~.c:-,ion:1l OH:i.cP. 

BP.AZIL 

Br..AZILJ.\J\ STi::CL i:XPA!~SIO:; I'ROGRAI·! -------··--·----· ---------

i. Tnis report apprais~s the proposed Stage III expansion project ·of 
Co~~a~hia Sid~rurgtca ::acional (CSN), the largest steel producer in nrazil. 
lhe Co~pany is currently i~ple~enting Stage II of its expansion program, a 
US$5 70 rnillion proj ect which the Ilank is helping to finance jointly wi th the 
Inter-A~erican Develop~ent Eank (IDB). The Stage II loans frorn the Bank 
(VS$64'. 5 cillion) and IDB (US$43.0) rnillion) are bcing used to finance in
ternationally bid equipoent and foreign engineering costs. 
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ii. The Stage III project will"incr~ase r~w steel caking capacity at 
~:s:\'s Volta Re~o:1da pl;mt from 2.4 (Stage II) to 1,,4 million tons I'er year 
(T?Y) by 1979 a.,c add rolling and finishing capaci ty, primarily for the 
?~O~uction of fla: rolled products, about 46?. of which will be coated. 

1 i i. Estir:3~t>d total finnncing required, including uorking capit~l and 
hte:-~st õurlng co~struction, is US$2, 115 rnillion cquivalent of which nbout 
t:S$992 million t~ill be for irnported equiprnent and services. The requested 
liank lo;m is US$95 r..illion. The IDn Boétrd approved a loan of US$63 million 
in Dêce~~er 1974 for the project. 

iv. The project is part of an overall progr~ to increase Brazil's 
r~:.· steel cé'kin3 capacity frc)m J..:j_ to 22.3 ll'.illion TPY bel:\..·een 1m and 1979. 
The c•riginal pro;ra.-u forrnulated by Conse"lho Nãciõn.al d~ Inch:stria Siderurgica 
(Cu::SIDER), 1/ the national steel council, has been so:::e\~hat accelerated .:!nd 
!~cl~des si~:~ltancous expansion of the other two government-owned flat pro
,!.Jctz rnills, t;.:;i::as Sideru"Cgicas de Hinas Gerais (USIMINAS) and Co::apanhia 
!: ; c!erurgica Paulista (COSIPA). A loan of DS$60 t:rl.llion has been requested 
! rorn the !:ank ~o help in fin::tnc:ing the COSIPA cxpansion. _'!;,i}~ _CS~~-- Stage II 
;•rojcct is E::::::>.:~:ed to bc c~Jnpleted by earlv 1976. about 3 r::o:l_th~ .. behind 
~~n~e. Thc ::sür.:ated project' cost' is' currently about 35:4 aoove the 
:.;•p::aisal ~st:.::.::e, due r.:ai:üy to l.ncreased construcl:l.on, occ.:~n .treight and 
~l~i~ct:i~g c~s:s and cha~ges in scope or tne iron ore ana lir.:cstone w~ne -· r... ... ~· .. •l.').l~p::-.e:~ts. 

•. cs:;' s Stage III proj ect is designed to increase steel caking capaci ty, 
;'~<::cc r.:o:::-e e=;-:-.asis on coated products, and replace obsolete cquip::~ent in 
•·:c(!r to sa:isfy :;:3rkct requirements, improve product quality and further 
r.~-=~~e p::o:uc:io:-, ccsts. Reaching the 4.4 million TPY raw steel production 
l (·-.:<:1 \.:i 11 re:~u:. ::e c:-:pansion of the Company 's iron ore· mine at Casa de Pedra 

Ch~,ged to the Conselho de Nao Ferrosos e de Siderurgia (Council for 
::c . .-.-Ferrous l·:et.:lls a.'ld Steel), with the same acronym, in August 1974. 

in t!:e St:1te of Ninas Gerais, the adàition of two c:oke o\·en batterics, a fourth 
sinterina plant, a third vcssel for the t~o-v~sscl 30F shop ~eing constructed 
in Sta:-c II, an :tduitior..1l oxygcn pl:mt, .1n~ t1:o ~orO! coutin:.:ous sl:1b c;'.stc::·s. 
Audit.i~nal rolling and finishi:ig faci litics \dll includc a 66" sc:ni-conti
nuous hot strip ~·,J.ll, <l j)latc finishing line, a 6-stand cold rcduction ntill, 
conlinuous pickling lincs, ~nuealing and temper facilities, cold strip finisb
ing lines, an additional continuous gaivanizing line, a painting line, a 
coil preparation line and two additional elcctrolytic tinning lines. 

vi. Ti'le project uill be financed l-lith lc•ans offcrcd fro.-ri (a) potential 
equip1~ent supply countries, nar:ely Austria, tclgium, Canada, Finland, France, 
Gerrnany, Italy, Jólpan, Spain, S~Jeden, Switzerland, thc Fnited Kint;dor.~ and 
thc United States (US$493 million); (b) the Il<lnco Nacional do Di!senvolvi::Jento 
I:cono:nico (s:;DE) and Age:1cia Especial de Financiu::1cnto Industrial (FI::,\HE) 
(US$634 ~illion); (c) the IBRD and IDU (US$158 ~illion); as t~cll ~s a capital 
incrc3se {US$284 million) and CS:·l's internal cash gcncration (US~545 rnilliõn). 
The IBRD/ID'3 loans \-lill be used in a 60:40 proportion to financc interna
tion;:~lly bid cquipment itcms from a jo:!nt list. It is exrected that 1\:-azi
licm suppliers could win about 607. or US$95 r:ri.llion \.'Orth of equipr.lcnt frorn 
tfiis list, ~lth the rc~aining US$63 million to finoncc equipment purch~ses 
in other Ba~k ~e~ber cou:1trics. Irnported equipr.:ent not on the ba~ks' list 
\~ill be fir.Anced (85-90~) by the above non-r.razilian countrics, after co:n
petitive bidding ~~ong their suppliers, taking financing terms into account 
in cvaluating bids. These countries are cxpected to provide export c:-cdits 
for 15 years with 3 ycars of grace and at an avcrage interest rAte of 9~ per 
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annurn. The !:IXDE and FINANE loans are to bccome avnilahle for 15 years, in
cluding 4 years of crace, at an average norninal intcrcst rate of 62 plus 
monetary correction to the outsto:mding principal. rinally, the IBP..D/IDB 
loans have bccn assumed to be r.1ade under the sa1:1e tcms .1s the :Srazilinn 
loans, but at in r crcs t rates to CSN of 1m; and 8~ rer <~n:'lu."':l respect ively. 
The Cd~p<~ny would pay thc Governmcnt a tuarantee fec of 1-1/2% per ycar on 
thc Uank 's lo<~n, ,,·h i eh is included in the 10~; r<! te. All forci:;n cxchan1;e 
loans 'l.'ill be r.uaranteed by the Covcrnr..ent which \o'ill also assu.'7.e thc eoblisa-.:ion 
to financé i:!ny possible cost overrun. The I;ank 's cnntribution \dll bc about 
4.5: of thc total cstimatcd financing requirencnts of the project. 

vii. CS;\ \:as forrned in 1941 by the Govcrnr.1ent of Brazil ,,·hich m.:ns directly 
or indirectly about 944 of the Comp;my's sl1arc capital, inclurlins all of the 
common shares, of which 517. are held by S~deruq;ia Brasileira S.A. (Sir~::í'3R.;S), 
the reccntly forned Government-owned holdins corr.pany for the public steel sector 
and the re:aininb 4~~ by the National Treasury. cs~ is currently.cornrleting its 
Stage I expansion which will incrca~e raw steelr.~king capacity to 1.7 million T?Y, 
anc is iW?lernenting tne Stage II e~~ansion rnentio~ed above. ~hich will further 
increase capacitv to 2.4 million TPY by 1976. The Co~rany has been producing 
hood profits at capacity operaLion for r.1any years. Its financial position is 
sound and its ~anag~rnent structure is currently undergoing reorbanization as 
part of a progra1:1 being under::al:en with the aid of r.-.anasernent consultants dur-
ing the Stage II project. 

viii. ~ has successfL:lly ~:~:.:>cuted its prC'vi,O.LIS }~:.;p.:nsions :1nd is c.1pable 
of c:Jrrvir:r· nt1t thf' sr~'"'" Ir r· flroject cfÍi.ciC'nrlv. Arthur G. ~lc~:cc and -
Cc·-:?;,::y a:Hi liS Steei i~nr;ineers and Con;;ultants, both U.S. ~n:,ine:.::ring fi~s, 
!:t: ?:~~i·!in~ t~chnic<~l assis:a~ce to C5~ during the St~cc II rroject i~ple~
entntion ~nd A~~co Steel and U.S. Steel will cxtcnd operational assistance, 
particularly for BOF stcêlrnakir.g, continuous castinr: and finishing processes. 
For Sta,3e III, the Co:n;>any \;ill increasingly rely on its own cnginE'ering 
subsidiary COBRAPI -- but will retain outside consultants ns necessary to 
provide engineering, procurer.:ent assistance, and project m~naGecent. Eng
ineerin.=; ii?:S COI;w.:enced i1nd ti1e first orJers for equipt:~ent fir.~liCC:Ó l:.y t\1e 
!.;;;:1k are c:·:pectcd to be j>laced by carly 1976, with rnost installations com
pleted by ~id-1979. 

ü:. Lluring the 1950's ·<!nd 60's co.nsu;,:ption of steel in trazi1 on 
~~ern~c incrc~seJ by about 9Z ~~r year. Between 1967 and 1974, cons~~ption 
t•f fla'- rolled p::oc!uc:.s nas t;rotm at 23.2;~ per year and up to 1981, is ex
::.:·cted to gr~·w at 12.0i. annually. ln 1974, about 31;; of CS!\'s coJ:.e.stic sales 
~~re flat rollcd products, with the balance non-flats (rails 2nd struct~rals) 
<.:nd semi-finishec! prot!ucts (slabs and blc:•or::s). T.bE_~.;.::~se _ _l_II_ c;,pa_nsion ~il_l 
i:;::r.::.~s.::: pro:luctio~ of coatcd products (tinplate, galv.>nizcc cdl ~nd sheet, 
í':;i;-:t.:·u slH:ct), for 1:hich C:S~: has a particularly strc:1g :::arket position, 
·.:i th a \'iet: to :::aking iirazil self-sufficicnt in these products. Steel imports 
in~o :.::::azil !:ave r,::own substantially over the past few years (preliwinary 
~~tirn~:e of 2.6 ~illion tons of flat products in 1974) and the Cornpany has 
its~l: been ir::~orting both finishcd products for resale and intermediate 
:•roducts for fur::her processi:1g. It has also been cxportins ::-.oclest a::~ounts 
ci S0,000-150,0[;0 to:1s annually. Company e>:ports are projected to reach .::bout 
~1n,000 to~s by 1981, or 7% of CS~'s expected production in that year. This 
·;:;:-p~ ~s, hot~ever, is forccast to be rapidly absorbed thercaftí!r by the gro~ins 
.:c::estic nnrket • 

. ·.. cs:: i;as its o1m iron ore :nine f:::-om which it o't:tains ::!ll of its 

.•:,, rt·q·..:ir,::-:ents ata favorable cost. Thc other principal i:1put, cokint; 

.0~], is priGRrily i~ported, wi~1 thc exccption of about 30: ~hich is pro
•'::rl:d clü::-.csticall;: from <'l subsidiai)' cor.:pany. O::her rat.· materials are mainly 
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,.:,~ain.:!d locally and no significant probl.::ms are foresecn in raiO' material 
.~:;•;'lly. L.,r,.,r :::-r>:luctivitv is currentlv lo\.'er th:m in si1~ilar t>lants in 
::1t:r :-::<,jcr \:::e~:-?roducin3 countrics. ~ut conv~rsion c~ are> oui te co:n-

.~~.:'It:-~;-._-a::::, ·-·:.:r. :11e completion of the Stage III ""'"'r':"'.sion, labor pro
•. ~:i\'i::.y is c:·;~é::ted to i1:1prove. 

.. . The c.:-:.?any Is selling prices ('):1 whi eh the r i r:anci Lll proj ect ions 

- ._.·_.-.:- :•.:·\:~ ..,~,.-.~-""' ~-c on tnc: \:nolc, belo;; Lurc-:H'3~ ,:C'I~'i!Stic ~·riccs for ........ -.... "".. , 
· .:- ~ :.::- :-rc::.:.::s. C;;rrent t.IF i::iport prices nre r.o:o:e;óat higher than 
-:~::.:..r:' r:-:..c<:s .:!:'\C it is c:>:pectcd that upon CC~lpletion of the project the 

··:·.;:';.-::y co'.!lc :~eet su':>stantiLilly lower :i:r.?ort priccs and sti 11 earn an acceptable 
: ::::.::-.::i;;l rc-:urn. ln vic· .. • of the. ir..portance of stecl T'rices. \.'hich are 
-. -::::c::i':c :>;; ::.'he Z:a:il:i2n r.ovf''"~"'"'"nt bn h to the steel industry and the 

-~·;,9.!,'9' ;;s n \.'hole, the !3;mk i~~_.:· . .::.•_o_!!..f_i r:~.?d_Lts :1ç,rc~mcnt (undcr t!1e 
.:':l~·...:;,e i! lo.m) to h:noe periorUc CC>;'1!5ult.:'!:in:1S '-'Ítli the Cov.~rn,:wnt on st<·~l 
.,v.;~;.,~ "'1'"'1;CV 

-~ • ..:.:_ ........ - ·- .... ... ... J • 

xi i. .'!ll_i! Coi:i?any h as a s t ro'2LL_~~_i ty b_:;_~e ,;h i cb rcn~i ts i t to inc rc>ase 
! ts c.J,"?'!.J::. r;rea~ly withe>ut i!X~7<:c~ing a )0/50.~~/équity rntto.> Dcbt service 
70":-.=-::;·;-.: .... " .,,,pê!, ... C!a to rc:::11in stront; aaa1:..quidity satisf:1ctory. Aftcr 
LO:.,jllction of St-age III, CS~l will have a low profit bn·ak-even point of 53~; of 
production capacity and cash brc~k-evcn point of 507. of capacity. The project 
;Ho·.·:::::.?.s a suitable financial rate of return of 10.8~, cven r~t the. ossu!':led 
level of Brazilian steel prices which, as rnc:ntioned prev[ously. are lo~ by 
international co~?arison. 

xiii. The project's econornic rate of return is a satisfactory 177. and 
thus about 4~; abo·;e the rate that llad bcen forecast for thc Star;e II ·.~>:p.:ms
ion. Sensitivity tests indicate thot' the return will remnin 2dequatc ev.:!n 
u:1der very adverse conditio:'ls. The project \.,ill also have a beneficial effcct 
on f orcign e:.;c!'lange, ~i th net SLIVin<:s e>:pc:c tec.l to reach about US $440 mi llion 
<:Mually by 19ô1. The risks :i.n this proj ect are rclatively sr.>nll anel pro'!:.:~bh· 
~f only ::e::mo:ary náture ;·sue h as possiblc cons truction Jela:.•s due t~ the 
sh~er size of the Sl!:luH<:;'lêous e>:ccution of thrce largc steel projects, a 
!>v:~.c-:..:hat slo·.-er th:m prcdic~ed market t;rowth for stee-1 and, possihly as a 
conseq~encc t~ereof, a ~inor deterioration in the present price/co~t relat:i.on
ship for CSN's o~tput. 

xiv. The proposcd new loan would r.wkc a significant further contribution 
to the expa:1sion of thc B~azilian steel industry in the currcnt decade; add 
to the conversion of one of the rnost abundant resources of !:razil -- iron 
ore -- into a cowpetitivc product; and play a key role in a finan~ing package 
in \olhich the sreat bulk of t'he equipl'lenl '\.IOUld be bid internationally • 

:<v. Easccl on Siltisfactory arrangenents for the co~pletion of the bi.lL!tcral 
and ~razilian financing and the agre~cents obtainerl on ccrtain financiAl ~nd 
ot~1cr covenants as described in Chaptcr X of this report the proj ect is ~ui tablc 
for a i3ank loan of US$95 rnill i.on equivalcnt for a tem of 15 years includin;;; 4 
ycars of srace. 
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t.::l1S ll Strt·e;, ~.\\ .• \\'a<hin0ton. D.C. 20433, U.S.A. • Telephonc: (202; 393·6360 

BA:IK NEIIS P.ELEASE NO. 77/3 JULY 2, 1976 

VJRLD BANK LOAN TO ASSiST 11EXlCO lN 53.6 BlLLION STEEL EXPAIISION PROJECT 

The 1/orld San~ 'nas approved a S95 r.1lll ion Joan to 11exico to assist ln 
the financing of the largest steel ex~ansion project in the country's 
history. The joint borrowers will be Siderurgica Lazaro Cardenas-Las Truchas, 
S.A. (SICARTSA), a Go·,ernl'lent-ol•ned steel corporation, and tlacional Fi nanei era, 
S.A. (1/.).FIIISA), the national developrr.-::nt bank. 

The total cost of tloe project is estimated at $3.6 billion. The llorld 
Bank Joan wi li be m<>tched by a Joan of ~5· mi li ion "from the fnter-American 
Develop~r.t Bank (IDB). 

The expansion is the second stagt of the SICARTSA project, and is 
designed to increase annual ra1~ steel production capacity from 1.2 milli_~':'~ 
~~o.J..J_million.tons Y,eacly. lhe Stage 11 project includes faciiities 
to convert ali the increased ra1·1 stcel producti.:>n into about 1.7 million tons 
of flat products. 

The major project comç.onents are -~~-djJlP.(l~l .. r:ti.!l.ll)g_an.~ raw material hand.
ling_fil!=.ilities, .!!.O~.~I.s.iil"-:fac!Ji.t.içs and ~~~~~~ .• H'!!E.ci~y of about 

-:2.1 million tons per ye~r <on~ re:ated .. ancillüry and finishin,g fac;iliti.es. The 
prÕj'!c't .. provi des for 130 ade i ti o na I ccke O\'cn!õ dos i ;ncd te op;rate w.i ttl ind i ge· 
nous coais ~lith a capacity of about 1.3 million tons a year, agglomoration 
plants with a total .:apacity of about 3,1, million tons per year, two r.ew bl<.!·t 
Turnaf:.es with a total ca.,aci:y of about 6,600 tons per day, a contf~üõ'ü's"·c'ilst
ingplant 1•ith three twin-strantl slab ca~ting machines, and ii ne1~ flat proclucts 
roll ing mi 11 complex, inciudlng a .. ~!:.~-C.'?!.Ili..'!l!.<?~~-.~9~.~'!c~. hot.s_çri,P.!:I!.l.l. wi th a 
total capacity of abcut 2 million tons of slab a year, anda cold reduction 
mi 11 with rolatcd firiishing faci litics. 

As· a re~ult of the éxpansion, SIC~RTSA will be able to sei I flat steel· 
products at prices cor.1parable to those of imports. The project will savo r..ore 
than $350 mi ll ion per ycar in foreign exchangc when the ncw fac i lities are in 
full produc.tion. Thc expansion of SICIIRTS-' is a major step in carryi.ng out 
the Govcrnment's policy of deccntralizing economic activity from thc Hcxico 
City m<.>.tropolitan arca, which is suffering increasingly fr')m congestlon and 
environmcntal problcms. lhe projcct is locatod in a rclatively underdevelopcd 
rcgion of thc country with iron dcposits closc at hand and close to an excel
lcnt port. There are good transi)ort fac i I ities to both domcstic and foreign 
~:~arkets. 

_ The Govcrn~cnt ~n~~nds to fur~~cr develop t~e ar~il whcre the projcct 
IS locatcd by prorr.otong thc est-'blosh::tcnt of cngoneerrng industries õlnd 
hopos to turn thc rcgion into a focus of future industrial cxpanslo~. 

lhe S95 mi li ion Joan is for a tcrm of 15 years, includins five years 
of gracc, ~>ith intcrest at S.Sr;l: p.•r ~~"""' 

llOTE: lt:>nc)' figures ao·<.> c~~·res~cd in U.S. ~1ollu cquivalents. 



5596 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro de 1976 

,,_ .. .,, N':', , • 21 

11-76) 

PROJECT: 

COUNTRY: 

i'OTAL COST: 

BANK FINAIICit:G: 

OTHER FINANCING: 

IMPLEHEN";'ItlG ORGANIZATION: 

T E C H N I C A L D A T A 

Steel Expansion 

Hexico 

$3,621 mil U.on 

$95 million, for a term of :5 years, including 
five years of grace, wlth tnterest at 8.85% 
per annum. 

lnter-American Development Bank (IDB), $95 million. 
Suppliers• credits, $1,521 million. Government uf 
Mexico or Nacion'al Financiera, $447 million. 

General Manager 
Planning and Development Dcpartment 
Sidcrurgica Lazaro Cardenas- Las Truchas, S.A.(SICARTSA) 
Yucatan 15, llexico 7, O.F., ~lexico 

Telex: 017-73147 SICATME, 11Exico City 

<PROJEC:(..DElli.!f.I!.Q.~: The project includes fêlcilities for an iron ore mine 
and integratcd iron and steel works to incre~~~ r~w 

steel production by about 2.1 million metric tons annually and to produce about 
1.7 million rnetric tons ,er year of flat finished steel products. The major project 
componcnts are additional ore beneficiation facilities and agglomeration capacity of 
about 3.4 million tons per ycar; 130 additional coke ovens designed to operatc with 
indigenous coais with a capacity of about 1.3 million tons a year; two new blast fur
naces with a total capacity of about 6,600 tons per day; a new basic oxygen steel
~aking plant with two 220-ton vessels; a continuous casting plant with three twin 
strand slab casting machines, wi~h a total capacity of about 2 million tons• slab a 
ycar; a ncw flct products rolling mil! complex, including a semi-continuous 60-inch 
~nt·strip mil! anda cold reduction mil! with related finishing fêlcilities. 

~!!&.E.tlElli.: Plant facilities will be procured in lar9e !!..l!!.gJ_ç_~.t:S.~.l?.c?.~-
. sibi I ity_P.~(~~~-~~- under international competi tive biddi r.g 

!according to Bank suidel•nes. As 1>roject fin<Jncing.~:ill..be .. on .. aparallel basis, there 
I o r e ~c.P!'!.':~ E.e: •. c.9~! ~men~. pa_c~~-ge .• fi~~-~ .. for' ÇJor i ( B.a':'l.k, .I DB .. <!nd .~.J.J~t_c.r.~ 1 .. sou·r~:s ·o f .. f i.~~n.~ i r I ~the purposes "of b1d compar•son, a 15% margin of preference or prevai I ing J'evel of · · 
, import dutics, 1~hichcver is lovJer, will be gr<lnted to 11exicêln componcnts of forcign bids. 
·~Bids, or com~onents in foreign bids, are considercd Hexican if supplied by a company incor 
poratcd in Mexico and if thc cost of local materiais, labor and services are not ·less tha; 
50~ of the total value of the components offered. 

COIISUL TANTS: ~f? •. Br i t.i.s~ ~ ~~ce.l_Ç.Qr..P.P..!'!I. ti~-· ~llLll.rç.vld~ . .9ener:a t ... techn i c• 
as s 1 s ta nce ..fs>.!. _des! 9!:!.,, .,cqr.s ~ r:u c_t i.C2Q . êl_!'l~ .. .t11.i t La. J...qpr. ~ a.t.i.0'1 

oi 3t~ge ii, cxtending an existing ~greemcnt for Stage 1. Société Francaise d'Etudes 
R•n•crcs õf Fr~nce is providing tcchnical assistance for pelletizing,. iron ore exploratio 
~~d rinc planning. 

ECONOI~IC r.ATE OF RETURN: 

ESTIMATF.D COMPLETIOII DATE: 

12.7% 

1983 
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CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO FÍSICA FASE :zr DE EXPANSÃO 

niOi~OG2A~.lA' DE f.:E::~LIZ~o\ÇÃO FÍSICA FASE m DE EXPANSÃO 

l~HS 1977 ~978 I 
.. ·---~:·.-,-

1 :::I U;'4iDAOES 
~ ::· I r, .. A"~.-,.,,. i_ s·~-. ~·, CEZ I I I ' ' I I • I I I . ~~ n "" _ f.!Aq:J~.W;S;':' ,DEZ MAR'JUNiSET:'JEZ MAR .JU~ :;ET:ctz MAR, .J~N·:&ET ~C: 

1979 '19 8 o 
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O SR. PRESIDENTE (Wilsnn Gonç:ilves) - Cun~:edn :1 
p:ilavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 

S. b• n:1u estil presente. 
Cnn,edn a palavra :1o nobre Senadm llanwr Fr:1nco. 

O SR. ITAMAR FRANCO ( M DB - MG) - Sr. Presidente, 
dc,isln da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Cnnced,, a 
palavr:1 :lllllllbre Sen:1dor Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o 
sc!!uinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sergipe p:1recc ter superado agor:1 um longo c desestimulante 
período de rrustr:l<;lics c desesperanças. Quando uma perigosa 
;~titude de pessimismo jú começava :1 domin:1r o povo scrgipano que 
se torn:1v:1 cí:tko c até mesmo desiludido, as oportunas c patrióticas 
mcdid:1s :1dowdas pelo Presidente Gcisd tornaram possível a 
superação de muitos obstáculos, e deram aos sergipanos uma 
'onliança rcnovad:l nas possibilid:tdcs de desenvolvimento do >cu 

Estad''· 
Com a cass:1çào dos direitos do Grupo Lume c a transferência 

p:1ra a PETROBRÃS d:1s responsabilidades pela exploração do 
pn1:1ssio. vi:1hilitou-se um projeto de transcendental import:incia 
p:1ra Serj!ipc c pur:10 Pais. Agora. abrem-se efetivamente possibilida
des para :1 implantação de um complexo mineral químico c 
petrnquimico. que será um ponderável fator a contribuir para a 
super:1ç;1o dos desníveis entre o Nordeste c o Centro-Sul. 

.-\tualmcntc. já inici:1 a subsidiária da PETROBRÃS para o 
sctor de fcrtililantcs. :1 execução do projeto das unidades de amónia 
c uri:ia. Dessa forma. começará a surgir hrevemente em Sergipe um 
complexo industri:1l de gr:mdc porte, que exigirá uma infra-estrutura 
aparcllwda p:1r:1 :ilcndcr a v:1riadas exigências decorrentes do 
prnc·esso de industri:ilizac;ão cm uma área ainda caracterizadamcnte 
suhdcsenvolvid:1. 

O ahastecimcnto de água para o pólo de indústrias pesadas que 
irá surgir na região da Cotinguiba, provavelmente no município de 
Lar:1njciras. constitui um dos mais graves prohlcmas que terão de ser 
devidamente equacionados. 

Na região cm que estão as jalidas. c na qual estudos de 
ln,;ilitaçào já demonstrar:1m condições m:1is favor:ivcis para a 
implant;u;ào do cnmplc.,o industrial, não existem, contudo. 
nwnanci:1is cap:11cs de sustcnl:ir a demanda da água que ser:i exigida 
pelas indústrias. 

Diante do fato. o Governo do Estado c a PETROBRÃS 
realitaram estudos conjuntos. c chegou-se à conclusão de que uma 
:rdutora para conduzir água do rio São Francisco ati: a região da 
Cotinguiha. numa distáncia aproxim:1da de setenta quilómetros seria 
a soluçful mais rccomcndúvcl. 

O Governador Josi: Rollcmberg Leite, compreendendo a 
importüncia do empreendimento, se dispós a dele participar por 
'onvênio. mesmo enfrentando as naturais dificuldades financeiras de 
um hliido ainda pohrc. 

A adutora que trará a água do São Francisco não irá apenas 
atender i1s necessidades do complexo industrial. Ela servirá ainda 
para o abastecimento de i\rucaju. sendo, assim. por conseguinte, 
hen1 mais ampl:1s as suas finalidades. 

i\ Capiwl scrgipana. uma cidade cuja taxa de crescimento 
popul:1cional situa-se hoje numa faixa aproximada de cinco por 
(ento ao ano terá de solucionar. com urgência, o problema do 
suprimento de úgua ü su:1 população. Recentemente, o Dirctor do 
Dcpart:1mcnto de Saneamento, Químico Industrial, Lui1. Carlos 
Retende. cm palestra que proferiu na Assoêiação Comercial, previu 
que. dentro de cinco anos. poder ii ocorrer um colapso no 
aha~tccimcnto de úgua para i\racaju, casn não sejam encontrados, 
dcnt ro desse período. novos mananciais que possam assegurar 0 

aumento da aluai capacidade do sistema de suprimento. 
htudo~ j:'i rcalit.ados revelam que nas proximidades de Aracaju 

n;'u, c\i.,tem mai~ recursos hídricos de superfície ou artesianos q~c 

possam ser uti.lit:tdos como nHIIHtnciais auxili"rcs do atual sistema. 
Dcss:t forn~:t, li "lternativu da adutora do São Francisco, embora 
sendo um projeto lJUe imrlica na. rcalit.açào de vultosos investimen
tos. é :1 únic;~ lJUC representa cl'ctivamentc uma solução adcquad:1 c 
pernwnentc. 

A :ldLilora tcrú. cn1:1o, como se depreende, uma dupla 
linalid;~dc: a de atender dirctamcntc ao consumo industri<tl, c a de 
servir :1n ab:1stccimento urh"no. não só da capital, mas também de 
várias cidades do interior. situadas em municípios entre i\ra<:aju c 0 

rio s:1u Francisco. 
Unem-se. :1ssim. os interesses do Estado c da PETROBRÃS. c 

elabora-se:, conseqUentemente, a fórmula que representa uma 
conjuj!:u;:1o de esforços das duas partes. 

Par:1 intcgr:iliz<~r os recursos correspondentes ü parcda de sua 
respons:1hilidade. o Governo de Sergipe irá tentar obter um 
lirwnciamt:nto junto ao Banco Nacional da Habitacão. Este 
financiamento i: imprescindível para que o convênio Governo
I'ETROBRÃS possa ser vi:1biliz:1do. 

Em virtude da importância da obra, o BNH, por certo irá atender 
com presteza a .reivindicacão do Governo do Estado de Sergipe, 
contrihuindo. dessa forma. par:1 não só impedir, cm futuro próximo, 
unw grave crise no abastecimento de água a i\racaju, como. 
t:11nhi:m. torn:1r possívd :1 implantação de um complexo industrial 
que representará a redenção económica de Sergipe. e abrirá amplas 
pcrspcctiv:ts de desenvolvimento para toda a região nordestina. 

A adutora trará ainda um outro benefício de forma direta, pois 
:10 assegurar o suprimento de água a várias cidades do interior, irá 
lihcr:1r os atuais mananciais. que garantam o abastecimento dessas 
l'idadcs. alguns de forma muito precária, para que possam ser 
utilit:ldos cm tmh:ilhos de irrigação. 

E. surgindo essa possihilidade, logo se poderá pensar na 
dinamiz:1ç;1o d:1s :1tividades agrícolas em torno da área que será 
destinada ;w Distrito de indústrias pesadas. i\ modernit.ação dos 
métodos :1grícolas utililados se fará então necessária. pois. 
imphmt:mdo-sc um pólo de desenvolvimento industrial, haverá um 
r:ípido :1umcnto de população c crescerá, conseqUentemente, o 
consumo de alimentos. sendo recomendável que, nas áreas 
adj:1ccntcs poss:t ser desenvolvida uma agropecuária voltada para o 
:ilendimcnlo das necessidades de consumo que surgirão, o que 
signilica dizer que Sergipe deverá aproveitar todas as alternativas, 
para plancjar um desenvolvimento racional c equilibrado. sem 
:1prcscntar os pontos de estrangulamento que resultam quase sempre 
de um descompasso entre os sctores primário c secundário da 
economia. 

Demonstrada a viabilidade técnica da adutora c a sua 
importáncia cm termos económicos c sociais, Sergipe espera. assim. 
que os órgãos do Governo Federal assegurem todo o apoio 
ncccssi1rio para que possam ser conjug:1dos os esforços uo Governo 
do Estado c da PETROBRÃS. voltados para a execução de uma 
ohm urgente c prioritúria. (Muito hcm! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Franco Montoro, como Uder. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Lider, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Acaba de dar entrada no Senado o Projeto de Lei nv 63 de 
iniciativa do Poder Executivo, que tem por objetivo reform~r ~ 
Legislação sobre Acidentes do Trabalho. 
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Existem cm andamento no Senado cerca de uma dezena de 
projetas de iniciativa de Senadores, ou projetas de iniciativa dos Srs; 
Deputados, jã aprovadospela Cãinara e cm tramitação na Casa. 

Tratando-se de matéria do maior interesse c para a qual cstlio 
voltadas· as atenções de empregados c empregadores, parece-nos da 
maior importância aproveitar as sugestões e contribuições constan
tes destes projetos. 

Neste sentido, Sr. Presidente, com fundamento no art. 282 do 
Regimento' Interno, estamos encaminhando à Mesa requerimento 
solicitando a tramitação conjunta dos projetes que dispõe sobre a 
matéria. A relação desses projetes inclui: 

Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1976, que acrescenta 
item ao art. 14 da Lei·n9 5.316/67, que integra o seguro de 
acidentes do trabalho na Previdência Social, c dã outras 
providências, de autoria do Deputado Teodoro Mendes; 

Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1976, de nossa auto· 
ria, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho cm fa· 
vor dos trabalhadores autónomos; 

Projeto 'de Lei do Senado n9 39, de 1976, do Senador 
Orestes Quércia, que dispõe sobre a extensão do seguro de 
acidentes do trabalho rural aos pequenos proprietários, par· 
. ceiros, arrendatários, posseiros e afins; 

Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1975, de nossa auto· 
ria, que restabelece cm favor do aposentado que tenha 
retornado à atividadc, o direito de receber os beneficies 
decorrentes da legislação sobre acidentes do trabalho; 

Projeto de Lei do Senado n9 197, de 1976, do Senador 
N clson Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
remessa de relatórios referentes a acidentes do trabalho aos 
sindicatos de trabalhadores, pelas empresas da respectiva 
categoria; 

Projeto de Lei do Senado n9 229, de 1975, do Senador 
Leite Chaves, que considera crime contra a liberdade ou 
organização do Trabalho a não adoção por parte da empre
sa, das providências e cautelas .legais destinadas a evitar o 
acidente de trabalho. 

Existe, ainda, o Projeto n9 173, de nossa autoria, que restabele· 
ce cm favor do aposentado que tenha retornado à atividadc o direito 
de receber os beneficies decorrentes da legislação sobre acidentes do 
trabalho. 

Esta anexação somente contribuirá para que estudos já realiza
dos por Comissões especializadas venham enriquecer o exame da 
matéria. Neste sentido encaminhamos à Mesa o requerimento, solici
tando que ele seja lido na ocasião oportuna c submetido à aprovaç~o 
do Plenário. 1:: a contribuição que oferecemos a uma melhor aprecia· 
ção de.~ta matéria. 

o SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves) - O requerimento 
de V. Ex• será encaminhado no Expediente da próxima Sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Esteves. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Conc~do a palavra ao nobre Sr. Senador Paulo Guerra. 

O SR. PAULO GUERRA (ARENA- PE. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais uma vez venho ocupar esta tribuna para falar sobre os 
problemas de Pernambuco. . . . 

o pessoal de nível superior da Umvcrs1dade Federal fo1 en· 
quadrado nos termos do Plano de Classificação do DASP, publicado 
no Dl4rlo Oficial d1 Unlio de 13 de agosto de 1976. 

Ocorre, porém, que sofreu a Universidade F~deral um cort~ nas 
suas verbas, o qual atingiu o montante de 20 m1lhões de cruze1ros, 
em um total de 91 milhões, o que representa uma redução de cerca de 
27%, 0 que veio repercutir no pagamento dos professores enquadra· 
dos no Plano de Classificação aludido. 

A questão, no momento, se encontra dillcil, eis que não há ver· 
ba nem abertura de crédito· para pagamento da diferença de salários 
atrasados correspondentes ao período janeiro-agosto de 1976. Além 
disso, há necessidade de crédito suplementar para pagamento de 
diferenças salariais, atrasadas, c que correspondem aos exercícios de 
1974 c 1975. O que sem dúvida deixa os professores da Universidade 
Federal de: Pernambuco em situação de vexame, pois muitos deles 
ainda se encontram em dificuldade cm decorrência de !lroblcma das 
enchentes de julho de 1975. 

O que se pleiteia não é absurdo, eis que, no mesmo Estado, a 
Universidade Federal Rural já cfctuou os pagamentos referentes aos 
atrasados de 1976. Acresce que ainda este mês de setembro serão pa· 
gos, naquela Universidade, os atrasados correspondentes aos anos 
de 1974 c 1975. Também nos Estados de Alagoas, Parã e Rio Grande 
do Norte os pagamentos foram realizados, o que entendo ser justo. 

Desse modo, a Associação dos Professores da U.F.P.E. ao tra
zer, por meu intermédio, o problema às autoridades, o faz certa de 
que está contribuindo para a integração de todo o magistério com o 
Governo Federal, assegurando a manutenção do clima de harmonia 
que foi implantado a partir de 1964 pelos Governos da Revolução. 

Assim, apelo para o Exm9 Sr. Presidente da República, para os 
Ministros da Educação e do Plancjamento, no sentido de corrigir ta
manha distorção, proporcionando aos professores da Universidade 
Federal de Pernambuco, o pagamento justo que lhes é devido, como 
também dar-lhes um tratamento igual aos que, com a maior justiça, 
receberam os dedicados professores da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, das A lagoas, do Rio Grande do Norte e do Pará. 

Trata-se de assunto digno da maior atenção das altas autorida· 
des do País, ligado ao sctor educacional do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não há mais 
or:1dorcs inscrilos. 

Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão 
Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 69, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer nQ 609, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cotia {SP) a elevar o montante de sua divida consolidada em 
CrS 12.100.600,00 (doze milhões, cem mil e seiscentos cruzeiros), 
tendo 

PARECER. sob n96JO, de 1976, da Comissão: 
_ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri· 

dicid:idC. 

-2-

Discussào, em turno único, do Projeto de Resolução n9 70, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 611, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Andradina {SP) a realizar operação de crédito no valor de 
CrS CrS 7.365.100,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil 
c cem cruzeiros), tendo 

PARECER sob n9 612, de 1976, da Comissão: 
_ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade. 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
Sessão. 

( Ll'i'allfa·sl' a Sl's.1ào às 17 hora.1 e 45 mlnufos.) 
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ATA DA 147• SESSÃO, EM 8DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

EXTRARODINÁRIA 
PR:ESID~NCIA DO SR. BENJAMIM FARAH 

Às IS horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Altevir Leal- José Esteve~- José Lindoso ~ Cattete Pinheiro 
- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
- José Sarney - Fausto Castello Branco - Helvídio Nunes -
Petrõnio Portclla- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves- Agenor 
Maria - Dinarte Mariz - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Luiz 
Cavalcante- Augusto Franco - Gilvan Rocha- Lourival Baptis· 
ta- Ruy Santos- Eurico Rezende- João Calmon - Benjamim 
Farah - Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar Franco 
- Franco Montoro - Orestes Quêrcia - Otto Lchmann - Bene· 
dito Ferreira- Italívio Coelho- Mendes Canale- Leite Chaves
Evclâsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

A Presidência verificou incorreção, constante da troca da pala· 
vra "indiciação" pela expressão "indicação", no parágrafo único do 
art. 19 do projeto que se transformou na Lei n~ 6.354, de 2 de selem· 
bro do corrente ano, que dispõe sobre as relações de trabalho do atlc· 
ta profissional de futebol, c dâ outras providências. 

Nos termos do art. 360, alínea c do Regimento Interno, esta 
presidência dá ciência do equívoco ao Plenário c informa que já ado· 
tou as providências cabíveis para a devida corrcção junto à Presidên· 
cia da República. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. !~·Secretário. 

~lida a seguinte 

Em S de setembro de 1976 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me auscn· 
tarei do País a partir de 12 do corrente, para, devidamente autoriza· 
do pelo Senado, na forma do art. 36, § 2~, da Constituição e art. 44 
do Regimento Interno, participar da Comitiva que acompanhará o 
Senhor Presidente da República na visita oficial ao Japão. 

Atenciosas saudações.- Vlrgilio Tlil'ora. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I ~-Secretário. 

~lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N~417, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 21, de 1976, que aprova o texto do Convênio 
Internacional do Café de 1976, aprovado por ocasião da Sessão 
Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da Organização 
Internacional do Café, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessiio seguinte. 

Sala das Sessões, cm 8 de setembro de 1976.- Petrônlo Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- De acordo com a 
dclihcracào do Plenário, a matéria figurar{! na Ordem do Dia da ses· 
siio seguinte. 

Sohrc a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9.Sccrctit· 
rio. 

t. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 418, DE 1976 

Com o objetivo de aproveitar na reforma da legislação sobre 
Acidentes do Trabalho (Projeto de Lei da Câmara n~ 63, de 1976), 
contribuições já oferecidas ao Congresso Nacional por iniciativa de 
Senadores e Deputados, requeremos com fundamento no Art. 282 
dn Regimento Interno a tramitação conjunta dos seguintes projetas: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 63, de 1976, que dispõe sobre o se· 
guro de acidentes do trabalho a cargo do INPS; c dá outras providên· 
cias. de iniciativa do Poder Executivo: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 29, de 1976, que acrescenta item ao 
art. 14 d~t Lei 5.316/67, que integra o seguro de acidentes do trabalho 
na Previdência Social. c dá outras providências, de autoria do Depu· 
t~tdo Teodoro Mendes: 

Projeto de Lei do Senado n~ 24, de 1976, de nossa autoria, que 
dispõe sobn: o seguro de acidentes do trabalho em favor dos tra· 
h~tlhadores autónomos: 

Projeto de Lei do Senado n~ 39, de 1976, do Senador Orestes 
Quércia. que dispõe sobre a extensão do seguro de acidentes do tra· 
halho rum! aos Pequenos proprietários, parceiros, arrendatários, 
posseiros e afins: 

Projeto de Lei do Senado n~ 173, de 1975, de nossa autoria, que 
r~stabelece cm favor do aposentado qt.:e tenha retornado à ati v idade, 
o direito de receber os benelicios decorrentes da legislação sobre 
acidentes do trabalho: 

Projeto de Lei do Senado n~ 197, de 1976, do Senador Nelson 
Carneiro. que. dispõe sobre a obrigatoriedade de remessa de relató· 
rios referentes a acidentes do trabalho aos sindicatos de tra· 
h~tlhadorcs. pelas empresas da respectiva categoria: 

Projeto de Lei do Senado n~ 229, de 1975, do Senador Leite Cha· 
vcs. que considera crime contra a liberdade ou organização do 
Tr<thalho a não adoçào por parte da empresa, das providências e cau· 
tcl<ts legais destinadas a evitar o acidente de trabalho. 

Sala das Sessões. em S de setembro de 1976.- Fnnco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Nos termos do 
disposto no art. 279, II, c, do Regimento Interno, a matéria será 
publicada e incluída cm Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n~ 
69, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n~ 609, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada ein CrS 12.100.600,00 (doze milhões, 
cem mil c seiscentos cruzeiros), tendo 

PARECER. sob n~ 61 O, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc. 
Em discussão o projeto. 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

lados. (Pausa.) 
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Aprovado, 
A matéria vai à Comissão de Redução, 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) -Item :Z: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 

70, de 1976 (apresentado pela Comis~ilo de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 611, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Andradina (SP) a realizar operação 
de crédito no valor de CrS 7.365.100,00 (sete milhões, tre
zentos e sessenta c cinco mil c cem cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n9612, de 1976, da Comissão: 
- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

J uridicidade. 
Em discussão o projeto 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE(Bcnjamim Farah)- Esgotada a matéria 
constante da pauta da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, rcdações finais dos Projetas de Resolução n9s 69 c 
70, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da pres.ente sessão c que, 
nos termos do parãgrafo único do art. 355 do Reg~mcnto Interno,. se 
não houver objcção. do Plcnãrio, serão lidas pelo Sr. 19·Sccretãno. 
(Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N9653, DE 1976 
Da Comlssio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resolução n9 69, de 1976. 

Relator: Senador VirgOio Távora 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
n9 69, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a · 
elevar o montante de sua divida consolidada em CrS 12.100.600,00 
(doze milhões, cem mil e seiscentos cruzeiros). 

Sala das Comissões, em 8 de setembro de 1976.- José Lindoso, 
Presidente- Virgílio Távora, Relator- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N9653, DE 1976 

Redação final do Projeto de Resolução n9 69, de 1976. 

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

RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São 
Paulo, a elevar em CrS 12.100.600,00 (doze milhões, cem mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 a a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de Silo 

Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I c 11 do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação. de cré~ito no 
valor de CrS 12.100.600,00 (doze milhões, cem mil c se1scentos 
cruzeiros) destinada a financiar os serviços de pavimentação asfãltica 
e obras complementares a serem executadas cm vias p6blicas da· 
quela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor nadata de sua pu
blicação, 

PARECER N96S4, DE 1976 
Da Comlssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 70, de 1976. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 70, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Andradina 
(SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS 7.365.100,00 (sete 
milhões, trezentos c sessenta c cinco mil e cem cruzeiros). · 

Sala das Comissões, em 8 de setembro de 1976. -José Lladoso, 
Presidente- Mendes Canale, Relator- VlrgOio Távora. 

ANEXO AO PARECER N9654, DE 1976 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 70, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c cu, ' 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Andraliaa, Estado 
de São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de 
CrS 7.365.100,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco 
mil e cem cruzeiros). 

O Senado F cderal resolve: 
Art. 19 a a Prefeitura Municipal de Andradina, Estado de São 

Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo item 11 do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no 
valor de CrS 7.365.100,00 (sete milhões, trezentos c sessenta c cinco 
mil e cem cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano- FDU, destinada a financiar a 
execução dos serviços de pavimentação cm vias públicas daquela 
cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. • 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) -As rcdaçõcs finais 
lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-
Secretârio. 

São lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N9419, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da 
rcdação final do Projeto de Resolução n9 69, de 1976. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N94:ZO, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata diScussão c votação, dl6 
redação final do Projeto de Resolução n9 70, de 1976. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das rcdaçõcs finais an· 
tcriormcntc lidas. 

Em discussão a rcdação final do Projeto de Resolução n9 69, de 
1976. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa.) 

E,,tã encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadore.~ que a aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovada, 
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A muté:ria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Furuh) - Vui-s.: pussur 
agora, à apreciação da redução linul do Projeto de Resoluç11o nv 70, 
de 1976. 

Em discussão a redução linal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, en-

cerrard a discussão. (Pausa.) 
E, tá encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária 
de amanhà a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento nY 383, de 1976, do 
Senhor Senador Ruy Santos, solicitando tenham tramitação em con
junto os Projetos de Lei do Senado n9 5, de 1972, do Senhor Senador 
Franco Montoro, que estimula o aproveitamento de empregados de 
idade mais alta, mediante a lixaçào de contribuições variáveis para 0 
INPS, e n9 174, de 1975, do Senhor Senador Osires Teixeira, que dis
põe sobre o aproveitamento de mão-de-obra de pessoas com idade 
superior a 35 anos, e dá outras providências. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 386, de 1976, dos 
Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos 
pelo Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos 
de Araripe Macedo e pelo Ministro do Exército, General Sylvio 
Couto Coelho da Frota, no dia 25 de agosto de 1976. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 76, 
de 1975 (n9 1.339-C/68, na Casa de origem), que disciplina a 
profissão de geógrafo, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 512 a 514, de 1976, das Comissões: 
-de Educação c Cultura, favorável ao projeto nos termos do 

substitutivo que apresenta; 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidade do substitutivo da Comissão de Educação c Cultura; e 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto, nos termos do 

substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 

-4-

letra c, du artigo 1" da Lei nY 91, dt: 28 de agosto de 1935, estendendo 
a exigé:nda de: gratuidade aos curgos dos Conselhos Fiscais, Deli· 
berativos t: Consultivos das sociedades declaradas de utilidade pú· 
blicu, to:ndu 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob n9 225, de 1976, da Comissão: 
-ti~ Constitui~iio" .Justiça. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 62, 
de 1976 (n9 1.795-C/76, na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor 
President~ da República, que revoga a Lei n9 1.252, de 2 de dezembro 
de 1950, c: dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 603, de 1976, da Comissão: 
- tle Segurança Nacional, favorável. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 
21, de 1976 (n9 56-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Convênio Internacional do Café de 1976, aprovado por 
ocasião da Sessão Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho 
da Organização Internacional do Café, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 649 e 650, de 1976, das 
Comissões: 

-de l~cla~õcs Exteriores; e 
- de Economia. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 102, 
de 1975- Complementar. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
dispõe sobre a obtenção de empréstimos simples pelos servidores pú
blicos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Públi
co, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9 4, 5 e 6, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Seni~o Público Civil; e 
- de Finanças. 

-8-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
65, de 1974. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera o artigo 
s~ da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 419 e 420, de 1976, das Comissões: 
-de Constitui~ào e Justiça, contrário, com voto vencido dos Se

nhores Senadores Mattos Leão, Carlos Lmdenberg e José Sarney; e 
-de Lc;:isl::çiio Social, favorável ao projeto, com voto vencodo, 

cm separado, do Senhor Senador Domício Gondim. 

O SR. I'IH~SIDENTE (Benjamim Farah) - Está encerrada a 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 95, Scssiio. 

de 1975 (no 399-B/75, na Casa de origem), que dâ nova redução à I Ll!vama-se à Sessão às I 8 horas e 50 minutos.) 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

13• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1976 

Às nove horas e trinta minutos do dia dois de sctcmhro de mil 
novecentos c setenta c seis, na Sala "Ruy IJarhosa", sob a presidên
cia do Sr. Senador Henrique de La Rocquc, V ice-Presidente no cxcr-

crcro da Presidência, e a presença dos Srs. Senadores Gustavo 
Capancma, Otto Lehmann, Adalberto Sena, Itamar Franco, Ruy 
Santos c Arnon de Mcllo. reúne-se a Comissão de Educação e 
Cultura. 

Deixam de wmpareccr, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
rc' T;ors" D11tr;o, ln:lo C;olmon, Mendes C'anale, Paulo Brossard c 
hcl:rsio V1crr:1. 
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~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm se· 
guida é.duda como uprovad~ 

Constante da pauta sllo relatados os seguintes Projetas: 
Pelo Sr. Senador Adalberto Sena: 
Parecer favorável nos termos da Emenda Substitutivu 

apresentada ao Projeto de Lei do Senado n9 131, de 1974, que 
"disciplina. grafia c uso de siglas c abreviaturas". 

Em discussão c votação é o parecer aprovado por unanimidade. 

Pelo Sr. Senador Otto Lebmann: 
Parecer favorável nos termos do Substitutivo da Comissão de 

Constituição c Justiça, ao Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1974, 
que "altera a letra a do art. 69 do Decreto n9 69.450, de 19 de 
novembro de 1971, que regulamenta o art. 22 da Lei n9 4.024, de 20 
de dezembro de 1961, c alínea c: do art. 40 da Lei n9 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, c dá outras providências". 

Em discussão e votação é o parecer aprovado sem restrições. 

Pelo Sr. Senador Ruy Saatos: 
Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n9 69, de 1975, 

que "regula o exercício das prohssões de Oficial-bárbeiro c de 
Oficial-cabeleireiro, c dá outras providências". 

Em discussão c votação é o parecer aprovado, com voto vencido 
dos Srs. Senadores Itamar Franco c Adalberto Sena. 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1976, 
que "acrescenta parágrafo único ao art. (9 do Decreto-Lei n9 1.028, 
de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatuto da Federação das 
Escolas Isoladas do Rio dcJanciro". 

Em discussão c votação é o parecer aprovado por unanimidade. 
Fazendo uso da palavra, o Sr. Senador Itamar Franco propõe a 

realização de um Seminário Sobre as Cidades Históricas, sugerindo 
inclusive alguns nomes dos conferencistas a serem convidados. 

Franqueada a palavra, dela faz uso o Sr. Senador Ruy Santos, 
que, solicita seja incluído o nome do Sr. Godofrcdo Filho. 

Todas as sugestões são aprovadas sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra ostra· 

balhos c.para constar, cu, Sõnia de Andrade Peixoto, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente ata que, lida c aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
22' REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 

EM (9 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dez horas do dia primeiro de setembro de mil novecentos c se· 
tenta c seis, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidência do Sr. Sena
dor Accioly Filho, presentes os Srs. Senadores Nelson Carneiro, 
Leite Chaves, José Lindoso, Henrique de La Rocquc, Dirceu Cardo
so, Heitor Dia~ c José Sarncy, reúne-se a Comissuo de Constituição c 
Justiça. 

Deixam de comparecer os Srs. Senadores Helvídio Nunes, Italí
vio Coelho, Eurico Rczcndc, Gustavo Capancma, e Paulo Brossard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos tra· 
balhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior 
é, em seguida, dada como aprovada. 

Passa-se à apreciação dos projetas constantes da pauta: 
I) Projeto de Lei do Senado nY 198/76- Dâ nova redação aos arts. 
99 c 106, da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 (lei Orgânica dos 
Partidos Políticos), alterada pela Lei nY 6.043, de 13 de maio de 1974, 
e dá outras providências. Relator: Senador Henrique de La Rocquc. 
Parecer: Constitucional c jurídico. Favorável quanto ao mérito, 
oferecendo a emenda nY 1-CCJ. Aprovado. 2) Projeto de Lei do 
Senado nY 190/76- Dispõe sobre a não incidência aos Vice-Prcfci
tos Municipais da incompatibilidade prevista no art. 84, item I da 
Lei nY 4.215, de 27 de abril de 1963. Relator: Senador Nelson Carnei
ro. Parecer: Constitucional, jurídico, nos termos do substitutivo que 
apresenta. Aprovado, vencido o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 
3) Projeto de Lei do Senado nY 169/76- Dispõe sobre os cursos <k 

Fonouudiologiu, regulamenta a profissão de Fonoaudiólogo, c dá 
outras providê:ncia~~, Relator: Senador José Sarncy. Parecer; Consti
tucional e jurídico. Aprovado. 4) Projeto de Lei do Senado n9 173f75 
- Restabelece, em favor do uposentadp que tenha rétornado à ativi
dude, o direito de receber os beneficias decorrentes da legislação so
bre acidentes do trabalho. Relator: Senador Henrique de La 
Rocque. Parecer: Constitucional, jurídico e favorâvc:l quanto ao mé
rito. Aprovado. 6) Projeto de Lei do Senado n9 161/76- Concede 
ao trabalhador um dia útil de folga, por mês, para tratar de interesses 
particulares: Parecer: Constitucional, jurídico e favorável quanto ao 
mérito. Aprovado. 8) Projeto de Lei da Câmara n9 15 f76 - I ntro
duz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. Relator: Senador José 
Sarney. Parecer: Constitucional, jurídico c favorável quanto ao méri
to. Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n9 128f76- Fixa prazo 
para expedição de normas disciplinadoras e tarifas de que trata a Lei 
n9 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispõe sobre Seguro Obri
gatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores. 
Relator: Senador Henrique de La Rocquc. Parecer: Pela prejudicia
lidade. Aprovado. li) Projeto de Lei do Senado n9 47/76- Permi
te aos empregados a utilização da conta vinculada do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço para a construção da casa própria. 
Relator: Senador José Sarney. Concedida vista ao Senador Heitor 
Dias. 13) Projeto de Lei do Senado n9 153/76- Dâ nova redução 
ao urt. 13 da Lei n9 4.711, de 29 de junho de 1965. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: Constitucional, jurídico, nos termos do 
substitutivo que oferece. Aprovado. 15) Projeto de Resolução 
n9 61 f76 - Dá nova redução ao inciso I do art. 179 do Regimento 
Interno. Relator: Senador José Sarney. Parecer: Constitucional e jurí
dico. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado n9 11/76 -Introduz 
modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de (9 de maio de 1943. Relator: Senador 
Henrique de Lu Rocquc. Parecer: Injurídica. Aprovado, votando 
vencidos os Srs. Senadores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso. 21) 
Projeto de Lei da Câmara nY 45/75 - Substitutivo de Plenário -
Altera dispositivos da Lei nY 1.411, de 13 de agosto de 1951, que 
dispõe sobre a profissão de Economista. Relator: Senador Leite Cha
ves. Concedida vista ao Sr. Senador Nelson Carneiro. 22) Projeto de 
Lei do Senado n9 199 f76 - Autoriza a doação de porções de terras 
devolutas a Municípios incluídos na região da Amazônia Legal, para 
os fins que especifica, c dâ outras providências. Relator: Senador 
Henrique de La Rocquc. Parecer: Constitucional c jurídico. Aprova-

. do. 23) Projeto de Lei do Senado n9 204/76- Dã nova redação ao 
art. 89 da Lei n9 6.341, de 5 de julho de 1976, que dispõe sobro a 
organização e o funcionamento de Movimento Trabalhista c Estu
dantil nos Partidos Políticos, c dá outras providências. Relator: Sena
dor José Lindoso. Parecer: Constitucional e jurídico. Aprovado. 

Deixam de ser apreciadas as seguintes proposições: Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem nY 83/76, item 5; 
Projeto de Lei do Senado n9 94/76, item 7; Projeto de Lei do Senado 
nY 165/76, item 10; Projeto de Lei do Senado nY 159, item 12; Proje
to de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 76f76, 
item 14; Projetas de Lei do Senado n9s. 86, III e 52, de 1976 c 175, de 
1975, itens 17, 18, 19 e 10 da pauta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, convocando 
0 Sr. Presidente uma reunião extraordinária para o dia dois do 
corrente, às dez horas. Eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistcn· 
te, lavrei a presente ata que, lida c aprovada, será ,assinada pelo 
Senhor Presidente. 

13• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA. REALIZADA 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1976 

As dct horas do dia dois de sctcmhro de mil r.ovccenlos c scten
t;1 c seis. n<l Sala Chívis Rcvilúcqua, soh a rresidência do Sr. Senador 
!lccioly Fillw. rrcscntcs os Srs. Senadores Nelson Carneiro, José 
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l.ind,lSil, Ldtc CIHrvcs, llcnrkjuc de Lr Roc~1ue, Heitor Dius, Gusta· 
10 C:rp;mcnw c 1:r;u1co Montoro, reúne-seu Comissão de Constitui· 
,.;,o c J usti\01. 

Dci\óim de comparecer os Srs. Senadores Jos~ Surnc:y, Helvidio 
Nunes, lwlivio Cuclho, Eurico Rezende, Dirceu Curdoso e Pauk' 
B lllS>ólfll. 

llavendo número rcgimcrll;il, u Sr. Presidente dá inicio 010s tra· 
h;dhos d;t Comiss;lll, Dispensada a kitura da at01 da reunião ;tntcrior 
~.cm scguid01, d01da como aprovada. . 

Com a póilavnr. o Sr. Sen01dor Henrique: de La Rocque apresenta 
pareceres pehr constitucionalidudc c: juridicidade dos Projetas de: 
Resolução da Comissfro de Economia às Mensagens nYs 83, 104, 105, 
109, 110. III e 115. de 1976. do Sr. Presidente da República.. submc:· 
tcndu ;, aprov;t~;fro du Senado Federal, proposta do Ministro da 
Fa1cnda. par;t 4ue sejam autorizadas as Prdc:ituras Municipais de: 
Mineiros do Ti~:té. Garça, Cotia, Bariri, Bebedouro. Campinas c 
Caicir01s. do Estado de São Paulo, a elevarem os montant<:s de su;ts 
dividas cllnsolid;td;ts. Em discussão e vot;u;ào, são os p;treceres 
:tprov:tdos. I'Ot;tndo com restrições o Sr. Sen:tdor Nelson Carneiro. 

A seguir. o Sr. Senador Heitor Dias relata as Mensagens nYs 
lOS. I 13 c i 14. de 1976, do Sr. Presidente da República, submetendo 

:1 aprnv;tt,;iht dn Sen01do Federal, proposta do Ministro da Fazenda. 
par;t que sejam autorizadas :ts Prefeituras Municipais de: Andradina. 
Nova Odcss01 c Draccna. do Est:ldo de S. Paulo, a aumentarem os 
mnntantes de suas dividas consolidadas, considerando constitucio· 
na is c jurídicos os Projetas de Resolução da Comissão de Economia 
nl'crecidos its referidas Mensagens. Em discussão e votação. são os 
pareceres aprovados, votando com restrições o Sr. Senador Nelson 
Carm:iro. 

Prosseguindo, o Sr. Senador Nelson Carneiro relata as seguinte:~ 
prnposicôes: Projeto de Lei da Câmara nY 51 j76 - Dispõe sobre a 
fahricaçào de detergentes não biodegradáveis, nas condições que 
cspccilica. d:tndo pc:l:t constitucionalid01de ejuridicidade do Proj~to t 

da Emenda Substitutiva da Comissão de Economia: Projeto de Lei 
da Cúmar:r n9 24/76 (Em~nda n9 1 - Plenário)- Revoga dispositi
vos da Lei n9 5.108. de 21 de setembro de 1966- Código Nacional 
do Tr:insito. Constitucion:rl e jurídica: Projeto de Lei do S~nado n• 
ICJJj76 -Introduz alterações na Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975, 
4uc estahelece :t descaracterização do salário.mínimo, como fator de 
correção monetária. Constitucional e jurídico; Projeto de Lei do Se· 
nado n9 209/76 -Acrescenta parágrafo ao art. 99 da Lei nv 5.890, de 

_8 de junho de 1973, que altera a Legislação da Previdência social, e 
dil outras providencias. Constitucional. jurídico c favorável quantc 
ao mérito: Projeto de Lei da Câmara n9 75/75 - Renumera c 
acrescenta parúgrafos ao art. 670 da Consolidação das Leis do Trabrt· 
lho :tprov:rda pelo Decreto-Lei n9 5.452. de )9 de maio de 1943. Cons
titucional c jurídico: Projeto de Lei da Cám:tra n9 66/76- Dá nova 
rcd:tçiio ao art. 110 do Código Nacional do Trânsito, determinando 
o pagamento pelo infrator de multa de trânsito de sua responsabilida· 
de. Constitucion:rl e jurídico: Projeto de Resolução da Comissào de 
Economia it Mensagem n9 106, de 1976, do Sr. Presidente da Repúbli
ca. suhmctendo it aprov:rçào do Senado Federal, proposta do Minis· 
tm da Fa1cnda. p<tra que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Pedreira a clcv:tr o montante de sua dívida consolidada: Requerimen
to snlicit:tndo audii:ncia do Banco Central do Brasil. Em discussão c 
votaciio. siio os pareceres aprovados por unanimidade, assim como o 
Hcqucrimcntn 

O Sr. Senador José Lindoso apresenta os seguintes pareceres: 
pel:r constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei da Câmara 
nY 64/76- Regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice-Prefei· 
to c Vereadores onde niio se tenham realizado convenções partidá· 
rias: pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado n9 
IR7 /76: Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
Movimento Brasileiro Antitóxico - MORRANTO, c dú outras 

provtdê:ncias. Em discussão c: votação, suo os pareceres aprovudm 
sc:m quaisquer rc:striçõc:s. 

O Sr. Presidente comunica que: o Sr. S~nador Helvidio Nun~s. 
nfro tendo pudido comp;m:cer à Reunião, dc:ixara assinado seu par~· 
cer :ro Proj~to de Resolução du Comissão de Economia à Mc:nsug~m 
n'' 76/76. do Sr. Prcsid~nte da R~pública, submetendo à aprovação· 
do Sen:rdo Fedcr;tl, proposta do Ministro da Fazenda, para que s~j:t 
:tutoritad:r a Pref~itura Municipal de São B~nto do Sul (SC) a clev:rr 
o montante de su:r dívid:t consolidada, concluindo pda cons· 
titucionalidadc: c juridicid;rdc: do ,·~ferido Projeto de Resolução. 
Assim. subm~tc :r discussão e votação o par~cer que é: aprovado por 
un:rnimid;rde. 

Nada m;ris hav~ndo " tratar, ~nccrra-se a reunião lavmndo cu. 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente ata que, lida e 
:rprov;tda. scrú :rssin;rd;r pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

17• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dez horas e trinta minutos do dia dois de setembro de mil 
novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Amaral 
Pdxoto - Presidente, Fausto Castelo-Branco, Henrique de La 
Rocque, Heitor Dias, Saldanha Derzi, Danton Jobim, Virgílio 
Távora, Daniel Krieger, Ruy Santos e Dirceu Cardoso. 

Deixam de comparecer, com motivo justificado, os Srs. 
Senadores Benedito Ferreira, Alexandre Costa, Jcssé Freire, Mattos 
Leão, Tarso Outra, Helvídio Nunes, Tcotônio Vilela, Leite Chaves, 
Mauro Bcncvidcs, Roberto Saturnino e Ruy Carneiro. 

O Sr. Presidente, Senador Amaral Peixoto, ao constatar a exis· 
tência de número regimental, declara abertos os trabalhos, após ter 
sido dispensada a leitura da Ata· da reunião anterior, que, em se· 
guida, é dada como aprovada. 

Da pauta são relatadas as seguintes matérias: 

Pel~> Sr. Senador Fausto Castelo-Branco: 
Parecer favorável com a alteração contida na Emenda n9 I-CE, 

ao Projeto de Lei da Câmara nv 39, de 1976, que "altera a redação de 
dispositivos do Decreto-Lei nv 4.238, de 8 de abril de 1942, que 
dispõe sobre a fabricação, o comércio c o uso de artigos pirotécnicos. 
c dá outras providências". 

Pelo Sr. Senador Sahlanha Derzi: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 236, de 1975, 

que ·"dá nova redução ao artigo 13 do Decreto-Lei nq 1.038, de 21 de 
outubro de 1969, que "estabelece normas relativas ao Imposto Único 
sobre M incrais, e dá outras providências". 

Pelo Sr. Senador Virgílio Tá~ora: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 20, 

de 1976, que "aprova o texto do Protocolo que modifica c com· 
plcmenta a "Convenção entre os Estados Unidos do Brasil, 
atualmente República Federativa do Brasil e o Japão, destinada a 
evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre rcndimen· 
tos". assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976". 

Os pareceres relacionados, após terem sido submetidos à 
discussão e votação, são aprovados. 

Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião, lavrando .:u, 
Marcus Vinicius Goulart Gonzaga, Assistente da Comissão, a 
presente Ata, que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 
c vai à publir.açào. 
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COMISSÃO DE ECONOMIA 
23• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 3 DE SETEMBRO DE 1976 

As dez horas c trinta minutos do dia três de setembro de mil 
novecentos c setenta c seis, na Sala "Epitâcio Pessoa", sob a pre· 
sidi:ncra do Sr. Senador Luiz Cavalcante, nos termos do§ 3~ do art. 
93 do Regimento Interno, c a presença dos Srs. Senadores Augusto 
Franco, Agenor Maria, Jarbas Passarinho, Paulo Guerra c Cattete 
Pinheiro, reúne-se. eJttraordinariamente, a Comissão de Economia. 

DeiJtam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Jessé Freire, Arnon 
de Mello, Renato Franco, Franco Montoro, Orestes Quércia e Ro
berto Saturnino. 

f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

f: lido, discutido c aprovado o seguinte parecer: 

Pelo Sr. Senador Augusto Franco: 
Parecer favorãvel ao Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 

976, que "aprova o teltto do Convênio Internacional do Café de 
976, aprovado por ocasião da Sessão Plenária de 3 de dezembro de 

1975, do Conselho da Organização Internacional do Café". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata que 
lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente. 

• COMISS.~O DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

11• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 19 DE AGOSTO DE 1976 

Às quatorze horas c quarenta e cinco minutos do dia dezenove 
de agosto do ano de mil novecentos c setenta e seis, na Sala de Reu· 
niões do Plenário. sob a presidência do Sr. Senador Henrique de La 
Rocque, Vice-Presidente no exercício da Presidência, c a presença 
dos Srs. Senadores Paulo Brossard, Arnon de Mcllo, Adalberto 
Sena, Evelásio Vieira e Otto Lehmann, reúne-se a Comissão de 
Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Srs. Sena.· 
dores Tarso Outra, Gustavo Capanema, João Calmon e Mendes 
Canale. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que em segui
da é dada como aprovada. 

Constante da pauta são relatados os seguintes Projetos: 

Pelo Sr. Senador Otto Lehmann: 
Pare"er contrário ao Projeto de Lei do Senado n~ 32. de 1976, 

que "veda o funcionamento de estabelecimentos de ensino de 19 e 29 

graus nos sábados, domingos e feirados nacionais". 
Em discussão c votação é o parecer aprovado por unanimidade. 

Pelo Sr. Senador Evelásio Vieira: 
Parecer favorável às emendas apresentadas cm Plenário. com 

Suhcmendu à Emendu n9 2 de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 109, de 1974, que "institui o estágio profissional, e dâ outras pro· 
vidências" 

Em discussão c votação é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a reunião 

c. para constar. cu, Sônia de Andrade Peixoto, Assrstcntc ad hoc da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, após lida c aprovada será as· 
sinada pelo Presidente. 

• Republicado por haver Mldo com incorreçôes no IJCN rsec,)o I il de 24-R· 76, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer 50bre o Projeto de Lei n9 
Jl, de 1976 (Mensugem nY 65, de 1976- CN), que estima a 
Receita e fixu a Despesa du União paru o Exercício Financeiro 
de 1977. 

2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM J9 DE SETEMBRO DE 1976. 

As dezesscte horas do dia primeiro de setembro de m11 novecen· 
tos c setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Alexandre Costa, 
~attete Pinheiro, Heitor Dias, Mendes Canalc, Otair Beckcr, Vir
gílio Távora, Amaral PciJtoto, Dirceu Cardoso, Mauro Bcncvidcs, 
Evc:Iásio Vieira, Ruy Santos, Ruy Carneiro e Orestes Quércia e 
o~· Srs. Deputados Daso Coimbra, Diogo Nomura, Fcrnandó 
Gonç:rlves, Furtado Leite, Gastão MUller, Jorge Arbage, Nogueira 
de Rc:zc:ndc:, Osmar Leitão, Passos Pôrto, Theódulo Albuquerque, 
Vasco Neto, Joel Ferreira, Padre Nobre, João Arruda, Eloy Lenzi, 
Noidc: Cerqueira, Antonio Carlos e Frederico Brandão, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto d~ 
Lei n9 II, de 1976 (Mensagem n9 65, de 1976- CN), que "estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o Eltcrcício Financcirc de 
1977" na Sala "Ncreu Ramos"- Câmara dos Deputados. 

O Sr. Presidente. Deputado Furtado Leite, ao constatar a exis· 
t~ncia de número regimental, declara abertos os trabalhos, após ter 
sido lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 

Inicialmente, a Presid~ncia comunica o recebimento de Ofícios 
recebidos da Liderança do M DB no Senado Federal, indkando os 
Srs. Senadores Mauro Benevides e Benjamim Farah, para substitui
rem, respectivamente, os Srs. Senadores Gilvan Rocha e Ruy Carnei· 
ro. 

Logo após, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Assistente d;:. 
Comissão que proceda à leitura da Lista de Relatores e 
Suplentes de Relator designados para apresentar parecer à cada ane· 
xo do Orçamento da União para o Exercício Financeiro de 1977. A 
referida Lista de Relatores e Suplentes de Relator é publicada em 
anexo ir presente Ata, por determinação do Sr. Presidente. 

Em seguida, o Sr. Presidente coloca em discussão, Requerimen 
to apresentado pelos Líderes do MDB e da ARENA na Câmara dos 
Dcputados c Senado Federal, subscrito ainda pelo Sr. Presidente do 
Instituto de Previdência dos Congressistas, solicitando que, da quota 
de .subvenções sociais de cada parlamentar, fixada em CS 610.000,00 
(scrscentos e dez mil cruzeiros), seja destacada a quantia de 
CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros) par~ atender a compromissos des
se órgão com o pagamento das pensões de seus associados. 
Encerrada a discussão, em votação é aprovado o Requerimento. 

Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Prestaeme submete à 
discussão as Normas, Deliberações c Instruções sobre a tramitação 
do Projeto de Lei Orçamentãria, elaboradas pela Subcomissão com
posta pelos Srs. Senadores Amaral Peixoto, Eurico Rezende e Depu
tados Oswaldo Zanello c Theódulo Albuquerque. Na oportunidade, 
fazem uso da palavra o Sr. Senador Heitor Dias e os Srs. Deputados 
João Arruda, Frederico Brandão, Nogueira de Rczende, Neide 
Cerqueira, Gastão MUller e Theódulo Albuquerque. Encerrada a 
discussão, a Comissão aprova as Normas sugeridas pela Subcomis
são, c, particularmente, quanto à fixação em CrS 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros) no quantitativo mínimo por entidade a ser subvencionada; 
a Comissão deliberou facultar aos Senhores Parlamentar~ 
1ubvencionar até 10 (dez) entidades com o quantitativo de CrS 
1.000.00 (um mil cruzeiro) 

Nada mais havendo à tratar, cnccrra·sc a reunião, c, para cons· 
lar. cu. Marcus Vinicius Goulart Gonzaga, Assitcnte da Comissão, 
lnvrei a presente Ata. que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente c vai ir publicação, 
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ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO 

1./STA /JE REI.rl TORI:'S /:' SUI'J.r:NTI:'S /)/:'RELATOR REFE· 
RIDA NA ATA: 

ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1977 

ANEXOS, ÓRGÃOS E PARTES A SEREM RELATADOS POR SENADORES 

Anexos, 6111ios e partes Relator 

1 -Senado Federal Cattete Pinheiro 
2- Tribunal de Contas Otair Becker 
3- Poder Judiciãrio Helvídio Nunes 
4- Aeronãutica Amaral Peixoto 
5- Indústria e Comércio Alexandre Costa 
6- Interior- Parte Geral- Território (SUDECO- FUNAI) Lázaro Barboza 
7 -Interior- SUDAM- SUFRAMA Luiz Cavalcante 
8- Interior- DNOS c DNOCS Eurico Rezende 
9-lnterior-SUDENEeCODEVASF Gilvan Rocha 
lO- Interior- SUDESUL Evclásio Vieira 
II - Marinha Dirceu Cardoso 
12- Relações Exteriores Mendes Canale 
13- Transportes- DNEF e DNER Paulo Guerra 
14- Transportes- Parte Geral (SUNAMAM- PORTO BRÁS) Virgílio Távora 
15- Encargos Gerais - Enc. Financeiros da União c Enc. Prcvidenciários 

da União Heitor Dias 

ANEXOS, ÓRGÃOS E PAKTES A SEREM RELATADOS POR DEPUTADOS 

Anexos, 6111ios e partes 

I - Câmara dos Deputados 
2- Receita c Texto da Lei 
3 - Presidência da República 
4- Agricultura 1-Gabinete do Ministro- 1.301 a 1.305 
5- Agricultura 11 - Dcp. de Administração- 1.306 a 1.337 
6- Comunicações 
7- Exército 
8- Educação I- Gabinete do Ministro- 1.50 I a 1.515 
9- Educação 11- Dcp. de Assuntos Culturais- 1.516 a 1.537 

10- Fazenda 
II- Justiça 
12- Minas c Energia 
13 - Previdência Social 
14- Saúde 
15- Trabalho 

Relator 

Júlio Viveiros 
Fernando Gonçalves 
Jocl Ferreira 
Oswaldo Zanello 
Jutahy Magalhães 
Cunha Bueno 
Nunes Leal 
Daso Coimbra 
Diogo Nomura 
Renato Azeredo 
Jorge Arbage 
Vasco Neto 
Passos Pórto 
Theódulo Albuquerque 
Padre Nobre 

16- Transferências a Cargo dos Estados, 
serva de Contingência 

Distrito Federal e Municípios e Re-

17- Fundo Nacional de Desenvolvimento 
18- Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano 

Josias Leite 
Jairo Brum 
José Machado 

Setembro de 1976 

Suplente 

Mendes Canale 
Paulo Guerra 
Heitor Dias 
Benjamim Farah 
Otair Becker 
Gilvan Rocha 
Caltete Pinheiro 
Virgílio Távora 
Amaral Peixoto 
Dirceu Cardoso 
Evelásio Vieira 
Helvídio Nunes 
Luiz Cavalcante 
Alexandre Costa 

Eurico Rezende 

Suplente 

Norton Macedo 
João Arruda 
Humberto Souto 
Minoro Miyamoto 
José: Haddad 
Gastão MUller 
Ncy Ferreira 
Lygia Lessa Bastos 
Ulisses Potiguar 
Rubem Medina 
Vinicius Cansaçào 
Pauli no Cícero 
Teotónio Neto 
Nogueirn de Resende 
Wilson Braga 

Eurico Ribeiro 
Raimundo Parente 
José Carlos Teixeira 
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CENTRO GRÃFICO DO SENADO FEDERAL 
(CEGRAF) 

REGIME DE PROGRAMAÇAO ESPECIAL 

ATIVIDADE: 

01623474.094 - Fundo do ~ENTRO GR~FICO DO SENADO FEDERAL 

Qulnta·felra 9 5609 

4. 1.2.0- Serviços em Regime de Programação Especial 

Cr$14.080.000,00 

DETALHAMENTO: 

01 - PESSOAL ...................... Cr$ 5.540.000,00 
02- MATERIAL DE CONSUMO .......•.. Cr$ 5.610.000,00 
03- SERVIÇOS DE TERCEIROS ........ Cr$ 1.180.000,00 
05 - EQUIP. E INSTALAÇOES .••.•.•.. CR$ 600.000,00 
07- CONT. DA PREV. SOCIAL .....•.. Cr$ 1.150.000,00 

TOTAL ................................... Cr$14.080.000,00 

Republicado em virtude de alterações conforme E.M. 67/76 de 
16/08/76, autorizado pelo Exmo. Senhor Presidente do Senado F~ 

deral. 

Bras1lia, 03 de Setembro de 1 975. 

B~JÁo~ 
ARNALDO ~M~~/ 

Diretor-Executivo 
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MISA 

Presidente: 3V.Secretórlo: 

LIDIIANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Mogolhl!es Pinto IARENA-MGI lourivol Baptista IA RENA-SEI 
lidar 

Petr6nio Portello 
Vico-líd;oréu 

Eurico Rezando 
Jorbos Passarinho 

José lindoso 
Mottoslello 

Oslres Teixeira 
Ruy Santos 

Saldanha Derzi 
Virgtllo T óvoro 

JV.Vice.Presidente: 
Wilson Gon~alves IARtNA-CEI 

4V.Secretório: 
lenoir Vergas IARENA-~CI 

29-VIce.Presidente: 
1\,enjomim Foroh IMDB-IUI 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

JV.Secrlltório: Suplentes de Socretór:os: líder 
Franco Montoro 

Vice-llderes 
Mouro Benevidos 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Evondro Carreiro 

Dinorte Mariz IARENA-RNI 

29-Secrerório: 
Marcos Freire IMDB-Pfl 

Ruy Carneiro IMDB-PBl 
Renato Franco IARENA-P.Al 

Alexandre Casto !ARENA-MA, 
Mendes Canelo IARENA-MTI 

COMISSOU 

Diretor: Joté Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25.8505- Ramais 193 o 257 

A) SIIVIÇO DI COMISSOU PIIMANINTIS 

Chefe: Cloúdio Cbrlos Rodr:gues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

C:OMISSlO DI AGIICULTUIA- (CA) 
17 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quórcio 

• Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

ntular•• Suplantei 
ARENA 

1. Vasconcelos Torres I. Altevir leal 

2. Paulo Guerra 2. Otair Becker 
3. Benedito Ferreira 3. Renato Franco 
4. ltalívlo Coelho 

5. Mendes Cana la 

MDB 
J. Agenor Mario 1. Adalberto Sena 
2. Orestes Quércla 2. Amaral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga -Ramal 706 

Reunlc5es: Quartas.fe)ros, às 10:30 horas. 

lócal: Solo "Eplldclo Pessoa"- Anexo 11- Ramal 615 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

ntularea 

I. Cottete Pinheiro 
2: José Guiomard 
3. T eot6nio Vilela 
4. Renato Franco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cottete Pinheiro 
Vice-Presidente: 1\genor Mario 

Suplantei 
ARENA 

l. Saldanha Derzi 
2. José Sorney 
3. Benedito Ferreiro 

MDB 
l. Agenor Mario I Eveldsio Vieira 
2. Evandro Carreiro 2. Gilvon Rocha 

Assistente: l6da ferreiro do Rocha - Ramal 312. 
Reunic5es: Tor~as-feiras, àsiO:OO horas. 
\acal: Sala "Epitdcio Pessoa"- Anexo 11- Ramol615. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ) 
113 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
JV.Vice-Pr0sidente: Gustavo Caponemó 

29-Vice-Presidente: Paulo Brossord 

Titulare a 

I. Accioly Filho 
2. José Sornéy 
3. José lindoso 
4. Helvidio Nunes 
5. ltolívio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. Gustavo Capanema 
8. Heitor Dias 
9. Henrique de La Rocque 

I. Dirceu Cardoso 
2. lt~IIN:haves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Brossard 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

1. Maltas lec5o 
2. Otto lehmann 
3. Petr6nio Portella 
4, Renato franco 
5. Os ires T eixeiro 

1. Fronco. Montoro 
2. Mouro Benevldes 

Assistente: Mario Heleno Bueno llronollo- Ramal305. 
Reunlc5e~, Quartos. feiras, eh 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevildcquo"- Anexo 11- Romol623. 
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C OMISSA O DO DISTIITO FIDWL- (CDF) 
III Membros! 

ntularea 

I. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rozende 

3. Renato Franco 

~. Osires Toixeirl' 

5. Soldonho Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonhi: Heitor Dias 

Vico.Presidento: Adalberto Sono 

Suplente• 
ARENA 

I. Augusto Fronco 

2. luiz Cavalcante 

3. José lindoso 

~. Virgílio T óvoro 

7. Henrique de lo Rocque 

8. Otoir 8ecker 

I. Adalberto Seno 

2. lózoro Barbozo 

3. Ruy Corno iro 

MDB 

I. Evondro Carreira. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Romol306. 

ReuniOes: Quintos. feiras, às9:00 horas. 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romols621 e 716. 

COMISSlO DI ICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

1. Milton Cobrai 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessó Freire 

~. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jorbos Passarinho 

7. P11ulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Fronco Montoro 

2. Orestes Quérclo 

3. Roberto Soturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cobro! 

Vice.Presidente: Renato franco 

ARENA 

MDB 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Fronco 

3. Ruy Santos 

~. Conete Pinheiro 

5. Helvídlo Nunes 

1. Agenor Mario 

2. Amaro! Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramol675. 

ReuniOes: Quartas. feiras, eh 10,00 horas. 

localo Solo "Epltóclo Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

COMJSSlO DI IDUCAÇAO I CULTUIA- (CIC) 
(9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vlce-Presldente: Henrique de lo Rocque 

1. Torso Outro 

2. Gustavo Capanemo 

3. Joilo Calmon 

~. Henrique de lo Rocque 

5. Mendes Canale 

6. Oito lohmonn 

1. Evelóslo Vlelro 

2. Paulo Brossord 
3. Adalberto Sena 

Suplente• 
ARENA 

1. lcrnon de Mello 

2. Helvldlo Nunes 

3. Joié Sorney 

4. Ruy Sontos 

MDB 

I. Fronco Montoro 

2. !tomar franco 

Assistente: Oelde Maria B. F. Cruz- Romal598. 

ReuniOes: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 

local: Solo "Clóvis 8evilócquo" - Anexo li - Ramal 623. 

COMIISAO DI FINA~ -(CP) 
117 Membros! 

Tltultlrea 

1. Saldanha Derzl 

2. Benedito ferreiro 

3. Alexandre Casto 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amaro! Peixoto 

Vlce.Presldente: T eot6nlo Vilela 

ARENA 

Suplente• 

I, Daniel Krteger 

2. José Gulomord 

l José Sorney 
-4. Fausto Castelo-Bronco -4. Heitor Dias 
5. Jessé Fleire 

6. Vlrgllio Tdvora 

7. MoHoslello 

8. Torso Outro 

9. Henrique de lo Rocque 

10. Helvldlo Nunes 

11. T eot6nlo Vilela 

12. Auy Santos 

1. Amoral Peixoto 

2. leite Choves 

3. Mouro Benevldes 

~. Roberto Sotumlno 

5. Ruy Carneiro 

MDB 

5, CoHete Pinheiro 

6. Oslres Telxelro 

1, Donton Joblm 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveldslo Vlelro 

Assistente: Morcus Vlnlclus Goulort Gonzogo - tamal303. 

Reunl6eso Quintos-feiras, às 10.30 hotoa. 

locolo Solo "Rui Borbota"- Anexo 11- Romols621 e 716. 
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COMISSlO DI UOISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

Titular•• 

1. Mendes Canele 
2. Domício Gondim 
3. Jarbas Passarinho 

COMPOSiçAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
V ice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

l. Vlrgillo T óvoro 
2. Eurico Rezende 
3. Accloly filho 

4. Henrique de la Rocque 
5. Jessé Freire 

I. franco Montoro 
2. Nelson Carneiro 

MDB 
l. Llllaro Barboza 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas-loiras, às li :00 horas. 
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Rama1623. 

COMISSlO DI MINASIINUGIA- (CMI) 
17 Membros! 

ntulor•• 

t. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Dcmício Gondim 
S. João Calmon 

l. Dirceu Cardoso 
2. Itamar franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo4o Calmon 
Vice-Presidente: Domícic Gondim 

Suplente• 
ARENA 

l. Paulo Guer~o 
2. José Guiomard 
3. Virgílio T óvora 

MDB 
l. Gilvan Rocha 
2. leite Chaves 

~sistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romol306. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 heras. 
local: Sala "Epitócic Pessoa"- Anexo 11- Ramai61S. 

ntulor•• 

l. José Lindoso 
2. Renato franco 
3 Otto lehmann 

I. Danton Jobim 
2. Orastes Querela 

COMISSlO DIIIDAÇlO (CI) 
IS Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jobim 
V ice-Presidente: Renato franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

l. Virgílio T óvoro 
2. Mendes Canole 

l. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Romol134. 
Reuni6111 Quartas·feiros, tu 11:00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramol623. 

COMISSlO DIIILAÇOU IXTIIIOIIS- (CII) 
115 Membros! 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio T óvcro 
4. Jessé freir6 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónic Portello 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sorney 
9. João Calmon 

10. Augusto Franco 

l. Danton JoiJim 
2. Gilvon Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite C~oves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: DanlelKrieger 
J9.Vice-Presldente: luiz Viana 

29-VIce-Presidente: Virgílio Tóvora 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Accioly filho 
2. José lindoso 
3. Cottete Pinheiro 

·4. Fausto Castelo-Broncc:. 
S. Mendes Canele 
6. Helvrdio Nunes 

l. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Soturnino 

S. Mouro BAnevides 

Assistente: COndidc Hippertt- Ramal676. 
Reunióes: Quartos-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulo rei 

COMISSlO DI SAÚDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Bronco 
Vice·Presidente: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

1. Fausto Castelo-Branco 1. Saldanha Derzi 
2. Cattete Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4. Otair Becker 
5. Alte111r leal 

1. Adalberto Sena 
2. Gilvan Racha 

MDB 

2. Mendes Canele 

l. Evandro Carreiro 
2. Ruy Carneiro 

Assistent•" lêda Ferreira da Racha - Ramal 312 
RauniOeso Quintas-feiras, õs l ),()()horas. 
local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 
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COMJUlO DISIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membtosl 

Titulare a 

1. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, José Gulomard 

Vice-Presidente: Vasconcelos Jorres 

Suplentea 
ARENA 

I. Jarbas PassO<inho 

C OMISSA O DI nANSPOITIS, COMUNICAÇOIS 
I O liAS PUBLICAS- (CT) 

Titulare a 

17 Membros i 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vico-Pr•·'-ionle: Luiz Cavalcante 

Suplente• 
2. José lindoso 
3. Virgílio T óvora 
4, José Guiomard 

2. Henrique de La Rocque ARENA 
I. Alexandre Costa I. Otto Lehmann 3. Alexandre Costa 

S. Vasconcelos Torres 

MOS 
1. Amoral Peixoto I. Agenor Maria 
2. Adalberto Sena 2. Orestes Quércio 

Assistente: L6da Ferreira da Rocha- Ramal312. 
fleuniOes: Quartas-feiras, às li :30 horas. 

Loc:pi1 Sola "Clóvis Bovilócqua"- Anexo 11- Ramal312 

COMISSlO DI SDYIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titulare a 

1. Augusto franca 
2. Otto Lohmann 
3. Heitor Dias -
4. Accloly Filho 
5. Luiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lózar,o Barbozo 

Vice·Presidente: Otto Lehmann 

ARENA 

MOB 

Suplente• 

1: Manos Leõo 
2. Gustavo Capanema 
3. Alexandre Costa 

I. Donton Jobim 
2. Mauro Benevides 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuni6es: Quintas-feiras,,.às 10:00 horas. 
Local: Saia "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal 615 

2. Luiz Cavalcante 2. Mondes Canale 
3. Benedito Ferreira 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MOS 
I. Evondra Carreiro I. Lázaro Barboza 
2. Evolósio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Claudio Carlos R. Casta- Ramal301 
Reuniões: Quintas-loiras, às li :00 horas. 

tocai: Sala Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal621 

I) SIIYIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Coml11iea Temporórlaa 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25-8505- Ramal303 

11 Comissc5es Temporárias para Projetas do Congresso Nac:ional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 

41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Alfeu de Oliveira· Ramai 674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Mauro 
Lopes de Sã -Ramal 31 O 

~lll.lllO nDilllL 

1111BDCRII'UIIU ll! C:OIIISSOBS 

SIIIVIQO ll! C:OIIISSO!S PEIUWfiii1'BS 

BOIUS ~ 

10100 C,A.R. 

HORAS QUARI!A 

c.c.J, 

10100 

C,B, 

C,R,I, 

10130 

C,.\, 

11100 C,ft, 

11130 c.s.x. 

BOIW!IO IWI R!DIIIO!S DAS COIIISSO!S l'!I!IWIII!If!S llO SBll.lllO PEt~ 
PARA O AliO D! 1976 

S •A L A ASSISTENT! HORAS QUINTA s A L 48 

J:PIT.(CIO PBS:IOA 
LIDA 09100 C.D.F. 

ROY BARBOSA 

hMl. - 615 -· - 621 • 716' 

11 A L A s ASSISTB!IT C,I,C CLOVIS BBVII.iCQUA 

10t00 
Rall&l. - 623 

CLOVIS BBVII.iCQUA aARIA c.s.P.c. EPITACIO PESSOA 

Ratllal- 6~1 IHKinA Ramal - 61~ 

I:PIUCIO PBS:IOA C.P. 11JY BARBOSA 
DANIEL Raaio - 621 o 716 Rall&l. - 615 10130 

IIJY IWUICSA CllfDIIlO c.K.I. IPITACIO PESSOA 
llaaio - 621 o 716 Ralllll - 615 

IPITACIO PBS:IOA aARCUS C. L. S. CLOVIS BBVII.ACQUA 
-1-615 VINICIUS -1-623 

CLOVIS BBVII.iCQOA aARIA 11100 c.s. 
EPITACIO PESSOA 

Ra.-1 - 623 CARIIIIII hMl. - 615 

CLOVIS BM L.(cQUA LIDA c,T. RUY BARBOSA 

Ruol. - 623 Ruail - 621 • 716 

ASSISTIIIH 

RONALilO 

CLIIIll! 

SONIA 

aA!ICUS 

VINICIUS 

ROIIAL!lO 

OAIIIIL 

LIDA 

CLiUDict 
COSTA 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N9 108 SEXTA-FEIRA, lO DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 148• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 

1976 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

N~ 144/76 (n~ 268/76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei do Senado n~ 27/75. que altera o caput do artigo 20 da Lei n~ 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo 
Civil. (Projeto que se transformou na Lei n~ 6.355, de 8 de setem
bro de 1976.) 

N~ 145/76 (n~ 269/76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 61/76, que concede pensão especial a Antônio 
Rodrigues de Souza, e dá outras providências. (Projeto que se · 
transformou na Lei n~ 6.356, de 8 de setembro de 1976.) 

N~ 146/76 (n~ 270/76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 58/76, que dispõe sobre a criação de cargos no 
Grupo-Atividades de Controle Externo do Quadro Permanente 
da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, c dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n~ 6.357, de 8 
de setembro de 1976.) 

- De agradecimento de comunicações: 

N~ 147/76 (n9 271/76, na origem), referente aos Decretos 
Legislativos n9s 63 c 64/76, que aprovam os textos dos Decretos
Leis n9s 1.470 c 1.472, de 1976. 

1.2.2- Pareceres 

- Referentes à seguinte matéria: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 39/76 (n9 705-Cf75,. na 
origem), que altera a rcdaçào de dispositivos do Decreto-Lei n9 
4.2.38, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a fabricação, o 
comércio c o uso de artigos pirotécnicos, c dá outras provi
dências. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, 
a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minuto~. com Ordem do Dia 
que designa. 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 110, de 
1975 (n9 1.265-B/75, na Casa de origem), que erige cm monumen
to histórico nacional o imóvel onde funciona o Instituto de 
Educação Caetano de Campos, situado na cidade de São Paulo. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado n~ 222/76, de autoria do Sr. Sena
dor Evclásio Vieira, que dispõe sobre dispensa de documentação 
nosológica em processos de pensão militar de ex-combatentes da 
FEB falecidos, c dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n9 223 f76, de autoria do Sr. Sena
dor Benjamim Farah, que dispõe sobre declarações de doação do 
próprio corpo ou parte dele para fins de utilização post-mortem, e 
dá outras providências. 

1.2.5 - Discurso do Expediente 

SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA - Instalação, no 
próximo dia 24, do V Festival de Arte de São Cristóvão, no Es
tado de Sergipe. 

1.2.6 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 224/76, de autoria do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, que estabelece a obrigatoriedade de 
apresentação de música "ao vivo" nas emissoras de televisão c 
nas casas de diversões, e dá outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Rcq~crimcnto n9 383/76, do Sr. Senador Ruy Santos, 
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetes de Lei do 
Senado n9 5/72, do Sr. Senador Franco Montoro, que estimula o 
aproveitamento de empregados de idade mais alta, mediante a 
lixaçào de contribuições variáveis para o INPS, c n9 174/75, do 
Sr. Senador Osires Teixeira, que dispõe sobre o aproveitamento 
de mão-de-obra de pessoas com idade superior a 35 anos, c dá 
outras providências. Aprovado. 



5616 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1976 

' - R~:qu~:rim~:nto nY 386/76, dos Srs. S~:nador~:s Lourival 
Baptista ~: Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
s~nudo Fc:d~rul, dos discursos proferidos ptlo Ministro da 
A~:ronáutica, T~:nentt·Brigadeiro Jo~:lmir Campos de Araripe 
Macedo e pdo Ministro do Exército, General Sylvio Couto Coe
lho da Frota, no dia 25 de agosto de 1976, Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 76/75 (nY 339-C/68, na Casa 
de origem), que disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras 
providências. Discussão adiada para a Sessão de 7 de outubro 
próximo, nos termos do Requerimento nY42lf76. 

-Projeto de Lei da Câmara nY 95/75 (nY J99-Bj75, na Casa 
de origem), que dá nova redação à letra c do art. JY da Lei nY 91, 
de 28 de agosto de 1935, estendendo a exigência de gratuidade 
aos cargos dos Conselhos Fiscais, deliberativos e consultivos das 
sociedades declaradas de utilidade pública. Rejeitado. Ao Arqui-
v o. 

-Projeto de Lei da Câmara nY 62/76 (nY 1.795-C/76, na 
Casa de origem). de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúbli· 
ca, que revoga a Lei nY 1.252, de 2 de dezembro de 1950, c dá 
outras providências. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo nY 21/76 (nY 56-A/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio 
Internacional do Café de 1976, aprovado por ocasião da Sessão 
Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da Organização 
Internacional do Café. Aprovado. À Comissão de Rcdação. 

-Projeto de Lei do Senado nY 102f75-Complcmcntar, do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de 
empréstimo simples pelos servidores públicos ao Programa de 
Formação do Património do Servidor Público. Discussão encerra· 
da. Votação adiada para a Sessão de 16 do corrente, nos termos 
do Requerimento nY 422/76. 

- Projeto de Lei do Senado nY 65 f74, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera o art. 59 da Lei nY 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, e dá outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo nY 
21 f76, constante do sexto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento nY 423/76. À promulgação. 

I .5- DISCURSOS APUS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR FRANCO MONTORO- Adoção de sugestões 
fundadas em estudo realizado por especialistas, com vista a 
restringir o consumo de gasolina no País. 

SENADOR JOSE ESTEVES - Apelo aos arenistas do 
Território Federal de Roraima, em favor da unificação daquela 
agremiação. 

SENADOR JOSE LINDOSO- Solicitando ao Sr. Minis
tro da Justiça, a inclusão, na proposta de Reforma do Poder 
Judiciário, de normas que disponham sobre a criação da Justiça 
Agrária no País. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- ConseqUências 
do Decreto nY 76.407, de 9 de outubro de I 975, no funciona
mento da Companhia Siderúrgica Nacional. 

I .6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA 149• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1.-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2. I - I•areceres 

-Referentes à seiuinte matéria: 

Projeto de Lei do Senado nY 66/76, que altera a redação do 
artigo 301 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo nY 20/76 (n9 54-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo que 
modifica e complementa a "Convenção entre os Estados Unidos 
do Brasil, atualmente República Federativa do Brasil, e o Japão, 
destinada a evitar a dupla tributação em matéria de impostos 
sobre rendimentos", assinado cm Tóquio, a 23 de março de 1976. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução nY 71/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bariri (SP) a elevar em CrS 1.000.000,00 (hum 
milhão de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. À Comissão de Rcdação. 

- ProJeto de Kcsolução nY 72/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bebedouro (SP) a elevar cm CrS 3.927.200,00 (três 
milhões, no;icccntos c vinte c sete mil c duzentos cruzeiros) o 
·montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de 
Rcdaçào. 

- Projeto de Resolução nY 73/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campinas (SP) a elevar em CrS 87.752.991,00. 
(oitenta e sete milhões, setecentos e cinqUenta e dois mil, 
novecentos e noventa e um cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nY 
20/76, constante do item nY I da Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento nY 424/76. À promulgação. 

- Kedação final do Projeto de Resolução nY 71/76, 
constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento nY 425/76. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução nY 72/76, 
constante do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos ter
mos do Requerimento nY 426/76. À promulgação. 

- Redação final· do ProJeto de Resolucão · nY · 73i76, 
constante do quarto item da Ord:m do. Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento nY 427/76. A promulgação. 

2.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FRANCO MONTORO - Congresso de 
Técnicos Agrícolas, a realizar-se dia 12 do corrente, na cidade de 
Jaboticabal-SP. 

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAt 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PERMA
NENTES 

,, ' ' ' 11 f •• ' : • ' •' • ' ' t ' 
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ATA DA 148• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Lesdslatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES, BENJAMIM FARAH E LOURIVAL BAPTISTA 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Josi: Lindoso- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
Josi: Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio Nunes- Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz- Ruy Carneiro -
Paulo Guerra - Augusto Francq - Gilvan Rocha - Lourival 
Baptista - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende -
João Calmon - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo 
Capanema- Itamar Franco- Franco Montara- ltalívio Coelho 
-Leite Chaves- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores. Havendo número 
n:gimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. (9-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente. 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

N9 144/76 (n9 268/76, na origem), de 8 do corrente, referente ao 
ProJeto de Lei do Senado n9 27, de 1975, que altera o caput do artigo 
20 da Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.355, de 8 de 
setembro de 1976); 

N9 145/76 (n9 269/76, na origem), de 8 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 61, de 1976, que concede pensão espe
cial a Antônio Rodrigues de Souza, e dá outras providências. (Pro
jeto que se transformou na Lei n9 6.356, de 8 de setembro de 1976); e 

N9 146/76 (n9 270/76, na origem), de 8 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 1976, que dispõe sobre a criação 
de cargos no Grupo-Atividades de Contr.ole Externo do Quadro Per
manente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.357, de 
8 de setembro de 1976.) 

De agradecimentos de comunicações: 

N9 147 f76 (n9 271/76, na origem), de 8 do corrente, referente 
aos Decretos Legislativos n9s 63 e 64, de 1976, que aprovam os text.os 
dos Decretos-leis n9s 1.470 e 1.472, de 1976. 

PARECERES N9s 655,656 e657, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1976 (n9 705-
C, de 1975, na origem), que "altera a redaçào de dispositivos 
do Decreto-Lei n9 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre 
a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos, e dá 
outras providências". 

PARECER N9 655, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados altera a redação d.e 
dois dispositivos (arts. 59 e 99) do Decreto-Lei n9 4.238, de 8 de abr~l 
de 1942, que "dispõe sobre a fabricação, o comércio c o uso de arti
gos pirotécnicos, c dá outras providências". Pelo art. 59 somente.a~s 
maiores de 16 anos passa a ser permitida a venda de fogos de arti
fício, incluídos na classe "B" do art. 29, ou sejam: "19- os fogos de 
estampido com 0,25 (vinte c cinco centigramas) de pólvora no má· 

ximo; 29 - os foguetes, com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas, 
sem bomba; 39- os chamados "pots-à-feu", "morteirinho de jar
dim", "serpentes voadoras" e outros equiparáveis". Até agora, tais 
fogos poderiam ser vendidos a qualquer pessoa, inclusive menores 
com a proibição, que o Projeto mantém, de queima "nas portas, jane
las, terraços, etc., dando para a via pública e na própria via pública" 
(a) e "nas proximidades dos hospitais, estabelecimentos de ensino e 
outros locais determinados pelas autoridades policiais" (b). 

Ao justificar sua proposição, o nobre Deputado Francisco Ama
ral deu menor relevo a essa alteração, tanto que a ela dedica apenas 
seis linhas das quarenta e cinco de suas razões: 

"A presente proposição visa, primeiramente, a proibir a 
venda, aos menores, dos fogos constantes da classe "B", 
ficando permitida a outra,· apenas a aquisição daqueles da 
classe "A", ou seja, os menos perigosos, tais como fogos de 
vista sem estampido ou com estampido, desde que não 
contenham mais de vinte centigramas de pólvora por peça," 

E esse aspecto secundãrio é ainda ressaltado na própria justifi
cação, ao referir-se à redação que propõe P.ara o art. 99: 

"Talvez seja esta a mais importante das alterações que 
pretendemos introduzir no Decreto-Lei n9 4.238, pois, em 
razão da atualização do valor das multas a serem aplicadas, 
certamente diminuirá o índice de infrações." · 

Também a mim parece irrelevante a modificação pretendida no 
art. 59, eis que nenhum dado estatístico leva a concluir pelos maleli
cios da permissão vigente. Meu voto, assim, é pela rejeição desta par
te do Projeto em exame. 

Quanto ao art. 29 do Projeto, parece-me, como redigido, inju
rídica. A lei não pode flutuar ao sabor de Decretos, atos do Poder 
Executivo, e sobre os quais não exerce qualquer controle. Inclino-me 
assim, pelo texto inicial do Projeto, aprovado pela douta Comissão 
de Constituição e Justiça com o parágrafo único, que a meu ver deve 
ser mantido, já que possível não é a vinculação da multa ao salãrio 
mínimo, que lhe daria constante atualização. 

Por tais motivos, ofereço a seguinte emenda substitutiva à apre
ciação dos eminentes colegas: 

EMENDA N9 I - CCJ 
(Sul'lstitutivo) 

Art. !9 O art. 99, do Decreto-Lei n9 4.238, de 8 de abril de 
1942, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 99 Os infratores das disposições deste Decreto
Lei estarão sujeitos a multas variâveis de Cr$ 500,00 (qui
nhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) as 
quais, na reincidência, serão aplicadas cm dobro." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua· p\lblicaçào. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala das Comissões, em lO de junho de 1976. - Accioly Filho, 

Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Helvidlo Nunes - José 
Lindoso - Otto Lehmann - Henrique de La Rocque - Dirceu Car
doso. 

PARECER N9 656, de 1976 
Da Comlssio de Economia 

Relator: Senador Franco Montoro 

Oriundo da Câmara dos Deputados, chega a esta Comissão o 
Projeto de Lei que altera dois artigos do Decreto-Lei n~ 4.238, de 8 
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de abril de 1942, que: "dispóc: sobre: u fabricação, o comc:rcao c o uso 
de artigos pirotécnicos, c dá outras providências", 

A rcducào original dos artigos mencionados é a seguinte: 

"Art. s~ Os fogos incluídos na classes B podem ser 
vendidos 11 quaisquer pessoas, inclusive menores, sendo sua 
queima proibida nos seguintes lugares: 

a) nus portas, janelas, terraços, etc., dando para a via 
pública e na própria via pública; 

b) nas proximidades dos hospitais, estabelecimentos de 
ensino e outros locais determinados pelas autoridades 
policiais." 

"Art. 91> Os infratores dns disposições deste Decreto· 
Lei serão punidos, a juizo das autoridades, de acordo com as 
disposições desta lei, com multas de 200$0 a 2:000$0 e do 
dobro na reincidência. 

Parágrafo único. As multas não eximem os infratores 
das sanções penais que: couberem, c:m casos de acidentes 
pessoais e materiais." 

O Projeto de Lei ora sob exame, conforme aprovado na Câmara 
dos Deputados, proibiu a venda dos fogos incluídos na denominada 
classe B a menores de 16 (dezesseis) anos, ao mesmo tempo em que 
buscou atualizar o valor das multas previstas nos casos de infrações 
ao disposto no Decreto-Lei n9 4.238, de 8 de abril de 1942, que se 
objetiva alterar. 

Sob o aspecto económico, que cabe a esta Comissão técnica 
apreciar, torna-se dificil, por certo, uma avaliação dos efeitos da 
proibição que se pretende estabelecer à venda de fogos sobre o 
consumo variável que aluaria, numa fase posterior, sobre a 
produção. 

Doutra parte, porém, a vedação proposta teria o significado de 
um impacto psicológico sobre um tipo de consumo supérfluo, 
desnecessário, e que, na verdade, desvia fatores de produção que 
poderiam ter melhor uso alternativo. 

-Quanto à alteração relativa ao art. 99 do Decreto-Lei n9 4.238, 
de 8 de abril de 1942. valemo-nos da justificação ao Projeto, pro· 
duz1<1a pelo ilustre Deputado F-rancisco Amarar: 

"Talvez seja essa a mais importante das alterações que 
pretendemos introduzir no Decreto-Lei n9 4.238, pois, em 
razão da atualização do valor das multas a serem aplicadas, 
certamente, diminuirá o índice de infrações." 

No entanto, a nova redução proposta. por sua vez; não alcança, 
igualmente, o objetivo de revigorar as forças perdidas pelo valor das 
multas "no dc:coner de tantos anos por efeito da inflação". Isso 
porque, à medida cm que determina valores fixos, sujeita-os à desva
lorização inevitável, principalmente em períodos de alta acelerada 
dos preços, como agora. 
. E de importância, assim, sanar a impropriedade do Projeto, tam 

bem ressaltada pela douta Comissão de Con<tituicão e Justiça, 
conforme o Relator, Senador Nelson Carneiro, de que "a lei não po
de flutuar ao sabor de Decretos, atas do Poder Executivo, e sobre os 
quais não exerce qualquer controle". 

Somos, portanto. oela aprovação do Projeto, com a seguinte: 

EMENDA N9 2- CE 

Ao art. 29 do Projeto, dê-se a seguinte redução: 

"Art. 29 O art. 99, do Decreto-Lei n9 4.238, de 8 de abril 
de 1942, passa a ter a seguinte redução: 

"Art. 99 Os infratorcs das disposições deste Decreto-Lei 
estarão sujeitos a multas variâvcis de CrS 500,00 (quinhentos 
cruzeiros) a CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), atualizadas 
monetariamente na forma da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 
1975, as quais na reincidência, serão aplicadas cm dobro." 

Sala das Comissões, cm II de agosto de 1976. - Renato Franco, 
Presidente r.m exercfcio- Franco Montoro. Relator- Vasconcelos 
Torres- Kuy Santos, com restrições- .Jarl!a~ Passarmho- Agenor 
Maria- Arnon de Mcllo- Paulo Guerra. 

J>AJU~CER. NY 657, DE 1976 
Da Comlssio de Finanças 

Relator: Senador Fausto Castelo-Branco 

Nu lormu rc:gimc:ntul, vem il Comissão de: Finanças o Projeto de 
Lei da Câmara nY 39, de: 1976, que altera u redução de: dispositivo do 
Decreto-Lei n9 4.238, de 8 de: ahril de: 1942, que dispõe sobre a 
fabricação, o com~rcio e o uso de artigos pirotécnicos, c: dá outras 
providências. 

A proposição ~ de: autoria do ilustre Deputado Francisco 
Amaral, tendo sido aprovada na Câmara dos Deputados, depois de 
ser apreciada nas Comissões Ti:cnicas daquela Casa do Congresso 
Nacional. 

No Senado Federal, manifestou-se inicialmente a douta 
Comissão de Constituição t Justiça, pela aprovação do projeto, na 
forma do Substitutivo apresentado. Esse Substitutivo rejeitou a 
lltc:ração do urt. 59 do Decreto-Lei n9 4.238. de 8 de abril de: 1942 c: 

deu nova redução à modificação proposta para o art. 99 do mesmo 
d1ploma legal. 

Tamb~m a Comissão de Economia concluiu pela aprovação do 
projeto, com emenda que aperfeiçoa a redução adotada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que prevê a atualização 
monetária da multa na forma da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Os aspectos essenciais da proposição foram analisados nas 
Comissões pelas quais a matéria tramitou. 

Sob o aspecto financeiro, que nos cabe opinar, entendemos que 
a multa deve ser vinculada à atualização monetária, conforme 
prevista na Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Entretanto, a Comissão de Economia, em sua emenda, já 
propôs tão acertada vinculação. 

Por estas · razões, concluimos pela aprovação do projeto, com a 
alteração contida na Emenda n9 2- CE. 

Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976. - Amaral 
Peixoto, Presidente - Fausto Castelo-Branco, Relator - Henrique 
de La Rocque - Heitor Dias - Saldanha Derzi - Danton Jobin -
Virgflio Távora- Daniel Krieger- Ruy Santos- Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
lS dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 20, de 1976; e:dos Projetas de Resolução 
N9s 71, 72 e 73, de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
comunica que, nos termos dos artigos 278 e 154, § ]9, do Regimento 
Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 
110, de 1975 (n9 1.265-B/75, na Casa de Origem), que erige em 
monumento histórico nacional o imóvel onde funciona o Instituto de 
Educação Caetano de Campos, situatlu na cidade de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. !9-Secretârio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 222, DE 1976 

Dispõe sohre dispensa de documentação nosológica em 
processos de pensão militar de ex-combatentes da FEB fale
cidos, e dá outras providências. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
Art. 19 Os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da 

FEB, da FAB c da Marinha, que participaram ativamente de opera
ções de guerra, não reformados, falecidos ou que venham a falecer, 
deixarão a seus dependentes pensão na forma estipulada pelas Leis 
2.579, de 23 de agosto de 1955 c 4.242, de 17 de julho de 1963. 

A rt. 29 Para instrução dos processos relativos à pensão de que 
tntta o artigo anterior, serilo exigidos os seguintes documentos: 

n) comprovante de participação ativa nas operações de guerra, 
fornecido peio órgilo militar a que esteve subordinado o interessado; 

i' 
' 
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bJ c~rtidilo d~ cusum~nto ou docum~nto qu~ comprov~ r~lação 
d~ d~p~ndi:nciu, ~ 

c J ut~studo d~ óbito. 
J>arúgrufo único. Em nenhuma hipótes~ será exigida a 

apr~s~ntaçilo d~ documentação nosológicu ou outra além da indica
da nest~ artigo. 

Art. )Y O Pod~r Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

A rt. 49 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 5Y Revogam-s~ as disposições em contrário. 

J ustlficaçio 

Como modesta contraprestação pelos inestimáveis serviços 
pr~stados à Pátria ~ à Democracia durante o último conflito mun 
dial, alguns ben~fícios, dentre eles a pensão militar, são concedidos 
aos ~x-intcgrant~s dà Força Expedicionária Brasileira, que efetiva
m~nte participaram de operações bélicas na Itália. 

Assim, podemos mencionar a pensão militar especial para os 
beneficiários de soldados e cabos ex-integrantes da FEB, no valor 
correspondente à pensão militar deixada por um 29 Sargento, assim 
como a "reforma póstuma", aos militares falecidos ou que venham a 
falecer, e que na Ativá possuíam graduação superior a Cabo, (Leis 
n9s 3. 765, de 4 de maio de 1960 e 4.242, de 17 de ju~ho de 1960). 

Entretanto, para que os beneficiários (dependentes dos militares 
falecidos) possam habilitar-se ao benefício da pensão, são exigidos 
documentos cuja apresentaçilo nem sempre é possível. 

i:: o caso, por exemplo, de ex-integrantes da FEB, FAB ou 
.vlarinha que falecem em hospital civil, cujos médicos, por diversos 
motivos, negam-se a fornecer documentação nosológica, ou que 
falecem em sua residência, sem assistência médica. 

Assim, o pracinha da FEB que não dispuser de recursos para 
internar-se e eventualmente falecer em hospital, com farta 
documentação médica, não poderá legar à família a pensão militar a 
que esta tem direito. 

Cumpre ressaltar que atualmente, os ex-integrantes da FEB 
r~manescentes são, via de regra, pessoas de pouca cultura, sem re· 
cursos financeiros para pleitear os benefícios a que têm direito, 
devido, fundamentalmente, a uma série quase interminável de entra· 
ves burocráticos. 

Dessa forma, há, em andamento, milhares de processos cuja 
tramitação encontra-se paralisada devido a esses entraves, causando 
sensíveis prejuízos a enorme quantidade de pessoas necessitadas, que 
ti:m inalienável direito aos benefícios que pleiteiam. 

i:: de ressaltar-se que os maiores prejudicados são os· ex· 
pracinhas e respectivas famílias, que militam em zona rural, eis que, 
ao falecerem, devido à precariedade do meio em que vivem, não 
podem deixar comprovantes de tratamento médico. 

Nesta conformidade, impõe-se a adoção da medida preconizada 
nesta proposição, qual seja, a de que, para a concessão de pensão 
militar aos dependentes de ex-integrantes da FEB, FAB e Marinha 
serão exigidos somente os documentos indicados no art. 29, 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1976.- Evelásio Vieira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~ 2.579, DE 23 DE AGOSTO DE 1955 

Concede amparo aos ex-Integrantes da Força Expedlcioná· 
ria Brasileira, julgados inválidos ou Incapazes definitivamente 
para o serviço militar. 

••••• o •• o •••••••••••••••••••• '' •• o ......................... . 

LEI NY4,242, DE 17 DE JULHO DE 1963 

Fixa novos valores para os vencimentos dos se"ldores do 
Poder Executivo, Civis e Militares; Institui o empréstimo com·· 
pulsórlo; cria o Fundo Nacional de Investimentos, e dá outras 
providências. 

................. ·····o ................................... . 
• •••••• ' ••••••••• ••••••• •••••••••• ' ••••••••••••••••••• 00 ••• 

. ········· ············· ................................... . 
(Às Comissiies de Consliluiçào e Jus lira e de Seguranra 

Nacional.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 223, DE 1976 

' Dispõe sobre declarações de c!Daçio do próprio corpo ou 
parte dele para fins de utilizações "post mortem" e dá outras 
providências. 

O Con'gresso Nacional decreta: 

Art. JY Nos requerimentos, relativos a solicitações de Carteira 
de Identidade, encaminhados aos órgãos federais de identificação, 
será garantido ao requerente fazer expressa declaração de vontade de 
doar o próprio corpo ou parte dele, para fins de utilizações post 
mortem de caráter cientifico ou humanitário. 

Parágrafo único. A Carteira de Identidade especificará as con
dições e limites da doação referida neste artigo. 

Art. 2Y Na regulamentação desta lei, que se processará no pra
zo de 90 (noventa) ~ias contados de sua publicação, serão estabeleci
dos os meios necessários de comunicação das declarações de doação 
a que se refere o art. I~ a hospitais e instituições cientificas ou 
humanitárias diretamente interessados na espécie. 

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

J ustificaçio 

O objetivo do presente projeto é o estabelecimento de um siste
ma que possibilite meios mais eficientes de atendimento aos que 
necessitam dos transplantes de órgãos, como recurso extremo à re
cuperação de atividades físicas essenciais. 

Apenas no que tange ao transplante de córneas, por exemplo, 
vale transcrever reportagem inseria em um prestigioso jornal de nos
sa pátria, sob o título "Vinte cegos esperam no Benjamim Constant 
por doadores de olhos" a qual apresenta impressionantes relatos, 
que dão bem conta da situação terrível cm que se encontram os que. 
as vezes, dependem, tão-somente, de um gesto de misericórdia. 

i:: do seguinte teor a reportagem: 
"O Instituto Benjamim Constant tem 20 cegos à espera de 

doadores para o transplante de córnea que lhes proporcionará ou res
tituirá a visão. Nos últimos três meses foram efetuadas, no Instituto, 
30 operações que propiciaram de 80 a 100% da visão aos pacientes. 

No Rio existem muitos bancos de olhos mas há escassez de 
doadores. Dos transplantes realizados até agora, a maioria das 
córneas doadas vem dos Estados Unidos, de Sri Lanka (antigo Cei
lão) e de alguns países escandinavos. 
Lei de Cada País 

Enquanto cm Sri Lanka a extração dos olhos do morto é 
automática, independente da vontade prévia deste ou da família, e 
cm países escandinavos isto só não acontece caso a pessoa deixe ins
truções expressas, por escrito, de que não quer doar, no Brasil a 
doação não é divulgada ou estimulada. 

Em Connccticut, Estados Unidos, ao se renovar a Carteira de 
Habilitação, o motorista recebe um cartão impresso indagando se 
quer ser doador. Em caso afirmativo, assina o cartão c o envia a um 
dos hospitais indicados. Com este c outros procedimentos, que estão 
sendo imitados em praticamente todo o território norte-americano, 
em campanhas de mobilização da população, os Estados Unidos têm 
distribuído córneas para muitos países, entre eles o Brasil. 

A lei brasileira protege, como extensão da personalidade do 
morto, o corpo. O Artigo 211 do Código Penal prevê pena de re· 
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clusào (s~m dirdto à susp~nsuo du pena ou sursis) de um u três unos c 
multa de Cr$ 0,50 u CrS 3,00 a quem destruir, subtrair ou ocultar 
cadáver ou parte dele, dolosumcnte. Mas desde que haja documento 
escrito expressando a vontade de doar o próprio corpo ou parte dele, 
c que a familia concorde na ocasião da morte, não há problema. 
Doador e Recepção 

A famíli:a do Dr. Jorge Braga de Nicmcycr, falecido cm julho, 
ao providenciar o s~pultamcnto d~scobriu cm s~us papéis instruçõ~s 
p:ara a doação da córn~a. O Instituto Benjamim Constant foi con
tactado c enviou à rcsid~ncia do Dr. Nicmcy~r um oftalmologista, 
qu~ lhç extraiu a córnea numa operação de 15 minutos- o doador 
não fic:a mutilado. Dois receptores foram localizados, preparados c, 
na mc:sma noit~. cada um recebeu uma córnea. 

Um dos rc:ccptorcs, o Sr. José: Ferreira, de 49 anos, nascido cm 
Belém do Pará, ficara c~go aos dois anos de idade, quando um médi
co lhe pingou nitrato de prata muito concentrado nos olhos para 
curar uma infecção. Mudou-se mais tard~ com a familia para o 
Piauí, onde trabalhou no "serviço pesado, carregando água e man
timentos para as vcnd:as", disse ele. 

Em 1950 escreveu uma carta ao Prc:sidc:ntc Gc:túlio Vargas 
pedindo ajuda para um tratamento ou para estudar, o que possibili
taria a escolha de uma profissão. Seu pedido foi atendido e ele veio 
para o Instituto Benjamim Constant, onde frequentou aulas, fez 
curso de massagista e diplomou-se. "Faço massagens aqui no Insti
tuto e a domicílio: qualquer tipo: estética, desportiva e terapêutica". 

José vai ser submetido a novas operações porque outras partes 
dos olhos ficaram afetadas pelo tratamento em Belém, por infecções 
posteriores e pelo longo tempo de desuso do órgão- 47 anos. Suas 
perspectivas de recuperar a visão entretanto são boas. 

Bancos de Olhos 

O Instituto Benjamim Constant, vinculado ao Ministério de 
Educação, tem 350 alunos e um ambulatório com capacidade de 100 
consultas por dia, para atendimento interno - dos alunos - e 
externo- das pessoas que não podem pagar consulta oftalmológica, 
que em média custa Cr$ 250,00. Destas é cobrada a taxa simbólica de 
CrS 30,00 por consulta, como contribuição à Caixa Escolar. 

A equipe médica do ambulatório é formada por três oftalmo
logistas, quatro clínicos gerais e três dentistas do quadro do 
Ministério de Educação e por 18 oftalmologistas residentes que não 
recebem salário. Os alunos têm prioridade no tratamento e nas ope
rações de transplante, que são gratuitos. No momento não hã alunos · 
com possibilidade de transplante de córnea, feito em pacientes com 
certos tipos de doenças ou com perfuração da córnea - conse
qUência freqUente nos acidentes de carro. 

O código de ética dos Bancos de Olhos determina que os olhos 
não podem ser vendido ou comprados. A cirurgia de transplante, no 
entanto, é cara e o pós-operatório exige medicamentos anti-rejeitan
tes. colírios e antibióticos. O Instituto absorve estes gastos mas o 
paciente externo operado "paga quanto puder" - garantiu o Dr. 
Cyro Assumpçào, chefe do ambulatório. Para se inscrever como doa
dor no Instituto Benjamim Constant, basta preencher uma ficha, as
siná-la, destacar uma parte, que fica no Instituto, e guardar a outra, 
que contém instruções indicando que o portador é um doador. 

A Distribuição 

O Sr. Luís Eurico Ferreira, oftalmologista de clínica de olhos 
que funciona no Edifício Fleming, cm Copacabana, liderou com o 
Dr. Talvani Sanfim Cardoso, dirctor do Lion's, a remessa de olhos 
dos Estados Unidos para o Brasil. Aqui eles são distribuídos entre os 
hospitais do Rio c de outros Estados. 

Os métodos de preservação da córnea evoluíram muito. 1:. neccs· 
súrio que os olhos sejam retirados até seis horas depois da morte do 
doador c que a córnea seja transplantada até 36 horas depois da 
cxtração. Mas existem hoje cm dia meios de conservá-la por 15 dias, 
cm meio de cultura de tecidos utilizados para a cultura da célula, o 
T.T. 199, ligeiramente modificado disse o Dr. Luís Ferreira. 

Outros meios de preservação- congelamento u uma temperatu
ra de 90 graus negativos- requerem aparelhagem c técnicos de que 
o Brasil não dispõe. O problema de rejeição é raro c já está quase 
superado com tratamento de corticoterapia. 

O Banco de Olhos do Hospital Silvestre, fundado há quase um 
ano, vem funcionando no sentido de mobilizar os associados do 
hospital a assinarem um termo de doação, e promove a distribuic;ilo 
das córneas até: então conseguidas porque ainda não existe, ali, um 
ambulatório de oftalmologia para a cirurgia de transplante." 

Assim, à vista dos argumentos arrolados, justifica-se a presente 
iniciativa, como medida de profundo interesse social. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1976,- Benjamim Farah. 

I À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Os projetas serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Instala-se, no próximo dia 24, o V Festival de Arte de São 
Cristóvão, que este ano tem como patrono o Ministro Ney Braga, 
numa justa homenagem que os sergipanos prestarão a quem tanto 
tem colaborado para o desenvolvimento da educação em Sergipe, e, 
também, como reconhecimento à obra extrarodinãria que vem reali
zando no Ministério da Educação e Cultura, em prol do ensino, da 
educação e da cultura nacionais. 

O Festival de Arte de São Cristóvão foi uma das mais felizes 
iniciativas ocorridas no Estado de Sergipe, que teve, desde logo, entu
siástico apoio do ex-Governador Paulo Barreto de Menezes, como é, 
agora, apoiado pelo Governador José Rollemberg Leite. 

Integrante do calendário cultural nacional, o Festival de São 
Cristóvão é importante acontecimento em Sergipe, como no Nordes
te e no País, parte que se tornou do Calendário Turístico Brasileiro. 
Realiza-se no belo cenário propiciado pelo magnífico conjunto artís· 
tico e arquitetónico de São Cristóvão, uma das nossas cidades-monu
mentos! 

Para o êxito invulgar do Festival de Arte de São Cristóvão tem 
sido valiosa a colaboração de universitários, artistas, intelectuais e 
do povo sergipano, que, desde o primeiro momento, compreenderam 
o enorme significado artístico e cultural da iniciativa. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui
to prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Faz V. Ex• muito bem 
cm destacar o movimento que, anualmente, de uns anos para cá, se 
faz em São Cristóvão, antiga capital sergipana c a bela cidade que 
V. Ex• foi um dos mais dinâmicos e melhores prefeitos. Além do 
património artístico das suas igrejas, c conventos, ainda há uma casa 
que precisa figurar nas visitas obrigatórias que são feitas a São 
Cristóvão, que é a casa de V. Ex•, onde existe um acervo maravilho
so de obras de arte. Pena que V. Ex• seja zeloso com essas obras, c 
ni'io possibilite aos seus amigos receber de presente uma delas ... 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Líder Senador Ruy Santos, por este depoi· 

I 
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mcnto que acaba de dar a respeito de São Cristóvão, depoimento 
valioso c que enriquece o meu pronunciamento. Quanto ao que 
temos cm nossa casa, quero dizer que não é um património como diz 
V. Ex•. mas recordações que guardamos de 33 unos que residimos 
naquela velha c tradicional cidade, onde me radiquei desde a moci
dade, após formado, c onde iniciei a minha vida pública. 

O V Festival de Arte de São Cristóvão é patrocinado pela 
Universidade Federal do Estado de Sergipe, c a Comissão Artística 
já contratou cerca de 37 grupos musicais, de dança, teatro, folclore, 
etc, que representarão, além do meu Estado, Paraíba, Maranhão, 
Piauí, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande 
do Norte c Pernambuco. Também Brasfiia, este ano, lã cstarã prcscn· 
te, representada pelo Quarteto de Cordas da Universidade de Brasí· 
lia. 

O Governo do Estado, através de diversos de seus órgãos, dá 
apoio ao Festival, que este ano alcançará maior brilho c importância 
do que nos anos passados. A contribuição que o Festival de Arte de 
São Cristóvão vem dando, para o aprimoramento artístico c cultural 
do Estado c toda a região nordestina, é incstimãvcl, razão, sem dúvi· 
da, de o eminente Ministro Ncy Braga ter aceito ser o seu patrono cs· 
te ano. 

Sr. Presidente, tive o prazer c a felicidade de assistir a todos os 
festivais já realizados na histórica cidade de São Cristóvão c, este 
ano, espero lã estar, mais uma vez, para presenciar seus cspctáculos 
de arte e cultura que se sucederão, expressando meu apoio aos 
organizadores dessa magnifica c importante festa, que o Governador 
José Rollcmbcrg Leite prestigia com a mesma decisão c igual 
entusiasmo com que o fez seu antecessor. 

Reafirmo, Sr. Presidente, que o V Festival de Arte de São Cristó· 
vão, cm decorrência da experiência acumulada nas quatro festas que 
o antecederam e da reputação que adquiriu em todo o País, alcança· 
rá resultados ainda mais belos e positivos do que nos anos anterio· 
res. (Muito bem! Palmas.) · 

COMPARECEM MAISOSSRS.SENADORES: 

Altevir Leal- José Esteves- Jarbas Passarinho - Petrônio 
Portella- Virgílio Távora- Luiz Cavalcante- Vasconcelos Tor· 
rcs- Danton Jobim - Benedito Ferreira - Mendes Canale- Lei· 
te Chaves- Evelãsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I9-Sccretãrio. 

E: lido o seguinte 

PROJlãO DE LEI DO SENADO N9224, DE 1976 

Estabelece a obrigatoriedade de apresentação de música 
"ao vivo" nas emissoras de televisão e nas casas de diversões, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 As emissoras de televisão deverão, obrigatoriamente, 
reservar I (uma) hora de sua programação diária para a apresenta· 
ção de músicas "ao vivo". 

Art. 29 Nos locais de diversões de qualquer natureza, que 
utilizam música gravada para entretenimento de seus frequentado· · 
rcs, será obrigatória a inclusão, em pelo menos 30% (trinta por ccn· 
to) do horário de funcionamento diário, de espctáculos musicais "ao 
vivo". 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo entende-se por lo
cal de diversão as "boites", "night clubs", "dancings", restaurantes, 
bares, clubes c estabelecimentos congêncros ou similares. 

Art. 39 As apresentações de música "ao vivo" de que trata esta 
lei deverão compreender, no mínimo, conjunto de 3 (três) músicos 
registrados na Ordem dos Músicos do Brasil. 

Art. 49 A inobservância das disposições desta lei sujeitará os 
infrnlorcs à multa de CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) c ao dobro 

desse valor, no caso de reincid~nciu, com os reajustamentos anuais 
cm conformidade com a Lei n9 6.205, de 29 de abril de i 975. 

Parágrafo único. Nu hipótese de persistência da infruçilo, a 
emissora de televisão ou o estabelecimento será suspenso ou 
interditado pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias. 

Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre a forma de fiscalização 
de seu cumprimento. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na :lata de sua publicação, rc· 
vogando-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

Lamentavelmente, o principal veículo de comunicação social de 
que dispomos- a televisão- cm nada prestigia o músico brasileiro, 
eis que os raros progra!llas musicais que exibe são "enlatados" 
estrangeiros ou "vidco tapes" de alguns cantores ou conjuntos musi· 
cais brasileiros. 

Por outro lado, as várias casas de diversões cm funcionamento 
no País, limitam-se a apresentar músicas gravadas seja através de dis
cos ou de fitas. 

Nesse contexto, os sessenta mil músicos populares c os quinze 
mil musicistas eruditos, registrados na Ordem dos Músicos do Brasil, 
não mais encontram trabalho, tendo que, para sobreviver, dcdi· 
carem-se a atividades absolutamente estranhas à música - fato que 
redunda, evidentemente, cm sensível prejuízo para a cultura nacional. 

Essa situação, por conseguinte, não mais pode perdurar, sob pe· 
na de destruição de nossos mais autênticos valores culturais c musi
cais, além da literal marginalização de toda a classe musical brasi· 
lcira. 

Pois bem, a medida preconizada nesta proposição configura um 
primeiro passo no sentido da reabilitação do músico brasileiro, ao 
obrigar as emissoras de televisão e os locais de diversões de qualquer 
natureza a apresentarem um mínimo de espetáculos musicais "ao vi
vo". 

Com isso, abrir-sc·á um novo mercado de trabalho para os músi
cos, c nossa música popular ou erudita será melhor divulgada c 
conhecida por todas as camadas da população. 

Estabelece, ainda, o projetado, penalidades aos infratorcs de 
suas disposições, sem o que, evidentemente, seu texto seria mera "lc· 
tra morta". 

res. 
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1976.- Vasconcelos Tor· 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a descaracterização do salário mínimo como fa
tor de corrcção monetária e acrescenta parágrafo único ao art. 
j9 da Lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 19 Os valores monetários fixados com base no salário mini· 
mo não serão considerados para quaisquer fins de direito. 

§ (9 Fica excluída da restrição de que tra[a o ••caput" deste arti· 
go a o fixação de quaisquer valores salariais, bem como os seguintes 
valores ligados à legislação da previdência social, que continuam 
vinculados ao salário mínimo: 

1 -Os beneficias mínimos. estabelecidos no artigo 39 da Lei 
número 5.890, de 8 de junho de I973; -

11 - a cota do salário-famllia a que se refere o artigo 29 da Lei 
número 4.266, de 3 de outubro de I 963; 

III - os beneficies do PRORURAL (Leis Complcmcnlarcs 
números 11, de 26 de maio de 1971, c 16, de 30 de outubro de 1973), 
pagos pelo FUNRURAL; 

IV - o salário base c os beneficies da Lei n9 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972. 
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V - o beneficio instituído pela Lei n' 6.179, de 11 de dezembro 
d.e 1974; 

VI - (vetado). 
§ 29 (vetado), 
§ 39 Para os efeitos do disposto no artigo 59 da Lei n9 5.890, de 

1973, os montantes atualmcnte correspondentes aos limites de 10 c 
20 vezes o maior salário mínimo vigente serão reajustados de acordo 
com o disposto nos àrtigos 19 e 29 da Lei n9 6.147, de 29 de novembro 
de 1974. 

§ 49 Aos contratos com prazo determinado, .vigentes na data da 
publicação desta Lei, inclusive os de locação, não se aplicarão, at~ o 
respectivo término, as disposições deste artigo. 

Art. 29 Em substituição à correção pelo salârio mínimo, o Po
der Executivo estabelcccrâ sistema especial de atualização monctãriil. 

Parágrafo único. O coeficiente de atualização monetãria, segun
do o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajustamento 
salarial a que se referem os artigos 1i e 29 da Lei n9·6.147, de 19-74,• 
excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Podcrã estabele
cer-se como limite, para a variação do coeficiente, a variação das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

. Art. 39 O artigo 19 da Lei n9 6.147, de 1974, fica acrescido de pa
rágrafo ú11ico com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Todos os salários superiores a 30 (trin
ta) vezes o maior salário mínimo vigente no País terão, como 
reajustamento· legal, obrigatório, um acréscimo igual a 

• importância resultante da aplicação àquele limite da taxa de 
reajustamento decorrente do disposto no "caput" deste arti
go." 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições cm contrário. 

Hrasnia, 29 de abril de 1975; I 549 da Independência e 87• da 
República.- ERNESTO GEISEL·- Amaldo Prleto. 

I Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O projeto de lei se
rá publicado c remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estão presentes 
na Casa 38 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

Item I: 
ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 ·383, de· 
1976, do Senhor Senador Ruy Santos, solicitando tenham 
tramitação cm conjunto os Projetes de Lei do Senado n9 5, 
de 1972, do Senhor Senador Franco Montoro, que estimula o 
aproveitamento dê empregados de idade mais alta, mediante 
a lixação de contribuições variáveis para o INPS, c n9 174, 
Clc 1975, do Senhor Senador Osircs Teixeira, que dispõe sobre 
o aproveitamento de mão-de-obra de pessoas com idade supe
rior a 35 anos, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadórcs que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. . 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Kequcnmento n9 :!1:!6, de 
1976, dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy San
tos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,· 
dos discursos proferidos pelo Ministro da Aeronáutica, Te· 
nentc-Brigadeiro Joelmir Campos de Araripc Macedo c pelo 
Mihistro do Exército, General Sylvio Couto Coelho da Fro· 
ta, no dia 25 de agosto de 1976. 

Em votac;il.o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos.(Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO DO SR. MINISTRO 
DA AERONÁUTICA: 

"Excelentíssimo Senhor General-de-Exército Sylvio Couto Coe· 
lho da Frota, dignissimo Ministro do Exército. · 
. A voz que nesta data maior aqui se eleva, simbolizando a uni· 

dade dos homens de farda, traduz o sentimento de todo um povo. ~ 
o reconhecimento da pátria agradecida que acompanha, nas letras da 
história, glórias que se confundem com as próprias glórias desta Na· 
ção. 

Falam, em nossas palavras, brasileiros de todos os quadrantes, 
homens que aprenderam a ver, cm cada quartel, uma fortaleza de 
civismo, cm cada caserna, o refúgio do desprendimento c da obri· 
gação. 

Senhor Ministro. Seus camaradas da Marinha c da Aeronáutica 
acompanham, com o mais vivo interesse, o patriótico esforço de 
vossa excelência no aprimoramento, cada vez maior, das condições 
de operacionalidade do nosso Exército. Este interesse reOcte a 
convicção de que o sucesso de toda ação conjunta e convergente 
repousa na efetiva independência das forças singulares que, assim, 
melhor se somam e melhor se completam . 

No plano da segurança interna, as Forças Armadas continuam 
atentas ao desenrolar dos acontecimentos. Não permitiremos que cri
ses artificiais sejam manipuladas na tentativa de solapar as institui
ções e a autoridade do Governo. Lamentamos os que, de boa-fé, ain
da se deixam seduzir pelas palavras fáceis da contestação estéril. 

Uma simples análise da conjuntura mundial demonstrará a 
'necessidade de uma sólida coesão na frente interna. O 
expansionismo do mundo comunista, com seu braço armado, jâ hoje 
debruçado sobre o Atlântico, é uma ameaça concreta, que não 
comporta qualquer ilusão. Neste quadro, temos de considerar 
ponderadamente a consciência ideológica do povo brasileiro. 

Encontrem nossas idéias o terreno fértil da compreensão. onde 
cada palavra tem sempre o seu melhor sentido, para que este encon
tro, culto ao soldado da pátria, seja também a realirmação de uma 
eterna aliança. 

Excelentíssimo Senhor Ministro Sylvio Couto Coelho da Frota." 
Cumprindo a grata missão que me foi conliada, em nome da Mari
nha, por honrosa delegação do seu ilustre chefe, Almirante-de· 
Esquadra Geraldo Azevedo Henning, e em nome da Aeronáutica, te· 
nho o grande privilégio de saudar o Exército brasileiro, no transcur
so de sua data magna, formulando votos pelo crescente progresso do 
poder militar. 

Que o Exército de Caxias continue a ser mensageiro do mais pu
ro nacionalismo e sentinela vigilante de nossas mais caras tradições." 

•E O SEGUINTE O DISCURSO DO SR. MINISTRO DO 
EXERCITO: 

"Excelentíssimo Senhor Ministro da Aeronáutica, Tcnentc-Bri· 
gadeiro Joelmir Campos de Ara ripe Macedo. 

Às profundas emoções que nos despertam as vibrantes 
comemorações do Dia do Soldado somam-se os calorosos sen
timentos de fraterna amizade dos nossos companheiros da Marinha 
e da Aeronáutica, magistralmente interpretados por V. Ex• nas elo· 
qUentes palavras, repassadas de cordialidade e simpatia, com que 
acaba de saudar o Exército c o seu patrono. 

Contorta-nos e estimula-nos, sobremodo, esta demonstração de 
'apreço dos nossos irmãos cm armas, pois nela vemos a identidade de 
·propósitos que nos liga, baseada na comunhão dos mesmos ideiais c 
em idêntica determinação de legar, às gerações futuras, uma nação 
unida c soberana, tnl como a recebemos dos nossos antepassados, 
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mas cngradccida pelo nosso labor c dignificada pelo nosso desvelo 
cm torná-lu cada v c:.: mais justa e livre. 

A renovação, a cada uno, desta cerimônia simples, tão ao gosto 
da austeridade militar, longe de emprestar-lhe carâter de fria e pro· 
tocolar rotina, reaviva a chama da camaradagem c fortalece o enten
dimento cntn: os que, partilhando iguais responsabilidades, também 
participam das mesmas preocupações c buscam os mesmos objctivos. 

Esta indestrutível coesão representa, sem sombra de dúvida, se
gura garantia de que não prevalecerão as torpes atividades dos que, 
inspirados em doutrinas alienigenas de cunho totalitârio, e anticris
tão ou cm dcsmedidâs ambições pessoais, pretendem perturbar nossa 
tranqUilidade, exacerbando antagonismos ainda n~o superados, 
explorando maldosamente vulnerabilidades do nosso atual estâgio 
'de desenvolvimento e lançando a cizânia e a desconfiança entre par
celas da comunidade pátria. 

A obra portentosa da unidade nacional - na qual se destacou· 
Caxias-, não é: um fato acabado mas um processo de continuo aper
feiçoamento e afirmação, que não pode dispensar o co'ncurso de 
todos os brasileiros. Sem visar a uniformidade insípida e 
estagnadora, busca a harmonia do conjunto pela eliminação dos 
fatores desaglutinadores e pelo oferecimento de iguais oportunidades 
aos que se disponham, por seus méritos, a ascender na escala social. 

As Forças Armadas, na sua quotidiana devoção de servir ao po
vo brasileiro, são particularmente sensíveis às ameaças desagregado
ras, pois nelas vêm sérios riscos de frustrar-se o anseio maior da 
nacionalidade e de uma pátria una e indivisível, na qual se pratique a 
justiça· e a liberdade, numa ampla e fraterna convivência, assim pen
saram aqueles que, com inauditos sacrifícios e extrema coragem, 
desencadearam o movimento de 1964, assim pensamos nós, ainda ho
je, depois de doze anos de luta incessante pela concretização dos 
ideiais da revolução democrática. 

Senhor Ministro. 
Ao agradecer a V. Ex• as expressões enaltecedoras com que sere

feriu ao soldado brasileiro, cujas virtudes maiores encontram-se 
sublimadas na figura tutelar do seu Patrono, quero manifestar a fir
me disposição do Exército de, em íntima e perfeita sintonia com os 
marinheiros e aviadores, fiéis a diretrizes governamentais, perseverar 
na nobilitante tarefa de- como bem disso V. Ex• algures- manter, 
a qualquer preço, a segurança indispensável ao desenvolvimento, 
com vistas ao bem-estar 11eral dn RrRcil " 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -.Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 76, de 1975 (n~ 1 .339-C/68, na Casa de origem), que disci
plina a profissão de Geógrafo, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n~s 512 a 514, de 1976, das Comis-
sões: _ _ _ 

- de Educação e Cultura, favorável ao Projeto nos ter-
mos do substitutivo que apresenta; 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do substitutivo da Comissão de Educação e 
Cultura; e 

-de Legislação Social, favorável ao Projeto, nos termos 
do substitutivo da Comissão de Educação _e Cultura. 

A matéria constatou dã Ordem do Dia da Sessão do dia lO de 
agôsto próximo passado, tendo sido a discussão adi~da, a 
requerimento do Sr.Senador Ruy Santos, para a presente S~sao. 

Permite, entretanto, o Regimento Interno um n?vo adJamento: 
Com esse obietivo. foi encaminhado à Mesa requenmento que va1 
ser lido pelo Sr. !~·Secretário. 

t lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 411, DE 1976 

Nos termos do art. 310. alínea, c, do Regimento Interno, requei
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n~ 76, de 
1975, a fim de ser feita na Sessão de 7 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, cm 9 de setembro de I 976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com a 
délfberação do Pli:nário, a matl:ria consta rã da Ordem do Dia da Ses· 
são de 7 de outubro próximo futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 95, de 1975 (n~ 399-B/75, na Casa de origem), que dá nova 
redução à letra c do art. I q da Lei nq 9 I, de 28 de agosto de 
1935, estendendo a exigência de gratuidade aos cargos dos 

. conselhos fiscais, deliberativos e consultivos das sociedades 
declaradas de utilidade pública, tendo 

PARECER FAVORÃVEL. sob n~ 225, de 1976, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça. 

A matéria constou da Ordem do Dia de lO de junho próximo . 
passado, tendo sido a discussão adiada, a requerimento do Sr. Sena· 
dor Virgílio Távora, para 10 de agosto, quando, a requerimento do 
Sr. Senador Ruy Santos, teve a discussão adiada para a presente Ses
são. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se senta· 

dos. (Pausa.) Rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo, feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

to seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 95, DE 1975 
(N~ 399-B/75, na Casa de origem) 

Dá nova rcdação ~ letra "c" do artigo I~ da Lei ~ 91, de 
28 de agosto de 1935, estendendo a exigência de gratuidade aos 
cargos dos conselhos fiscais, deliberativos e consultivos das 
sociedades declaradas de utilidade pública. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~ Dê-se à letra c do art. I~ da Lei n~ 91, de 28 de agosto de 
1935, que determina reg:as pelas quais são as sociedades declaradas 
de utilidade pública, a seguinte redaçào: 

"Art. I~ ...................................... . 
c) que os carg()S de sua diretoria ou conselhos' fiscais, 

. ddiberativos e consultivos não são remunerados." 

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

OSR. PRESIDENTE (Wiison Gonçalves) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 62, de 1976 (n~ 1.795-C/76, na Casa de origem), de iniciati· 
va do Senhor Presidente da República, que revoga a Lei n~· 
1.252, de 2 de dezembro de I 950, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n9 603, de I 976, da Comissão: 
-de Segurança Nacional, favorável. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se 

sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à sanção. 
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to s~:guintc o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 62, DE 1976 
(N9 1.795-C/76, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DOSR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RevogR 11 Lei n9 1.252, de 2 de dezembro de 1950, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i'' ~revogada a Lei n9 1.252, de 2 de:dezembro de 1950, 

que "dispõe sobre a promoção dos Primeiros-Tenentes da ativa d~s 
Forças Armadas, e dá outras providências", ressalvada a situação 
daqud~:s que contem ou venham a contar, até 31 de dezembro de 

·1976, dez anos de efetivo serviço como oficial subalterno, observan
do-s~: o cumprimento do interstício de 19-Tenente para os que forem 
29-Tenente. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 21, de: 1976 (n9 56-A/76, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio Internacional 
do Café: de 1976, aprovado por ocasião da Sessão Plenária, 
de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da Organização 
Internacional do Cafê, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s 649 e 650, de 
1976, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Economia. 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstkio, concedida na sessão anterior. 

Em discussào·o projeto. 
Se. nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se senta· 

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 7: 

Discussão. cm turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 102. de 1975-Complementar, do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de empréstimo 
simples pelos Servidores Públicos ao Programa de Formação 
do Património do Servidor Público, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n9s 4, 5 e 6, de 1976, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Serviço Público Civil; e 
-de Finanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de lO de junho, 
próximo passado, tendo sido a discussão adiada, a requerimento do 
Sr. Senador Virgílio Távora, para o dia 10 de agosto, quando, a 
requerimento do Sr. Senador Itamar Franco, teve a discussão adiada 
para a presente Sessão. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Estü encerrada. 
Sohrc a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. )9-Secretário. 

r: lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 422, DE 1976 

Nos termos do art. .150 comhinado com a alinca c do art. 310 do 
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 

Lei do Senado n9 102, de 1975-Complementur, qu~ dispõe sobre a 
obtenção d~ empréstimos simples pelos Servidores Públicos ao Pro
grama de Formação do Património do Servidor Público, u fim de ser 
feita na sessão de 16 do corrente. 

Saiu das Sessões, em 9 de setembro de 1976.- Ruy S11ntos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com u 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
Sessão de 16 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 8: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado n9 65, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que altera o art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, e 

.dá outras provid~ncias, tendo 

PARECERES, sob n9s 419 e 420, .de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, contrário, com voto ven
cido dos Senhores Senadores Mattos Leão, Carlos Linden
berg e José: Sarney; e 

-de Legislação Social, favorável ao Projeto, com voto 
'vencido, em separado, do Senhor Senaaor Domício Gondim. · 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de li de agosto 
próximo passado, tendo a discussão adiada, a requerimento do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto, cm primeiro turno. 
Se nenhum Sr. Senador desejar discuti-lo, vou encerrar a dis-

cussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

~o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 65, DE 1974 

Altera o artigo 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
e dá outras provi~ências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 O§ J9, do artigo 59, da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
1960, com a redação que lhe deu a Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ J9 São equiparados aos trabalhadores autónomos 
os empregados de representações estrangeiras e os dos orga
nismos oficiais estrangeiros ou internacionais que funcionem 
no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos a regime próprio 
de previdência. e os ministros de confissão religiosa e mem
bros de congregações religiosas." 

Ar!. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. re
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a 
matéria da pauta. 

Sobre a mesa, a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 21, de 1976, aprovado na Ordem do Dia da presente Sessão e que, 
nos termos do parágrafo único, do art. 355, do Regimento Interno. 
se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. )9-Secretário. 
(Pausa.) 

É lida a seguinte 

PARECER N9658, DE 1976 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 
1976 (n9 56-0/76, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Mendes Canal e 
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de Decreto 

Legislativo n9 21, de 1976 (n9 56·0/76, nn Câmara dos Deputados), 
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qu~ aprova ot~xto do Convênio lnt~rnacionul do Café de: 1976, a pro· 
vudo por ocasião da Sessão Plc:nâria, de: 3 de: dezembro de: 1975, do 
Conselho da Organização Internacional do Café. 

Sala das Comissõ~s. c:m 9 de: s~tc:mbro de: 1976.- José Llndoso, 
Pr~sid~ntc:- Mendes Cunule, R datar- Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N9 658, DE 1976 

I~edaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 
1976 (n'' 56-B/76, nu Câmara dos Deputados). 

Faço saber que: o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do 
s~nado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1976 

Aprovu o texto do· Convênio Internacional do Café de 
1976, uprovudo por ocasião da Sessão Plenária, de 3 de de
zembro de 1975, do Conselho da Organização Internacional do 
Café. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 C:: aprovado o texto do Convênio Internacional do Café 

de 1976, aprovado por ocasião da Sessão Plenária, de 3 de dezembro 
de 1975, do Conselho. da Organização Internacional do Café. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A redação final 
lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccretário. 

f: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 423, DE 1976 

Nos termos do art. 35~ ·do .Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imcdi.ata discussão c votação, da re
dução final do Projeto de Decreto Legislativo n9 21, de 1976. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em virtude da 
deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para 

discuti-la, encerrarei a dicussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação a redacão final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra 
ao nohrc Senador José Esteves. 

O SR. JOS~ ESTEVES (ARENA - AM. Pronuncia o se· 
[!uinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Não é do meu feitio ocupar a tribuna para elogiar ou formular 
críticas insensatas contra quem quer que seja. Ocupo, entretanto, 
esta trihuna, no dia de hoje, movido por um dever de consciência, c 
sem nenhuma intenção de me imiscuir na politica do Território 

Federal de: Roraima, nosso antigo M unicipio. P~rtenc~ndo à Aliança 
Renovadora Nacional, da qual tamb~m faz parte: o atual Gover
nador daquele T~rritório F~dc:ral, o Coron~l Fernando Rumos 
P~rc:ira, c: igualm~nt~ o s~u único r~pr~sentant~ na Câmara dos 
D~putados, o ~minent~ ~x-Governador e Deputado Hi:lio Campos 
qu~. com tanto ac~rto, administrou aquel~ T~rritório, ant~s d~ vir a 
ocupar um lugar, como s~u rc:pres~ntante, na Câmara Baixa do Pais, 
long~ de mim ~ssa intenção. No ~ntanto, por um dever de consciên
cia, como corr~ligionário, como amigo pessoal d~ ambos, notada
ment~ do atual Governador Coronel F~rnando Ramos Per~ira, 
amazon~nse ilustr~ que hoje dirige, também com acerto, aquele: rio
cão brasileiro, ocupo esta tribuna para lançar v~emente apelo a esses 
dois homens públicos, para que cess~m qualquer hostilidade, 
qualqu~r divergência dentro do Partido- Secção d~ Roraima. 

Sr. Pr~sid~nte ~ Srs. Senador~s. o atual Governador de 
Roraima, Coronel-Aviador Fernando Ramos Pereira- repito- i: 
natural d~ Amazonas, minha t~rra natal, filho de um jurista ilustr~. 
que foi o Desembargador Saddoch Pereira, cuja passagem pela Jus
tiça do Amazonas, assim nas Comarcas do interior do Estado, como 
na qualidade de integrante do Colendo Tribunal de Justiça, foi 
marcada pela irradiação de sua inteligência fulgurante, seu caráter 
~xtraordinário, consubstanciados nos judiciosos pronunciamentos 
~manados do seu profundo saber jurídico, também demonstrado na 
Cátedra da Faculdade de Direito do Amazonas. 

Vocacionado para a carreira militar, Fernando Ramos Pereira, 
depois de seus estudos preparatórios no Colégio Dom Bosco de 
Manaus, onde fomos contemporâneos, ingressou na Escola de 
Cadet~s da Aeronáutica, na qual graduou-se oficial, destacando-se 
como um dos primeiros de sua turma. 

Sua carreira ascensional, na Aeronáutica, foi rápida e sempre lo
grou promoção pelo sistema do mérito. 

Na Aeronáutica exerceu as seguintes e destacadas atividades: 
- Chefe da Divisão de Telecomunicações do Ministério da 

Aeronáutica: 

- Encarregado e executor do Projeto Telex, do Ministério da 
Aeronáutica, compreendendo plancjamento c instalação das Cen
trais Automáticas de Teletipos cm vários Estados da Federação; 

- Encarregado e executor do Projeto Brasnia, compreendendo 
o projeto e instalação dos serviços de proteção ao võo na área do 
Distrito Federal; 

-Chefe do Serviço Nacional de Telex, do antigo DCT; 
- Membro-Conselheiro do Conselho Nacional de Telecomuni-

cações, como representante do Ministério da Aeronáutica; 
-Membro da Delegação Brasileira à Conferência Administrati

va de Radiocomunicações da UIT, em Genebra- Suíça, em 1959; 
- Representante do Ministério da Aeronáutica junto ao Escri

tório Regional da Organização Civil Internacional. com sede cm Li
ma, Peru, para coordenação do Plano Regional de Radiocomu
nicações da Aeronáutica, 1964; 

- Chefe da Delegação Brasileira à Conferência Administrativa 
Extraordinária de Radiocomunicações Aeronáuticas, em Genebra, 
Suíça, 1964. 

Passando, espontaneamente, para a reserva, no posto de 
coronel-aviador, exerceu, cm seguida, na vida civil, relevantes 
funções, na área de sua especialização, como as seguintes: 

-Assistente da Diretoria da EMBRATEL: 
- Membro da Comissão que julgou a concorrência da 

expansão dos serviços telefónicos da CTB ( 1966); 

- Diretor da Empresa de Engenharia c Telecomunicações -
EMTEL S.A., tendo sido o responsáv-:1 direto pela elaboração dos 
planos de telecomunicações para o Território de Roraima c o Estado 
de Goiás: 

-Coordenador-Geral do GTE, para a implantação do sistema 
de microondas, para a EMBRATEL - trecho Recife-João 
Pessoa-Nata 1-Fortaleza; 

- Dirctor-Geral do Departamento de Telecomunicações de Per
nambuco; 
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- Membro da Comissão Ministerial incumbida de elaborar os 
instrumentos necessários à constituição da sociedade de economia 
mista federal para executar, com exclusividade, todos os serviços 
tc:lef'õnicos do Estudo de Pernambuco; 

- Secretário de Transportes e Comunicaçoes do Governo do 
Estado de Pernambuco, por várias vezes; 

- Administrador do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes 
de Manaus. 

Pelos relevantes serviços prestados no desempenho de suas .ati vi· 
dades, como militar e civil, foi distinguido com as seguintes conde
corações: 

- Medalha do Atlântico Sul; 
- Medalha do Mérito Santos Dumont; 
- Medalha do Mérito Tamandaré; 
- Medalha do Mérito Universitário (Universidade Federal de 

Santa Maria- Rio Grande do Sul); 
-Medalha comemorativa dos "Dez Anos da EMBRATEL" 

como fundador daquela empresa. 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM RORAIMA 

Assumindo o Governo do Território Federal de Roraima, em 
abril de 1974, de inicio procurou logo o novcl Governador imprimir 
à administração pública daquele Território o timbre de sua 
experiência, tomando iniciativas no sentido de implantar, a curto c 
médio prazos, uma infra-estrutura sócio-econõmica capaz de elevar 
Roraima à condição de Estado. 

Assim é que, inicialmente, estabeleceu um plano de governo, se
gundo a fórmula de administração por objetivos, marcada pela trilo
gia Ocupar, Desenvolver e Integrar. 

Esses objetivos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de fundo políti
co c social para Roraima, podem ser assim sintetizados: 

a) complementar c sistema viário básico de ligação aos centros 
propulsores da Amazônia (Manaus, Belém, Santarém) c de 
articulação continental; 

b) consolidar Boa Vista como centro propulsor de desenvolvi
mento e organizar centros interiores; 

c) realizar a ocupação económica do Território, pela coloniza
ção e assentamento de empresas rurais; 

d) fortalecer e diversificar a atividadc produtiva; 
e) atrair, selctivamcnte, c lixar a população migrante que de

manda o Território. 
No que diz respeito às dirctrizcs sctori:lis c espaciais, a linha de 

açào, de sentido económico, social e espacial, do Governador Ramos 
Pereira, tem em vista promover: 

a) o melhor aproveitamento das condições de navegação do 
Rio Branco e outras vias navegáveis; 

h) o aperfeiçoamento do sistema de comunicações, interligando
o ao sistema nacional, principalmente através da BR-274 (Manaus
Caracaraí); 

c) expansão do sistema energético (de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica), havendo já, a esta altura, contratos 
firmados para a eletrificação rural, cujos serviços preliminares estão 
em franco andamento; 

d) implantação do plano de desenvolvimento urbano de Boa 
Vista; 

e) reorganização urbana de Caracara(, já devidamente implan
tada, inclusive com o seu sistema de energia clétrica, águas c esgotos, 
construção do porto fluvial, integrando o programa de expansão da 
rede portuária da Região Amazónica, e a construção do aeroporto 
da mesma cidade, padrão PIN, o que trará grande impulso ao 
desenvolvimento do Munic!pio. 

Integrantes da Comissão de Assuntos Regionais, visitamos 
aquele Território, e constatamos que realmente Roraima marcha 
inegavelmente para o progresso. 

Entretanto, Sr. Presidente c Srs, Senadores, é com muita tristeza 
que faço este comentário. Assim, apelo ao Governador do 
Território c ao eminente Deputado Hélio Campos, que tão 

dignamente representa Roraima na Câmara dos Deputados, para 
que, dentro de 48 horas, com a chegada do eminente Presidente da 
ARENA Nacional, o Deputado Francelina Pereira, lã estejam de 
mãos dadas, objetivando o fortalecimento da ARENA, objctivando 
o fortalecimento do nosso Partido, com vistas às eleições que se 
aproximam, c, sobretudo, para que volte a paz ao Território. 

O Sr; Jnsé Lindoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. JOSE ESTEVES (ARENA - AM) - Com muito 
prazer, nobre Senador José Lindoso. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Endosso a mensagem 
de V. Ex•, no sentido de um encontro altamente construtivo c de 
interesse cívico entre o Governador de Roraima e o Deputado Hélio 
Campos. Sabe V. Ex• que nós- c o nobre colega cuidou de explicar 
- não temos nenhuma ingerência na política do Território. Nosso 
propósito aqui é, em reconhecendo os méritos de dois eminentes 
concidadãos, de dois eminentes correligionários, apelar para que 
~les, naquela dominante comum, no interesse maior do Território, 
do nosso País e do nosso Partido, estabeleçam um diálogo construti
vo, estabeleçam o entendimento, o que não é dificil, quando se faz 
sempre no campo da honra, entre dois homens que sabem o que é· 
honra, o que é civismo; posto que, egressos da Arma da Aeronáutica, 
são dois exemplos que dignificam a Força Áerea Brasileira. 

O SR. JOSI:: ESTEVES (ARENA - AM)- Agradeço, nobre 
Senador José Lindoso, o aparte de V. Ex• e, com muita honra, o 
incorporo ao meu pronunciamento. 

Recentemente ocorreram fatos cm Roraima que, usando termo 
popular, talvez sejam produto de fofocas que levam ao Deputado 
Hélio Campos e por sua vez ao Governador aquele espírito 
divisionista. 

Como bem disse o nobre Senador José Lindoso, onde há o 
espírito superior de dois cidadãos, com civismo alicerçado na FAB, 
esperamos - não podemos negar - que tudo isso não passe de uma 
tempestade em copo dágua. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, volto ao meu pronunciamento. 

OS RECENTES FATOS OCORRIDOS EM RORAIMA 

Alguns jornais, nos últimos dias, noticiaram fatos que teriam 
ocorrido em Roraima, formando uma imagem negativa da situação 
e, em especial, do atual Governador daquele Território. 

A má informação traz, muitas vezes, como conseqUência, 
injustiças que devem ser reparadas no seu devido tempo. 

Homem formado sob a égide dos rígidos regulamentos da 
caserna, sempre primou pelo cxato cumprimento do dever, qualida
de que vem impondo cm sua marcante administração. 

As mudanças que se vêm operando na tônica administrativa de 
Roraima haveriam, como é natural, de esbarrar em rcações, e estas 
estenderam-se pela área político-partidária. 

Fatos que poderiam ficar restritos ao próprio âmbito das 
Secretarias especializadas, e)(trapolaram de suas fronteiras para 
contaminar o todo da administração, como se esta fosse nefasta, 
improdutiva, ineficiente. Revolucionârio desde os primeiros 
momentos, o Governador Fernando Ramos Pereira tem-se 
notabilizado pelo trabalho edificante e pertinaz, pelas iniciativas que 
há tomado no planejamento global do Território que 11dministra, d~ 
qual se ressalta, como esperança maior da região, o aproveitamento 
hidrclétrico das corrcdeiras do Bem-Querer, objetivo maior de sua lu
ta marcada por um idealismo persistente, que tem merecido aplauso 
c apoio de altas pcrsonsalidades, no ccnârio politico e administrativo 
nacional. 

Outra acentuada caracterlstica de sua personalidade, como 
governante-revolucionârio tem sido o combate sistemâtico à corrup
ção, à subversão, à desordem e à anarquia, cm obediência às' 
reiteradas e enfáticas recomendações de Sua Excelência, o Senhor 
Presidente Ernesto Oeisel, cm seus pronunciamentos ao povo bra
sileiro. 
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SOLIDARIEDADE DE AMAZONIDA 

Diante de tais ocorri:ncias, noticiudas distorcidamente por 
:'lrgàos da imprensa brasileira, julgo de meu dever. como amazõnida, 
'lipotecar ao ilustre Governador do Território Federal de Roraima, 
Cd.-Aviudor Fernando Rumos Pereira, no momento em que suporta 
os duros golpes da injustiça, u minha irrestrita solidariedade, ceno 
de que os seus utos timbram pela seriedade, pela moralidade e pda 
renovucão construtiva do Território que administra. 

Ao terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo que constem 
do meu pronunciamento as declarações do Exm9 Sr. Ministro do 
Interior, Rangel Reis, onde S. Ex• prega a unificação da ARENA 
em Roraima, e em que afirma haver o Governador Fernando Ramo~ 
Pereira saído de Brasília prestigiado pelo Governo. Estamos certos 
de que, tanto o representante na Câmara, como o Governador de 
Roraima haverão, de mãos dadas a IS de novembro, de desfraldar 
juntos u bandeira da Aliança Renovadora Nacional para o bem do 
Território Federal de Roraima e para o bem de nosso País. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA
DOR JOSE ESTEVES EM SEU DISCURSO. 

UNIFICAÇÃO DA ARENA EM RORAIMA 

"Transmiti ao Governador de Roraima a recomendação básica 
do Presidente da República de que deverão ser desenvolvidos todos 
os esforços para alcançar-se pleno entendimento entre as lideranças 
arenistas do Território, visando a alcançar o objetivo comum de pro
gresso da região e a vitória do Partido do Governo nas eleições de 15 
de novembro". 

Essa declaração foi feita pelo Ministro Rangel Reis, do Interior 
depois de uma reunião mantida com os Deputados Francelina Perei· 
ra, presidente nacional da Arena; e Hélio Campos (Arena-~9). e c 
Governador Fernando Ramos Pereira, de Roraima. Rangel salien
tou ainda que "esses esforços deverão ser desenvolvidos sob o 
comando do Presidente Nacional da Arena, com a estreita participa
ção da representação política do Território na Câmara Federal". 

Segundo ainda o Ministro do Interior, "o Governador Fernando 
Ramos Pereira continua detentor da confiança do Governo Federal 
na condição do programa de desenvolvimento do Território, "que 
mereceu análises administrativas e financeiras em diversas reuniões 
que mantivemos". 

O SR. !'RESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já se encontra com o Sr. Ministro da Justiça a proposta de 
Reforma do Poder Judiciário. 

O "Jornal do Brasil" de ontem, nos dá essa notícia e divulga um 
resumo do Projeto cuja elaboração coube ao Ministro Rodrigues 
Alckmin e ao Procurador Geral da República, Henrique Fonseca de 
Araújo. Dois nomes de maior prestígio. O eminente Ministro Rodri
gues Alckmin, procedente da magistratura de São Paulo, onde fez 
carreira brilhante, ascendendo, ao Tribunal de Justiça do grande 
Estado, pela cultura jurídica, pela operosidade invejável, pelo caráter 
exemplar: o Procurador Geral da República, Dr. Henrique Fonseca 
de Araújo, procedente do Ministério Público, no Sul, portador de 
grande cultura, cuja vida é intinerário limpo de serviços à lei c à 
sociedade. 

Assim, elaborada a proposta por gente tão ilustre, só teria de ser 
documento profundo e realista. 

Entendo, no entanto, que da Reforma do Poder Judiciário deve 
participar toda a Nação, pois, para garantir a ordem social, a segu· 
rança do indivíduo, a liberdade, reclama-se Justiça. Por isso, creio 
oportuno sugerir no Sr. Ministro Armando Falcão que faça editar o 
Diagnôstico do Supremo Tribunal Federal c a Proposta, para que os 

Tribunais, os órgilos de cultura e de representação profissional dos 
advogados a examinem e ofereçam contribuiÇÕes. 

No aperfeiçoamento dos mecanismos do Poder que a Revo
lução se empenha em realizar, este é um dos mais importantes. 

O Estado moderno se preocupa com o bem-estar social c para 
isso multiplica entidades, no campo das atividades económicas •. na 
ltrea dos serviços. Mas, há algo fundamental para o povo: a Justiça! 
Sem a Justiça, a sociedade caminhará à deriva, deteriorando-se pela 
corrupção, morrendo no clima da violência. 

Eis por que é sumamente importante essa tarefa para qual toda 
a Nação deve ser convocada. 

Assinalei, quando o Presidente Ernesto Geisel tomou a iniciati
va de pedir ao Supremo Tribunal Federal o Diagnóstico para elabo
rar a Reforma do Poder Judiciário de que nos ocupamos que, comes
sa Reforma, Sua Excelência dava o sentido profundo da Revolução 
na busca do equilíbrio de interesse e da Paz na sociedade brasileira e 
conquistava um lugar na História. Castello Branco, o grande moder
nizador da vida deste País, empreendeu a reforma tributária e 
implantou a reforma administrativa. Costa c Silva aperfeiçoou o 
sistema nacional de Plancjamento, o Presidente Médici, redimensio· 
nou os mecanismos de incentivos fiscais. Todos os Presidentes do 
período Revolucionário deram destacada contribuição para essa 
gigantesca tarefa de construir uma grande nação. 

Agora, o Presidente Geisel, no caminho gradual da normaliza
ção constitucional, dá continuidade ao esforço de seus antecessores, 
elegendo, sabiamente, como um dos pontos a ser atingido pelo seu 
Governo, a Reforma do Poder Judiciário. 

O Congresso Nacional terâ, no exame e estudo da Grande 
Reforma Constitucional, visando a reestruturação do Poder Judiciá
rio, um papel de alta relevância. 

O País cresceu. O Executivo modernizou-se. O Poder Legislati
vo busca situar-se na estrutura do Estado Moderno. E o Poder Judi
ciário tem de estar à altura do notável desenvolvimento da sociedade 
brasileira para o desempenho da sua mais nobre missão, que é fazer 
Justiça. 

A ARENA e o MDB devem ter consciência de que esse é um 
Projeto que não comporta nenhum laivo de passionalismo ou mesmo 
de legítimas posições partidárias, a condicionar a sua elaboração e 
votação. Este é com Projeto que, sem emocionalismo estéril, abre os 
portões da Historia para um novo período. 

Libertarmos-nos dos liames da conjuntura política e adotarmos 
uma posição construtiva ante o Projeto de Reforma do Poder 
Judiciário pelo que ele significa para o futuro deste País, é um 
imperativo de responsabilidade cívica dos dois Partidos. Isto exige 
um ver em profundidade, um sentir a tessitura da Histór:a. 

Destaco, por agora, sem fazer juízos, modificações constantes 
deste Documento básico para o estudo da Reforma do Poder Judiciá
rio, com objetivo de demarcar a sua grande dimensão que, inj'IS· 
lamente, está sendo negada por alguns, por não corresponder, talvez, 
ao figurino de suas concepções. . 

Cogita-se, na Proposta, ainda em estudo no Ministério da Justi· 
ça: 

-Criação do Conselho Nacional da Magistratura; 
- Elaboração da Lei Orgânica da Magistratura Nacio-

nal: 
-Remoção de Juízes; 
-A vocação, pelo Supremo Tribunal Federal, de causas 

de quaisquer Juízes ou Tribunais das decisões, se nela decor
rer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segu
rança ou às finanças públicas: 

- Ampliação do número de Ministros do Tribunal 
Federal de Recursos de 13 para 27: 

- Vitaliciedade dos Juizes após dois anos de exercício 
da função; 

-Criação de Escola para formação de magistrados: 
-Oficialização da Justiça; 
-Criação de Tribunais Administrativos; 
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- M inimo d~ r~mun~ruçilo pura os D~s~mbargudor~s: 
- R~~struturuçilo da Justiça F~d~rul; 
- All~racào dos r~quisitos do r~curso extraordinário; 
- Probl~mas da eficácia normativa à declaração d~ 

inconstitucionalidad~ pelo Supremo Tribunal Federal, ult~
r<tndo " posição clássica do s~nado na matéria; 

- All~ração na ~strutura do Tribunal do Júri. 

Não disponho, por inteiro, do teor do Projeto. Esse elenco não 
~stú compl~to, mas, d~marca a sua dimensão; .. 

Ao qu~ p~rcebo, os autores da Proposta não acolheram a idé:ia 
d~ s~r organiLada uma Justiça Agrária no Pais, assunto que temos 
deb.nido. 

Esta será, s~gurament~. uma grave omissão. 
Os homens do asfalto té:m de pensar no problema do campo! 
Não só a cidade quer viver sob o pálio da Justiça. No campo 

tem gente~ há sede d~ Justiça! 
A t~nd~ncia das ~lites brasileiras é: de considerar o homem do 

campo como algo à margem, seguramente inferior, desgraçadamente 
menor! 

Castdlo Branco quis dar grandeza ao homem do campo. Costa 
~ Silva ~ Mi:dici legislaram em favor do homem do campo, para reti
rá-lo do submundo, dentro do espírito da Justiça Social. 

O Presidente Ernesto Geisel comparece ao Simpósio da Funda
ção "Milton Campos", sobre o tema "O Homem e o Campo" e diz 
que, nesse setor, há muito ainda a fazer, embora muito já se tenha 
feito. Que há injustiças a corrigir. Mas, a palavra inspiradora do 
Presidente cai sobre o asfalto e não germina. ~o indi(erentismo das 
nossas elit~s com relação ao destino de órfãos dos homens do campo. 

Apelo, consciente de que esta é a hora para se corrigir as injus
tiças. de se dar solução ao problema da Justiça Agrária e de se reto
mar, através da Justiça, o processo da Reforma Agrária. 

A Revolução de Marco tem compromisso histórico com essa 
solução. 

A Justiça Agrária, com uma Justiça especializada, à semelhança 
da Justiça do Trabalho, tem sido a proposta mais freqüente. No 
Governo Costa e Silva, elaborou-se um Ato Institucional para 
implantar" Justiça Agrária com essa estrutura. 

Mas, poder-se-á levantar argumentos de que na prática haveria 
diliculdades. principalmente de natureza financeira. 

Caso os obstáculos financeiros não possam ser transpostos, a 
solução estaria em estabelecer o sistema da Justiça Agrária asseme
lh<tdo ao da Justiça Eleitoral. O Juiz de Direito da Comarca exer
ceria. também, a função de Juiz Agrário, presidindo Juntas Muni
cipais Agrárias. formadas pelos representantes dos trabalhadores e 
empregadores. Isso roi feito por Washington Luiz, quando governou 
São Paulo. 

Haveria. em cada Estado, um Tribunal Agrário e em nível 
nacional. um Tribunal Superior Agrário. 

Imagino essa fórmula, atento ao problema de despesas com o 
funcionamento dessa Justiça, Ela tem conveniências e inconveniên· 
cias. Vejo-a como um argumento para estender a Justiça comum a 
todos os municípios. Como no interior, a atividade judiciária, na 
faixa tradicional, é fraca, suponho, então, que o Juiz de Direito, 
ajudado pelos juízes leigos, corresponderia ao desejado. Pressupõe
se que o Governo Federal pagar-lhe-ia, como fez com a Justiça Elci· 
torai. um vencimento suplementar. 

O Dr. Ivo Frey, cm tese apresentada ao V Congresso Nacional 
de Advogados. propõe seja criada uma Justiça Administrativa Agrá· 
ria. com Trihunais Administrativos Agrários. Percebe-se que ele 
prc~scntia diliculdadc na criação da Justiça Agrária, integrando o 
Poder J udiciúrio. A idéia poderia ser trabalhada no sentido de se 
aparelhar essa Justiça Administrativa c categorizá-la, para, no caso 
de recurso. a matéria de prova ser tida como vencida e os recursos jú 
seriam encaminhados para os Trihunais. 

Quando reclamamos a implantação da Justiça Agrária, 
visnmns. partindo da realidade, huscar u solução muis conveniente, 
soh os múltiplos aspectos que a matéria possa ser encarada. 

O que não é possível, Sr. Pr~sident~. Senhores Senadores, 1: se 
virar as costas pura a realidade do ugrobrasileiro. 

O que não 1: possível é se frustrar o ideal superior do Chefe do 
Governo de: criar uma sociedade democrática no campo, sob 
argumentos tradicionalistas e distantes das soluções adequadas. 

Como esquecer que esse Pais é um Pais continente c: que: o 
probl~ma da terra tem grande importância? 

A proposta básica que aí está, é alta, é: tecnicamente válida, mas 
i: politicamente falha, porque omite a existência do outro Brasil, o 
Brasil do campo. 

Creio que r~solver esse problema 1: dificil. Mas, ignorá-lo é triste. 
Eis que apelo para que o Presidente Ernesto Geisel, através do 

seu Ministro da Justiça, o preclaro Dr. Armando Falcão, faça um 
acréscimo substantivo à Proposta, que é: a de dar uma solução para a 
questão da Justiça no Campo. 

A Reforma do Poder Judiciário, sem prever a criação da Justiça 
Agrária, em formulação nacional. frustrará um dos grandes anseios 
desta Nação. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Só para cumprimentá
lo. nesta sua defesa da criação da Justiça Agrária, que já mereceu, 
aqui no Senado. o nosso apoio, nosso aplauso, e mais uma ve~. hoje, 
cumprimento V. Ex• por este brilhante pronunciamento. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Agradeço 
V. Ex•. Senador Itamar Franco, pelo seu apoio e pela sua palavra de 
estímulo. 

Sr. Presidente, diante das considerações feitas, renovo o nosso 
apelo ao Presidente da República para que retome a proposta, antes 
de ser enviada ao Senado, e busque através do Ministério da Justiça 
a solução para a Justiça Agrária, como um imperativo da consciên
cia nacional. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. I>RESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estou muito preocupado com a rigidez do Decreto n~ 76.407, de 
9 de outubro de 1975, que "institui normas para importação, arren
damento mercantil, locação ou aquisição no mercado interno, por 
órgãos e entidades da administração federal direta c indireta c fun
dações supervisionadas, de máquinas, equipamentos e veículos, in
clusive suas partes, peças e acessórios, de origem externa; e dá outras 
providências", que, particularmente, atinge a Companhia Siderúr
gica Nacional, pelos motivos que passo a expor: 

As empresas do Grupo SIDERBRÃS estão impedidas de 
adquirir no mercado nacional materiais de procedência estrangeira, 
o que somente será possível, após estudo de similaridade efetuado 
pela CACEX e homologação do Ministério da Indústria e do Comér
cio. 

Os prazos previstos de 60, 90 e 120 dias para atender esta siste
mática c a CSN obter a autorização para adquirir tais bens que 
viriam atender às necessidades para fazer acionar máquinas e equipa· 
mcntos. verdadeiros complexos que constituem o cerne e, ao mesmo 
tempo, seu fator de faturamento c produção, encontram-se hoje de
pendentes de autorizações específicas e expressas de órgãos ministe· 
ri;lis sem que, até o momento, tenha-se obtido alguma homologação. 

V{trios equipamentos da Siderúrgica jã se encontram parali
sados. uma vez que, não existindo similar nacional para o material 
requerido c face its exigências, surgem problemas insolúveis com 
reais prcjuíws pura u produção du Usina Presidente Vargas c demais 
se! ores da Empresa. 
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Por outro ludo, considerando que u CSN através do mesmo 
órgiio de compras, adquire materiais pura abastecer o seu Hospital e 
o Hotel Bela Vista enquadrados no mesmo espirita du Lei, depura-se 
com ocorr~ncias lumc:ntáveis de curâtcr social que: vêem à tona. Uma 
pela obriga~ào de preservação du saúde: de sc:us usuários no primeiro 

·caso. E outra, no segundo caso, perante técnicos estrangeiros que 
Jlucm de todos os países industrializados com o indispensável apoio 
às metas descnvolvimentistas do Brasil. 

Esses problemas. requerem providências enérgicas e urgentes, 
pois, os materiais que se encontram nas prateleiras dos fornecedores 
com todos os depósitos compulsórios e impostos perfeitamente re· 
colhidos, que poderiam acionar suas atividades, a CSN depende da 
aprovação do Ministério da Indústria e do Comércio para dar conti· 
"nu idade à sua produção. 

A mim me parece uma incoerência um Decreto que exige para li· 
sar equipamentos, paralisar uma indústria que produz materiais 
básicos e divisas, em prol de uma indústria nacional carente que, a 
curto prazo, jamais poderá suprir todas as suas necessidades dado 
uos complexos itens para o seu abastecimento. 

Este dispositivo, a meu ver, merece dos órgãos governamentais 
uma revisão em beneficio do próprio desenvolvimento industrial do 
Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Não há mais orado
r~s inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, designo para a Sessão Extraordiná· 
ria das 18 horas e 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 20. de 1976 (n9 54-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do protocolo que modifica e complementa a "convenção cn· 
tre os Estados Unidos do Brasil; atualmcnte República Federativa 
do Brasil, e o Japão, destinada a evitar a dupla tributação em maté· 

ria de Impostos sobre Rendimentos", assinado em Tóquio, a 23 de 
marco de IIJ76, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nYs 632 u 634, de 1976, das 
Comissões: 

-di.' l{l.'luçõcs E~teriorcs; 
-de Economia; c 
- di.' Finanças. 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nY 71, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer nY 613, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bariri (SP) a elevar, em CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), 
o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nY 614, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 72, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer nY 615. de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bebedouro (SP) a elevar. em CrS 3.927.200,00 (três milhões. nove· 
centos e vinte e sete mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob nY 616, de 1976,da Comissão: 
- de· Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer nY 617. de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campinas (SP) a elevar, cm CrS 87.752.991,00 (oitenta c sete mi· 
lhões, setecentos e cinqUenta c dois mil, novecentos c noventa c um 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 618, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Está encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 16 horas e 50 minutos.)· 

ATA DA 149• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da Slil Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDE:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Altevir Leal- José Esteves- José Lindoso- Cattetc Pinheiro 

- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
- José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Hclvídio Nunes -
Petrõnio Portella - Virgílio Távora- Wilson Gonçalves- Agcn~r 
Maria - Dinarte Mariz- Ruy Carneiro- Paulo Guerra - Lu1z 
Cavalcante- Augusto Franco - Gilvan Rocha- Lourival Bap
tista - Ruy Santos - Di'rceu Cardoso - Eurico Rezendc - Joao 
Calmon - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jo· 
bim- Nelson Carneiro- Gustavo Capancma- Itamar Franco
Franco Montoro- Benedito Ferreira- ltalivio Coelho- Mendes 
Canalc- Leite Chaves- Evclásio Vieira- Lcnoir Vargas. 

O SR. PRESII>ENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de prcsen· 
ça acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Scssà(). 

O Sr. !~·Secretário vai proceder à leitura do Expediente 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES NYs 659,660 c 661, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nY 66, de 1976, que alte
ra a redaçào do artigo 301 da Consolidatào das Leis do Traba· 
lho. 

Parecer nY 659, de 1976. Da Comissão de Constituição e,Justiça. 
Justiça. 

Relator: Senador ltalívio Coelho 

O projeto ora submetido a nossa apreciação, de autoria do ilus· 
trc Senador Cattctc Pinheiro, objctiva, através da alteração rcdacio· 
nal do artigo 301 da Consolidação da Leis do Trabalho, permitir•o 
trabalho no subsolo a homens maiores de dezoito anos. 
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A redução utual do dispositivo que se intenta modificar é u 
seguinte: 

"Art. 301 - O trabalho no subsolo somente será. per· 
mitido a homens, com idade compreendida entre vinte e um 
anos e cinqUenta anos, assegurada a transferência pura u 
superfície, nos termos previstos no artigo anterior." 

Ju>tilicando a sua iniciativa, o iluste autor do projeto assim se 
man i li!sta: 

"O que se quer, basicamente:, com esta proposição é 
ampliar as oportunidades de trabalho aos moços entre dezoi· 
to e vinte: c: um anos, dando-lhes condições de pleitear e obter 
emprego nas áreas de produção, particularmente nas minas 
de carvão c outras minas de subsolo. Atualmcnte, pelas 
disposições do artigo 301, CLT, que são regularmente obcdc· 
cidas no setor, o trabalho em minas de subsolo é permitido, 
tão-somente a "homens, com idade compreendida entre vinte 
c um c cinqUenta anos ... " Com isto, ficam praticamente 
marginalizados ap~eciáveis contingentes de jovens que se 
encontram em plena potencialidade para o trabalho e que, 
ademais, residem em regiões ou cidades onde esse trabalho 
(cm minas de subsolo) representa o único mercado disponi· 
vcl. O desenvolvimento dos jovens já não se processa hoje 
com a mesma lentidão de há trinta e tantos anos atrás, época 
da edição da Consolidação das Leis do Trabalho, alcançan· 
do-se a maturidade plena, tanto física quanto mental, muito 
antes dos vinte e um anos de idade. Tanto que cogita seria· 
mente de modificar todos os textos legais (civis, penais e ou
tros), onde a idade limite para a prática de certos atos da vida 
ou. para a configuração da responsabilidade está fixada em 21 
nnos." 

Para proteger a saúde do empregado nas minas, a legislação 
vigente já prevê jornada especial de trabalho, obrigatoriedade de 
fornecimento de alimentação adequada, pausas para repouso em ca· 
da período de três horas consecutivas de trabalho, e, principalmente, 
a sua transferência, dos serviços no subsolo, para os de superfície, 
quando doente. 

Alêm do mais, a Constituição Federal só proíbe o trabalho, em 
indústrias insalubres, a mulheres e menores de dezoito anos (Const. 
Fed. artigo 165, X). 

À vista do exposto, consideramos oportuno, jurídico e constitu
cional o Projeto de Lei do Senado n~ 66, de 1976, devendo, ainda, so
bre o mérito manifestar-se a Comissão de Saúde, cuja audiência re· 
queremos. 

Sala das Comissões, em 19 de maio de 1976. - Gustavo Capanc
ma. Presidente em exercício - ltalívio Coelho, Relator. - Helvidio 
Nunes- Heitor Dias - Otto Lehmann - Henrique de La Rocque -
l>irccu Cardoso 

PARECER N~ 660, de 1976 
Da Comissão de Legislação Soc:lal 

Relator: Senador Domício Gondim 
O Projeto de lei sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Cattete Pinheiro, visa a alterar a redação do artigo 301 da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho, de modo a reduzir, de 21 para 18 anos, 
o limite mínimo de idade exigido para os que trabalhem em minas de 
subsolo. 

Examinada no âmbito da Douta Comissão de Constituição e 
Justiça, a matéria foi considerada oportuna, jurídica e constitu
cional, ao mesmo tempo em que se requereu a audiência da Comis· 
são de Saúde, para opinar sobre o seu mérito. 

Em abono de sua iniciativa, o ilustre autor enfatiza que: 
"O desenvolvimento dos jovens já não se processa hoje 

com a mesma lentidão de há trinta e tantos anos atrás, época 
da edição da Consolidação das Leis do Trabalho, alcan
çando-se a maturidade plena, tanto ffsica quanto mental, 

muito unt~s dos vinte c um unos de idade:. Tanto que se: cogita 
seriamente de modilicur todos os textos legais (civis, penais c 
outros), onde a idade limite pura u prática de certos atas da 
vida ou para a conliguruçilo du responsabilidade es.tl lixada 
em 21 anos .. " 

O dispositivo que se: intenta modificar diz respeito à segurança e 
higiene: do trabalho. 

A fixação de limites de idade para a execução de serviços em 
minas de subsolo, além de outras protc:çõcsjuridicas dispensadas aos 
mineiros, se justifica plenamente:, vez que o trabalho em tais condi· 
ções oferece maiores perigos à integridade física do homem. 

A medida ora proposta, quer nos parecer, tem o mérito de 
ensejar a ampliação das oportunidades de emprego aos jovens na fai· 
xa etária de dezoito a vinte c um anos sem configurar qualquer 
aspecto negativo, pois a legislação que regula a mati:ria obriga a 
transfcri:ncia compulsória do empregado, do serviço subterrâneo 
para o de superfície, sempre que o seu estado de saúde assim exigir. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do PLS·n~ 66, de 
1976, que deverá ser submetido à consideração da Douta Comissão 
de saúde, como requerido pelo ilustre relator da matéria, na Comis
são de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1976. - Nelson 
Carneiro, Presidente. - Domicio Gondim, Relator - Jarbas 
l'assarinho- Henrique de La Rocque- Franco Montoro. 

PARECER N~ 661, de 1976 
Da Comissão de Saúde 

Relator: Senador Fausto Castelo-Branco 
Atendendo a Requerimento da Comissão de Constituição e Jus

tiça, constante do Parecer do ilustre Senador ltalívio Coelho, vem a 
esta Comissão, para opinar sobre o seu mérito, o presente Projeto de 
Lei, de autoria do eminente Senador Cattete Pinheiro, objetivando 
permitir o trabalho no subsolo aos homens maiores de dezoito anos, 
já que, de acordo com o art. 30 I da Consolidação das Leis do 
Trabalho, este serviço só é admitido aos que contarem a idade mi· 
nima de vinte e um anos. 

Em sua justificativa, assim declara o ilustre autor da proposição: 

"O que se quer, basicamente, com esta proposição é ampliar 
as oportunidades de trabalho aos moços entre dezoito c vinte 
e um anos, dando-lhes condições de pleitear e obter emprego 
nas áreas de produção, particularmente nas minas de carvão 
e outras minas de subsolo. 

Atualmente, pelas disposições do artigo 301, CL T., que 
são regularmente obedecidos no setor, o trabalho em minas 
de subsolo é permitido, tão somente a "homens, com idade 
compreendida entre vinte e um e cinqUenta anos ... ". 

Com isto, ficam praticamente marginalizados apreciá· 
veis contingentes de jovens que se encontram em plena 
potencialidade para o trabalho e que, ademais, residem em re· 
giões ou cidades onde esse trabalho (em minas de subsolo) 
representa o único mercado disponível. 

O desenvolvimento dos jovens já são se processa hoje 
com a mesma lentidão de há trinta anos atrás, época da edi· 
ção da Consolidação das Leis do Trabalho, alcançando-se a 
maturidade plena, tanto física quando mental, muito antes 
dos vinte c um anos de idade. 

Tanto que se cogita seriamente de modificar todos os tex· 
tos legais (civis, penais e outros), onde a idade limite para a 
prática de certos atos da vida ou para a configuração da res· 
ponsabilidade está lixada cm 21 anos." 

Os empregados nas minas, como se sabe, já possuem, por lei, 
uma jornada especial de trabalho, constante da obrigatoriedade de 
fornecimento de alimentação adequada, de pausas para repouso 
após cada período de três horas consecutivas de trabalho, bem como 
a transferência para os serviços de superfície, quando acometidos de 
doença. 

\ ' ' ' ' ' • ' ' ' I ' ' I I I ' ~ ' • ' • I ' 
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A medida proposta pelo eminente Senador Cattctc Pinheiro 611e 
incgâvel alcance sócio-económico c nenhuma objcçllo, do ponto de 
vista sanitârio, se lhe pode opor. 

De futo, no per!odo du vida humana iniciado aos dezoito anos, 
considerado o "pórtico du mocidade", os principais problemas crí
ticos decorrentes do processo evolutivo. da adolescê:ncia, caractcri
n1d1> por acidentadas transformações psico-somáticas já estão 
pmticumente superados c o equipamento hereditário, recebido por 
viu biológica, já se encontra devidamente estruturado. Por sua vez, 
os trucos de natureza anátomo-fisiológica já apresentam, no inicio 
da juventude~ os ajustamentos indispensáveis às adaptações e às 
com1uistas das necessidades vitais do ser humano. 

Ao ti:rmino da adolescência, o jovem de dezoito anos jâ ultimou 
seu cresdmento cm altura e ja pôs termo à fase das atitudes indc
cis;~s. Nota-se, ~:ntão, que a plasticidade do adolescente deu lugar a 
uma unidade mais coerente de natureza comportamental, como 
juswmcntc observa Raul Briquet. 

Se pod~:mos dizer que a natu.reza governa a conduta infantil, po· 
demos tambi:m dizer que uma segunda natureza, já marcadamcntc 
condicionada, governa a conduta do moço. Esta segunda natureza 
pruporciona ao jovem maiores possibilidades de auto-governo. 
através de uma atuaçlio consciente de n!vcljâ bem expressivo. · 

Aos dezoito anos, o jovem jâ atingiu a idade adulta, 
caract~:rizada, como se sabe, do ponto de vista biológicÇl, pela 
ossilicacão completa das cartilagens de conjugação, pelas quais são 
aumentados os ossos longos. 

O crescimento estatura! e ponderai que se processou ao longo da 
adolcscê:ncia, avaliados em cerca de quatro centímetros e quatro 
quilos, respectivamente, por ano, atinge aos dezoito anos do jovem 
uma ~:stabilidade reveladora da sua conhecida resistência física. 

De acordo com a "lei de alternações", semelhante crescimento 
ocorre com as diversas partes do esqueleto e com a circunferência 
craniana, a qual, ao aumentar de três a quatro centímetros durante a 
adolescência, se apresenta com, aproximadamente, cinqUenta e 
quatro centímetros aos dezoito anos. 

Por sua vez, a circunferênciá torácica, cujo aumento começa a 
processar-se a partir dos dez anos, apresenta-se aumentada em média 
de vinte centímetros, ao atingir o adolescente os seus dezoito anos. 
Nesta idade, observa-se, também, que o crescimento dos membros 
inl'l:riorcs fica próximo da unidade, revelando que o individuo já 
atingiu sua adultez tisica. 

No tocante à massa muscular, o rapaz de dezoito anos já possui 
altos níveis de consistência, ao mesmo tempo que a força muscular, 
no dinamómetro, acusa um fortalecimento seis a sete vezes maiores 
que nu puberbade. 1:: que os músculos do jovem de dezoito anos 
seguem, naturalmente, o desenvolvimento dos ossos. apresentando 
apreciável enriquecimento em microfibrilhas e, conseqUêntemente, 
acentuada robustez. Este fato decorre, em grande parte, da relação 
existente entre a consistência óssea e a dos músculos. Os músculos 
mais fortes, como se sabe, inserem-se nos ossos mais sólidos do cor· 
po, daí por que o peso dos músculos representam quarenta por cento 
do peso total do individuo adulto. 

Por fim, o crescimento das diferentes v!sceras atinge, no início · 
da idade juvenil, níveis bem elevados. Assim, entre todas as vísceras, 
os pulmões são os que mais se acham desenvolvidos, pesando, num 
moço de dezoito anos, cerca de dezenove vezes mais que no 
nascimento, visto que o desenvolvimento pulmonar segue o da 
capacidade torácica. Ora, é pre::isamente, a partir da puberbade, que 
a capacidade torácica aumenta sua amplitude, permitindo, desta 

· rorma, um maior desenvolvimento dos pulmões. 1:: por isso que, no 
jovem do sexo masculino de 18 anos, a respiração toma o tipo 
ubdominal, diferentemente da respiração de uma moça que é do tipo 
costal superior. 

Ainda que se reconheça que o harmónico desenvolvimento 
físico dependa, cm grande parte, da influência dos fatores 

hcreditúrios c renot!picos, ao ludo do adequado regime alimentar, c 
mesmo que se admita que a descrição do desenvolvimento psico
somático deva ser encarada como normativa, nil.o é menos certo que 
esta normatividade c que aqueles fatores nllo invalidam nem mesmo 
inlirmam o grau de ponderabilidade científica de tudo quanto 
alirmamos até aqui, pesquisado que foi nas melhores autoridades,, 
até porque nossas assertivas se referem à generalidade dos casos c, 
sobretudo, porque o crescimento físico, cm suas dircçõcs 
cefalocaudal e próximo-distal pode, hoje, usualmente, ser registrado 
com o uux!lio de métodos de medição bastante idóneos. 

Nem há porque se invocar a necessidade de se dispensar uma 
maior prote~o ao trabalho do jovem, o que contraindicaria o 
projeto, O trabalho, segundo o psicólogo inglês Wall, representa pa
ra o jovem uma das mais ambicionadas metas de seu ser adulto. 1:: 
o irabalho que lhe fornece meios mais seguros de adquirir o que 
almeja, ao mesmo tempo que lhe estimula a própria valorização 
como pessoa humana. 

O problema dos acidentes no trabalho, à vista de sua freqUência 
c, sobretudo, de suas conseqUências, deve ser relevado, em seus 
devidos termoli, em todas as faixas etárias do trabalhador, uma vez 
que de: não deve demandar somente cuidados médicos imediatos e 
contínuos, mas está a exigir, ainda, a atenção diurturna do médico 
da empresa, das providências do chefe do pessoal e da intervenção' 
prévia do psicólogo industrial, para que seja possível a apuração das 
causas que motivaram o acidente. Ora, nenhum dado estatístico nos. 
induz a asseverar serem os jovens particularmente propensos aos 
acidentes de trabalho. Pelo contrário, a identificação de suas causas, 
a maior parte das vezes provenientes de desajustes domésticos c 
sociais, costumam ocorrer com mais freqUência entre empregados 
casados e, portanto, de idade mais avançada. Aliás, atualmente, 
no mundo inteiro, a defesa contra os acidentes físicos, vem sendo 
acentuada pelas leis trabalhistas, e a protação aos desajustes sociais 
pode ser levada a efeito através de medidas profilâticas de natureza 
técnica e psicológica, jâ, hoje, amplamente divulgadas pelos serviços 
sociais da indústria e pelo serviço de pessoal das empresas. 

Pelo motivos expostos, a Comissão de Saúde é de parecer que o 
presente projeto merece aprovação. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976. - Gilvan Rocha, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência. - Fausto Castelo
Branco, Relator.- Ruy Santos- Cattete Pinheiro. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 20, de 1976 (n~ 54-B/76, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo que modifica e 
complementa a "Convenção entre os Estados Unidos do 
Brasil, atualmente República Federativa do Brasil, e o Ja
pão, destinada a evitar a dupla tributação em matéria de 
impostos sobre rendimentos", assinado em Tóquio, a 23 de 
marco de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~s 632 a 634, de 
1976, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; 
-de Economia; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
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Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Puusa.) 
Aprovado, 
A matéria vai à Comissão de Redaçllo, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 71, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~ 613, de 1976), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bariri (SP) a elevar em 
CrS I .000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n~ 6!4, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

irei encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 72, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~ 615, de 1976), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bebedouro (SP) a elevar 
cm CrS 3.927.200,00 (três milhões, novecentos e vinte e sete 
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n~ 616, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 4: 

Discussão, em turno unico, do Projeto d;: Rcsoluçáo 
n~ 73, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~ 617, de 1976), que 
auto ri; a a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar 
em C:S 87.752.991,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e 
cinqU.:nta e dois mil, novecentos e noventa e um cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nq 618, de 1976, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada 
Em votação. 

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

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redaçllo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Esgotada a maté· 
ria constante da Ordcm do Dia. 

Sobre u mesa, redações finais dos Projetas de Decreto 
Lcgislativo n~ 20, dc 1976 e de Resolução n~s 71, 72 c 73, de 1976, 
aprovado> na Ordem do Dia da prcsente sessão e que. nos termos do 
parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver 
objeçào do Plenário, serão lidas pelo Sr. 19-Secretário, (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N~662, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 
1976 (n9 54-B/76, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Virgílio Távora 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 20, de I ?76 (nq 54-B/76, na Câmara dos Deputados), 
quc aprova o texto do Protocolo que modifica e complementa a 
"Convenção entre os Estados Unidos do Brasil, atualmente Repúbli
ca Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a evitar a dupla tributa· 
ção em matéria de impostos sobre rendimentos", assinado em Tó-· 
quio, a 23 de março de 1976. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1976 - Danton Jobim, 
Presidente - Virgílio Távora, Relator - José Lindoso - Dirceu 
Cardoso 

ANEXO AO PARECER N9662, DE 1976 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 20, de 
1976 (n~ 54-B/76, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

Decreto Legislativo n~ , de 1976 

Aprova o texto do Protocolo que modifica e complementa 
a "Convenção entre os Estados Unidos do Brasil, atualmente 
República Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a evitar a 
dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos", 
assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~ É aprovado o texto do Protocolo que modifica e 
complementa a "Convenção entre os Estados Unidos do Brasil, 
atualmente República Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a 
evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre 
rendimentos", assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na ~ata de sua· 
publicação. 

PARECER N9 663, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 71, de 1976. 

Relator: Senador José Lindoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
nq 71, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bariri, Estado 
de São Paulo, a elevar em CrS I .000.000,00 (hum milhão de cruzei· 
ros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1976. - Danton Johlm, 
Presidente- ,José Llndoso, Relator- Vlrjlillo Távora 
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ANEXO AO PARECER NY663, DE 1976 

Heduçiio linul do 1•rojeto de Resolução nY 71, de 1976. 

Fuço saber que o Senado Federul aprovou, nos termos do urt. 
42, inciso VI, da Constituição, e cu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

Resolução nY , de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bariri, Estado de São 
Paulo, a elenr em CrS 1.000.000,00 (um mllbio de cru
zeiros) o monta~tc de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 J: a Prefeitura Municipal de Bariri, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar. temporariamente, os parâmetros fixados 
pdos itens 11 e III do art. 2Y da Rresoluçào nY 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa contratar empréstimo. junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., no valor de 
CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), destinado ao financia
mento dos serviços de pavimentação asfáltica e colocação de guias e 
sarjetas a serem executados em vias públicas daquela localidade. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER NY664, DE 1976 
Comissão. de Redução 

Redaç:io final do Projeto de Resolução nY 72, de 1976. 

Relator: Senador Virgílio Távora 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
nY 72, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bebedouro 
(SP) a elevar em CrS 3.927.200,00 (três milhões, novecentos e vinte e 
sete mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976. - Danton 
Jobim, Presidente- Virgilio Távora, Relator -José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER NY 664, DE 1976 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução nY 72, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

Resolução nY , de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bebedouro, Estado de 
São Paulo, a elevar em CrS 3. 927.200,00 (três milhões, nove
centos c vinte e sele mil c duzentos cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I c 11 do art. 2Y da Resolução nY 62, de 1975, do Senado 
Federal. a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco 
do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(OU). no valor de Cr$ 3.927.200,00 (trés milhões, novecentos c 
vinte c sete mil c duzentos cruzeiros), destinados ao financiamento de 
obras do anel viário c de pavimentação de trechos de ruas daquela · 
municipalidade. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER NY 665, DE 1976 
Comissão de Redaçào 

Redaçiio final do Projeto de Resolução nY 73, de 1976. 
l~dator: Senador Virgílio Távora 

i\ Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução 
n• 7.1, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinns 

(SP) a elevar cm CrS H7.752.991 ,00 (oitenta c sete milhões, setecentos 
e cin4Ucnta c dois mil, novecentos e um cruzeiros) o montante de sua 

divida consolidada. 
Sala d<tS Comissões, em 9 de setembro de 1976. - Danton 

Jobim, Presidente - Vir~:ilio Túvora, Relator - José Lindoso -
Mendes Canalc. 

ANEXO AO PARECER NY 665, DE 1976 

Rcdaçiio final do Projeto de Resolução nY 73, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, • Presi-
dente, promulgo a seguinte 

Resoluçiio n• , de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de 
Siio Paulo, a elevar em CrS 87.752.991,00 (oitenta e sete mi
lhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e noventa c 
um cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. IY É a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São 
_Paulo, autorizada a elevar. temporariamente, os parãmetros lixados 
pelos itens I e II do art. 2• da Resolução nY 62, de I 975, do Senado 
Federal, a fim de que possa elevar em CrS 87.752.991,00 (oitenta e 
setemilhões, setecentos c cinqUenta e dois mil, novecentos c noventa 
e um cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, mediante 
contratos de empréstimos junto às seguintes instituições: Banco do 
Estado de São Paulo S.A., como agente financeiro do· Banco Nacio
nal da Habitação, no valor de CrS 29.170.691,00 (vinte e nove mi
lhões, cento c setenta mil, seiscentos e noventa e um cruzeiros): 
Financiadora de Estudos e Projetas (FINEP), no valor de CrS 
15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros); Banco do Estado de São 
Paulo S.A .. no valor de CrS 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzei· 
ros). como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação e do 
Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano - FDU - na importância de CrS 28.582.300,00 (vinte c 
oito milhões. quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos cruzeiros). 
destinados aos projetas e atividades nas âreas de saneamento, trans· 
porte, habitação e educação a serem executados naquele município. 

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 

O SR. I'RESII>E:'IITE (Wilson Gonçalves)- As reduções finais 
lidas vão it publicação. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sc· 
crctúio. 

Siio lidos c aprovados os seguintes 

REQUERI:\IE:'IITO N•-124, OE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nY 20. de 1976. 

Sala das Sessões. cm 9 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

I~EQliERI:\lE:'IITO :'11~425, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdaçiio final 
do Projeto de Rcsoluçiio n~ 71, de 1976. 

Sala d:ts Scssôcs. cm 9 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQ!IERI:\IE:'IITO :\•426, llE 1976 

Nos lermos do art. .156 do Regimento Interno. requeiro disrcn· 
sa de puhlicaç:lo. para imediata discussão c votaçilo, dn rcdaçiio final 
do Projeto de Rcsolu~ào n~ 72, de 197(1. 

S:tla das Scssi\es. em 9 de setembro de 1976.- Ruy Sanlos. 
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REQUERIMENTO NY427, DE 1976 

Nos t~rmos do art. 356 do Regimento lnt~rno, requ~iro disp~n
su de publicação, pura imediata discussão e votação, da redução final 
do Projeto de Resolução nY 73, de 1976. 

Sul a das Sessões, ~m 9 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O Slt PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções finais an
teriormente lidas. 

Em dascussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativó 
nY 20, d~ 1976. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 
~ncerrar~i a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Vai-se passar, 
agora, à apreciação da redação final do Projeto de Resolução nY 71, 
d~ 1976. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

~ncerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em'votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Passa-se à apre-
ciação da redução final do Projeto de Resolução nY 72, de 1976. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
[Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) ...:... Passa-se, nesta 
oportunidade, à apreciação da redação final do Projeto de Re
solução nY 73, de 1976, anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a en.cerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Franco Montoro, orador inscrito para 
esta oportunidade. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No próspero Município de Jaboticabal, a chamada "Cidade das 
Rosas", inicia-se domingo, dia I 2 de setembro, o Congresso dos Téc· 
nicos Agrlcolas, para uma tomada de posição face a invasão do 
mercado de trabalho por leigos, pessoas não qualificadas para o tra
to da terra, c, por isso mesmo, despreparadas para se integrarem nos 
planos governamentais de aumento de produtividade. 

A Associação dos Técnicos Agrfcolas do Estado de São Paulo, 
presidida por um idealista, Marcos Antônio da Silva, congrega 20 

mil prolissionuis paulistas, devendo salientar-se que, nos demais 
Estados, existem apenas mais 10 mil técnicos agrícolas. 

A regulamentação da profissão do Técnico Agrícola não pode 
ser mais adiada. Um técnico agrícola oassa por uma escola específica 
de formação técnico-cientifica, própria para o desempenho de suas 
funções. 

No Senado, toda a Bancada do MDB estâ empenhada na 
aprovação do Projeto de Lei nY 160, de 1975, do nosso companheiro 
Senador Ruy Carneiro, da Paraíba, que regulamenta a profissão da 
classe. 

Estabelece o projeto de lei, cuja tramitação nós estamos 
acompanhando pessoalmente, que a profissão de Técnico Agrícola é 
privativa de: IY - diplomados em Colégios ou Escolas Agrícolas 
oficiais ou reconhecidas, em cursos de nível médio de Agricultura, 
Zootecnia ou de Indústrias Rurais; 2Y - dos diplomados, em data 
anterior à oficialização dos cursos de formação, cujos diplomas ha
jam sido reconhecidos em virtude de lei federal; 39 - dos diploma
dos no estrangeiro, que hajam revalidado seu diploma na forma da 
legislação cm vigor. 

Pela justiça da causa que defendem, nossas saudações nos técni
cos agrícolas e a certeza de pleno êxito no Congresso marcado para 
Jaboticabal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno) do 
Projeto de Lei da Câmara nY 28, de 1975 (nY 550-B/72. na casa de ori
gem). que institui o salário profissional, e dâ outras providências, ten
do 

PARECER, sob nY 545, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo
to vencido, em separado, do Sr. Senador Henrique de La Rocque. 

-2-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 5, 
de 1975. do Sr. Senador Geraldo Mesquita, que dá nova redaçào ao 
art. 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que regula a 
Zona Franca de Manaus, tendo 

PARECERES, sob nYs 546, 547,548 e 549, de 1976, das Comis-
sõcs: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- de Assuntos Regionais, favorável; 

- de Economia, favorável; e 

- de Finanças, favorável. 

-3-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 
151, de I 975, do Sr. Senador Orestes Quércia, que uniformiza nor
mas de carátcr financeiro relativas a operações de crédito entre 
Prefeituras Municipais e entidades bancárias oficiais, e dá outras 
providencias, tendo 

PARECERES, sob n9s 528 a 530, de 1976, das Comissões: 

- de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc, com emenda que apresenta de nY 1-CCJ, e voto vencido 
dos Srs. Senadores ItaHvio Coelho c Helvfdio Nunes; 

r: 

,.. • • \I I ) I I ' I ' \ • ' • • ' ~' - : ' , ' _,._ . ' 
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- de Economha, favorâvcl ao projeto c à emenda da Comissão 
de Constituição c Justiça, com a Emenda n9 2-CE, que apresenta: e 

- de Finanças, contrârio ao projeto c as emendas, com voto 
vencido dos Srs. Senadores Mauro Bencvides, Ruy Carneiro c Leite 
Chaves: e voto vencido, cm separado, do Sr. Senador Roberto Satur-
nino. 

-4-

Discussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
65 de 1976 do Sr. Senador ltallvio Coelho. que acrescenta parâgra· 
t'o '39 ao artlgo ti da Lei n9 4. 737, de 15 de julho de 1965, que institui 
o Código Eleitoral, tendo 

·PARECER, sob n9 481, de 1976, da Comissão: 
-- de Constituição e Justiça, favorâvel, nos termos do substituti· 

v o 'que apresenta. 

-5-

Discussilo, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 i91, de 1975, do Sr. Senador Osircs 
Teixeira, que institui a obrigatoriedade de exame anual de vista para 
estudantes do (9 c 29 graus, estabelece sua gratuidade, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n9 541, de i976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. (>RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às I 8 horas e 45 minutos) 

• 
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COMISSAO DI AGRICULTURA- (CA) 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércia 

• Vice-Presidente: Benedito Ferreiro 
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. . . 
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COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAR) 
17 Membros! 

Titulares 

I. Colloto Pinheiro 
2: José Guiomord 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Frãnco 
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COMPOSIÇÃO 
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Reuniões: Terços-leiras,lls 10:00 horas. 
(oca I: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 615. 

COMI55l0 DI CONSTITUJÇlO I JUSTICA- (CCJ) 
111Membros1 

COMPOSIÇÃO 
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4. Helvídio Nunes 
5. ltalívio Coelho 
6. Eurico Rezende 
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4. Paulo Bfonard 

ARENA 

MDB 

Supleo~tes 

I. Maltas loao 
2. Otto Lehmann 
3. Potrónio Portello 
4. Renato franco 
5. Osires T aixeiro 

I. Franco. Montara 
2. Mouro Benevides 

Assistente: Morto Heleno Bueno 8ranaCo- Ramol305. 
ReuniC.Io Quartos-felras,lls 10:00 horas 
lacaio Sala "Clóvis Bevllocqua"- Anexo 11-.Romal623. 
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COMISSlO DO DISYIITO PIDIIAL- (CDf') 

III Mombrosl 

Titulare a 

I. Holvídio Nunes 

2. Eurico Rezando 

3. Renato franco 

· 4, Osires Toixoirr 

5. Saldanha Dorzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vico-Prosidonto1 Adalberto Sana 

Suplente• 
ARENA 

I. Augusto franco 

2. luiz Cavalcante 

3. José llndaso 

4. Virgílio Távora 

· 7. Henrique de la Rocque 

8. Otair Becker 

I. Adalberto Sena 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evandro CarreirCL 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco do Oliveira - Ramal 306. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 71 6. 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 

III Membros! 

Titular•• 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jarbos Passarinho 

7. PQulo Guerra 

8. Renato franco 

I. franco Montoro 

2. Orestes Quérclo 

3. Roberto Saturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Milton Cabral 

Vico-Presidonte: Ronoto franco 

ARENA 

MDB 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto franco 

3. Ruy Snntos 

4. Cattele Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675. 

ReuniOes, Quartas-feiras, às 10:00 horas. 

local, Sola "Epltdcio !enoo"- Anexo 11- 'amol615. 

COMISSAO DI.IDUCAClO I CULIUIA- (CIC) 

(9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vlco-Prosidonto: Henrique do la Rocquo 

Titulare a 
Suplente a 

ARENA 
I. Tarso Dutrà 

.t.rnon de Mollo 
2. Gustovo Caponoma 

2. HeMdio Nunes 
3. Jodo Calmon 

3. Joié Sarnoy 
4. Henrique do la Rocquo 4, Ruy Santos 
5. Mandos Canale 
6. OHo lehmonn 

MDB 
I. Evolásio Vieira 

I. franco Montoro 
2. Paulo Bronard 

2. Itamar franco 
3. Adall?erto Seno 

Assistente: Ooide Maria B. f. Cruz- Ramol598. 
Rounióes: Quintos-loiros, às 10:00 horas. 

Loéai: Sala "CI.!Jvis Bevilàcqua"- Anexo 11 -Ramal 623. 

COMJSSlO DI PINANÇAS- (Cf') 

117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amarai Peixoto 

Vice-Presidonto: Teotónio Vilela 

Tltulerea 

I. Saldanha Cerzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Cesto 

4. fausto Castelo-Branco 
5. Jossé fleiro 

6. Virpilio T dvora 

7. MattosleOo 

8. Tarso Outra 

9. Henrique cic lo Rocque 

10.· Helvídio Nunes 

11. T eotOnio Vilela 

12. Ruy Santos 

I. Amarai Peixoto 

2. leite Choves 

3. Mouro Benevides 

4. Roberto Soturnino 

S. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

I. Daniel Krieger 

2. José Gulomard 

3. José Sarney 

4. Heitor Dias 

5, Cattato Pinheiro 

6. Os ires Teixo ira 

I. Danton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveldslo Vieira 

Anistente: Marcus Vlnicius Goulort Gonzogo- ~amol303. 
ReuniOes: Quintas. feiras, às 10,30 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 
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. COMISSAO DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

ntular•• 

I. Mendes Canele 
' 2. Comício Gondim 
3. Jarbas Passarinho 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgílio Táv.ora 
2. Eurico Rezende 
3. Accioly Filho 

4. Henrique de la Rocque 
5. Jessé Freire 

MOB 
1. Franco Montara 1. Ll!zaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruv Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rama1623. 

COMISSlO DI MINASIINDGIA- (CMI) 
17 Membros! 

ntular•• 

I. Millon Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Comício Gondim 
5. ·João Calmon 

. 1. Dirceu Cardoso 
'2. llomar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 
Vice-Presidente: Comício Gondim 

Suplantai 
ARENA 

I. Paulo Guer'a 
2. José Guiomard 
3. Virgílio Távora 

MOB 
1. Gilvon Rocha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ron~ldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Rama1615. 

ntularaa 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Oito lehmann 

1. Oanton Jobim 
2. Orestes Quércla 

COMISSlO DIRIDAÇlO (CI) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Oanton Jobim 
Vice-Presidento: Renata Franco 

Suplantai 
ARENA 

1. Virgilio Távora 
2. Mondes Canele 

MOB 
I. Dirceu Cardoso 

• .Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134. 
Reuni611: Quartas·feiras, trs 11:00 horas. 
local: Sala "Clóvis Btvilacqu~"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSAO DI RILAÇOU IXTIRIORIS- (CRI) 
115Membrosl 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio T ávoro 
4. Jessé Freir6 
5. Arnon do Mello 
6. Potrónio Portella 
7. Saldanha Cerzi 
8. José Sarnoy 
9. João Calmon 

10. Augusto Francc 

I. Danton Jabim 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite Oaves 
5. Mauro Benevides 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
J9.Vice-Presidente: luiz Viana 

29-Vice-Prosidonte: Virgílio Távora 

Suplantai 

ARENA 

1. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Callete Pinheiro 
4. Fausto Castela-Branca 
5. Mendes Canele 

· 6. Helvidio Nunes 

MOB 

1. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Cóndido Hipperlt- Rama1676. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

ntularal 

COMISSlO DI SAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Branco 
Vice-Presidento: Gilvan Rocha 

Suplantai 

ARENA 

1. Fausto Castelo· Branco I. Saldanha Cerzi 
2. Mendes Canele 2. Calteto Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otair Beckor 
5. Allovir leal 

1. Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

I. Evondra Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Rama13 12. 
Reuniões: Quintas. feiras, às li :00 horas. 
local: Sala "Epllácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

TI •' I ' ' • • ' • • '' • :· ' ,.J I J • ~-- • \ ' l ' ~ • ' • ' 
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COMISSAO DI SIOUIANÇA NACIÓNAL- (CSN) 
17 Mombrosl 

Titulare• 

I. luiz Cavalcante 
2. José lindoso 
3. Virgílio Tdvora 
4. José Gulomard 

COMPOSIÇÃO 
Prosldonto: José Gulomard 

Vice·Prosidonte: Vasconcelos Torres 

Suplente• 
ARENA 

I. Jorbas Passarinha 
2. Honrlquo do la Rocquo 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 

I. Amoral Peixoto 
2. Adalberto Sono 

MDB 
I. Agonor Maria 
2. Orestes Quércia 

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha- Ramol312. 
~ounlõos: Quartas. feiras, às li :30 horas. 
local: Sala "Clóvis Be•ilacqua"- Anexo 11- Romal623. 

COMISSAO DI SDVIÇO PIJII.ICO CIVIL- (CSPC) 
17 Mombrosl 

Titular•• 

I. Augusto Franco 
2. Otto Lehmann 
3. Heitor Dias 
4. Accloly Filho 
5. luiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. ldzaro Borboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: ldzaro Borboza 

Vice·Presidente: Otto Lehmann 

ARENA 
I. Mattos Leaa 
2. Gustavo Capanoma 
3. ·Alexandre Costa 

MDB 
I. Danton Jobim 
2. Mouro Benevidos 

Assistente: Sania Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniões: Quintos-loiros, às I 0.00 horas. 
Local: Sala Epitócia Pessoa - Anexo 11 - Ramal 61 S 

COMISSAO DI TRANSPOITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS PIJILICAS - (CT) 

17 Mombrosl 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice.Presidente: luiz Cavalcante 

Titulare• Suplente• 
ARENA 

I. Ale.xandro Costa 1. oHo Lohmann 
2. luiz Cavalcante 2. Mendes Canelo 
3. Benedito Ferreira 3. T ootónio Vilela 
4 . .José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandro Carreira I. ldzaro Barboza 
2. Eveldsio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa -·Ramal301 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11 :00 horas. 
Local: Sala Rui Borbosa- Anexo 11- Ramal621 

I) SIIVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Coml••i•• Temporária• 

Cheio: Ruth de Souza Castro, 
local: Anexo 11 - Térreo. 
Telefono: 25-8505- Ramal303 
11 ComissOes Tem pará rios para Projetas do Congresso Nacional, 
21 Comissões Tempardrias para Apreciação de Votos. 
31 Comissões Especiais e do Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto do lei Orçamontdria lart. 90 do Regimento 
Comum!. 

Assistentes do Comiss6os: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Alleu de Oliveira- 674; Cleide Mario B.F. Cruz- Rama1598; Mouro Lopes 
de Sá- Romal310 

S!IUDO l!DER.U 

SOBSICRBTIJIU ilE COIIISSOES 

SllRVIÇO D! COIIISSDBS P!RIWIBII'1ES 

BOlAS Tlli!ÇA 

10:00 C,A,R. 

HORAS QUARrA 

c.c • .r. 
10100 

C.l. 

C,R,I. 

101)0 

c.A. 

llrOO c.a. 

11:)0 c.s.K. 

HO!W!IO DAS REU!IIDES DAS COIIISSOES PEIOCilll!IITES DO SI!II'ADO PI!I~ 

PARA O AliO Dll 1976 

S. •A L A ASSISTE!IT! HORAS QUINTA s A L AS 

llPIT.<CIO PESSOA 
L!DA 09100 C.D.P. ROY BAR!IOSA 

Ramal. - 615 lla.moil - 621 I 716' 

8 A L A s ·ASSISTI!II'TE C,ll,C CLOVIS IIEVII-'CQOA 

10:00 
Ramal. - 62) 

CLOVIS IIEVIUCQUA IIARIA c.s.P.c. EPIT.<CIO PESSOA 
Romal- 62) IJ!EL!NA _Ramal - 615 

llPIT.<CIO PESSOA C.l. I!JY BAR!IOSA 
DANIEL 

Romail - 621 1 7l6 Ramal - 615 101)0 

R11Y BAR!IOSA 
CA!IDIDO c.x.E. EPIT.<CIO PESSOA 

Rama11 - 621 1 716 Romal - 615 

llPIT.<CIO PESSOA IIARCUB 
c.L.s. CLOVIS IIEVII-'CQUA 

Ramal - 615 VlNICI:JS Romal- 62) 

CLOVIS BllVIUCQUA liA RIA 11:00 c.s. EPIUC!O PESSOA 

Ramal - 62) CARIU!Il Romal - 615 

CLOVIS BllVILACQUA L! DA c.r. I!JY BAR!IOSA 
Rou.l • 62) !Wial1 - 621 1716 

ASSISTI!II'TE 

RONALDO 

CL!IDE 

SOM IA 

IIARCUS 

VINICIOS 

RONALDO 

DAH!GL 

LllDA 

CLAUDIO 
COSTA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N~' 109 SÁBADO, 11 DE SETEMBRO DE 1976 BRASlLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1976 
I -ATA DA ISO• SESSÃO, EM lO DE SETEMBRO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Pre
sidência da República 

N9 308-SUPAR/76, comunicando a retificação feita nos 
autógrafos relativos à Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de fute
bol, c dá outras providências. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Previdência e Assistência Social 

N9 254/76, encaminhando informações daquele Ministério 
referentes ao Projeto de Lei do Senado n9 I 03/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 29 da Lei n9 4.266, 
de 3 de outubro de 1963. 

1.2.3- Pareceres 

- Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei do Senado n9 91/75, que acrescenta parágrafo 

único ao artigo 394 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Projeto de Decreto Legislativo n9 22/76 (n9 59-B/76, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de 
Amizade, Cooperação e Comércio entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Suriname, assinado em .Brasília, em 21 
de junho de 1976. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 23/76 (n9 55-B/76, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da tradução do Proto
colo de prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo, 
de 1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governos rea
lizada no Conselho Internacional do Trigo, a 20 de fevereiro de 
1976. 

1.2.4 - Comunicações dn Presidência 

- Recebimento da Mensagem n9 148/76 (n9 274/76, na ori
gem), rela qual o Senhor Presidente da Rcrública submete ao 

Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que 
a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR) seja autorizada a 
elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da 
Resolução n9 62/75, do Senado, e possa realizar operação de 
crêdito, para os fins que especifica. 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 200/75, do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do artigo 79 
da Lei n9 5.537, de 21 de novembro de 1968, e dá outras provi
dências, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, 
das comissões a que foi distribuído. 

1.2.5- Comunicação 

-Do Sr. Senador Jarbas Passarinho, que se ausentará do 
Pais. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR DANTON JOBIM- Correspondência enviada 
pelo Sr. Ministro do Exército ao Sr. Presidente do Congresso Na
cional e seus renexos na reabertura do diálogo político-militar. 

SENADOR GJLVAN ROCHA - Resposta à agressão 
dirigida a S. Ex•, através da Imprensa, pelo Presidente do 
MOBRAL. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse do General
de-Exército Argus Lima no Comando do IV Exército. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 28j75 (n9 550-B/72, na Casa 
de origem). que institui o salário profissional, e dá outras pro
vidências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade) 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 5/75, do Sr. Senador Geral
do Mesquita, que dá nova redaçào ao art. 16 do Decreto-Lei n9 
288, de 28 de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de 
Ma naus. Aprovado cm primeiro turno. À Comissão de Rcdaçào. 

-Projeto de Lei do Senado n9 151/75, do Sr. Senador Ores
tes Quércia, que uniformiza normas de carl1tcr financeiro rela· 
tivus a orcraçõcs de crédito entre Prefeituras Municipais c cntida· 
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dcs bancárias aliciais, c d{t outras providências. Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 65/76, do Sr. Senador 
llulívio Coelho, que acrescenta parágrafo 3~ ao art. II da Lei n~ 
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral. 
A1lrov11do nos termos do substitutivo da Comissão de: Constitui· 
cão e Justiça. A Comissão de Redução. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 191/75, do Sr. Senador Osi· 
rc:s Teixeira, que institui a obrigatoriedade de exame anual de 
vista para estudantes do I e II Graus, estabelece sua gratuidade, e 
dá outras providências. (Apreciação preliminar da constitu· 
cionalidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR VIRGILIO TÁVORA, como Líder- Esclareci· 
mentos a indagações feitas pelo Sr. Itamar Franco, em Sessuo 
anterior, a respeito da participaçuo do Banco Mundial nos linan· 
damentos à siderurgia estatal brasileira. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- "Dia da Imprensa". 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Anunciando discurso 
que oportunamente fará sobre aspectos da Ferrovia do Aço. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Retilicaçào do rio 
Josi: Pedro na fronteira dos Estados do Espírito Santo e Minas 
Gerais, entre os Municípios de lúna e Manhumirim. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI:NCIA 

-Arquivamento do Requerimento n~ 544/75, do Sr. Sena
dor Evandro Carreira, de informações ao Ministério da Educa· 

çào e Cultura, referentes à Empresa Brasileira de Filmes S/ A -
EMBRAFILME, uma vez que se esgotou o prazo regimental 
sem que a autoridade competente se pronunciasse sobre: u pro
posição. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

- Do Sr. Senador Dinartc: Mariz, proferido na sessão de: 
8-9-76. 

3 - CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO 
NACIONAL 

-Convocação de reunião extraordinária. 
-Ata da 2• Reunião Extraordinária. 

4- CONSULTORIA JURfDICA 

- Parecer n~ 46, de 1976. 

5- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LfDERES E VICE-LfDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 150• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESID€NCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES, BENJAMIM FARAH E LOURIV AL BAPTISTA 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Josi: Esteves - José Lindoso - Cattete Pinheiro ::.. Jarbas 

Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrônio Portclla -
Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Ruy 
Carneiro -Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista 
- Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Benjamim 
Farah- Danton Jobim- Gustavo Capa nem a- Itamar Franco
Lázaro Barboza- Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -A lista de presen· 
ça acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. !~·Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL DA 
PRESIDI:NCIA DA REPÚBLICA 

N~ 308-SUPAR/76, de 9 do corrente, comunicando a rctilica· 
çào feita nos autógrafos relativos à Lei n~ 6.354, de 2 de setembro de 
1976, que dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional 
de fulchol, c dá outras providências. 

(A Crmti.uâo ri!' Comtituiçâo r .lt/.1/iça.) 

• ' j ' ' • 

A VISO DO MINISTRO 
DA PREVIDtNCIA E ASSISTtNCIA SOCIAL 

N~ 254/76, de 8 do corrente, encaminhando informações 
daquele Ministério referentes ao Projeto de Lei do Senado n~ 103, de 
1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dã nova redação ao art. 
2~ da Lei n~ 4.266, de 3 de outubro de 1963. 

PARECERES 

PARECERES N9s 666, 667 e 668, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 91, de 1975, que 
"acrescenta par,grafo único ao artigo 394 da Consolldaçio 
das Leis do Trabalho". 

PARECER N9 666, DE 1976 
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 
Atravi:s desse projeto de lei o ilustre Senador Nelson Carneiro 

pretende que seja reduzida, de 8 para 6 horas, a jornada de trabalho 
da mulher grávida após atingido o sexto mês da gestação. 

Aduz que cm todos os sistemas jurídicos do mundo existem 
normas especiais para o trabalho feminino cm razão da fragilidade fí. 
sica da mulher. 

. ' ' . ., 
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Ali:m dessu motivação da ordem somática mostra u conve
ni~ncia moral da medida, sobretudo porque i: à mulher que cube a 
missão de perpetuar a espécie humana, o que constitui motivo por si 
bastante para o tratamento ellcepcional. 

As razões que servem de suporte ao projeto si'lo, a nosso ver, de 
inteira proced~ncia. 

Ainda que em nossa legislação trabalhista goze a mulher de 
tratamento diferenciado, verdade é que todas essas concessões são 
feitas em razão de estados especialíssimos, entre os quais se pode 
incluir também o invocado no presente projeto. 

Na realidade, não escapa a ninguém o pesado õnus que suporta 
a mulher grâvida, com possível prejuízo para o nascimento, quando 
após seis meses de gestação se vê obrigada a trabalhar oito horas por 
dia. 

Se em condições normais a fadiga é proporcional ao trabalho, 
seja, quanto mais longa a jornada mais longo o cansaço físico e 
mental, o que não dizer quando a mulher se encontra no estado 
excepcional da gravidez, quando o organismo, não somente pelo 
avolurnamento como também em decorrência das diversas 
mudanças morfológicas e glandulares se apresenta muito mais 
sensível e delicado? 

A atividade económica pouco também teria a sofrer com a 
concessão, de vez que nos dois ou três meses antecedentes ao parto 
a produtividade da gestante é assaz reduzida mormente nas duas 
horas finais do expediente. 

Estando convencido da necessidade dessa proteção legal, que se 
dirige mais ao filho por nascer do que propriamente à sua gcnitora, 
manifestamo-nos favoráveis à aprovação do projeto cuja constitucio
nalidade e juridicidade são de manifesto reconhecimento. 

Sala das Comissões. em 25 de junho de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - Leite Chaves, Relator- Nelson Carneiro - Helvídio 
Nunes- Gustavo Capanema- Heitor Dias- José Lindoso. 

PARECER N9 667, DE 1976 
Da Comlssio de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Mendes CaDIIe 

Objctiva o ilustre Senador Nelson Carneiro, com a proposição 
ora sob exame, reduzir a jornada de trabalho da mulher grávida, de 8 
para 6 horas, após o sexto mcs de gestação. 

No âmbito da Comissão de Constituição c Justiça, as razões ale
gadas para a pretendida redução foram consideradas procedentes c 
reconhecida a juridicidadc c constitucionalidade da matéria. 

Após relacionar o elenco de dispositivos existentes na lcgislacão 
brasileira, de amparo à maternidade, o autor afirma, em bem fun
damentada justificativa, que estas disposições "são, fora de dúvida, 
extremamente relevantes, mas, necessitam ser complementadas com 
outras, como a ora proposta, que preservem a integridade física da 
mulher, das nefastas conseqUências que lhe podem advir do desempe
nho do seu trabalho, notadamentc quando cm adiantado estado de 

,gestação". 
A intervenção tutelar do Estado cm defesa da mulher que tra

balha profissionalmente é plenamente justificável, não só pela sua 
maior fragilidade tisica, mas, sobretudo, pela função que desempe
nha como perpetuadora da espécie. 

A implicação económica da medida ora preconizada seria quase 
nenhuma, vez que. como o art. 391 da CLT, já proíbe o trabalho 
feminino no período de quatro semanas antes do parto, a jornada de 
trabalho, em tais circunstâncias, seria reduzida apenas durante o séti· 
mo mês da gestação. 

Em contraste, seriam sensíveis os beneficias decorrentes desta 
concessão. pois, são evidentes o pesado ónus suportado pela tra
halhadora submetida à jornada normal de trabalho. quando cm 
adiantado estado de gravidez, c o rcncxo danoso desta atividadc so
bre o nascituro. 

Além do mais, não podemos nos esquecer que a ocupação pro
fissional da mulher, quase sempre, tem de ser conciliada com os seus 
deveres domésticos, também muito fatigantes. 

Ni'io podemos, porém, deixar de ressaltar que, se de um lado es
tas alegações procedem vindo ao encontro, nil.o só dos anseios da 
classe beneficiada, mas do desejo do legislador em procurar res
guardar, cada vez mais, o estado de saúde da mulher grâvida que tra
balha, visando, também, a do nascituro - como dissemos -, 
acresce, do outro, a preocupação de que, medidas dessa natureza, 
possam, ao invi:s de favorecer a mulher, servir para afastâ·la mais da 
possibilidade de contratação, pois, considerando o preceito constitu
cional de igualdade salarial, i: evidente que o empregador dará traba
lho, preferencialmente, ao homem, o qual percebendo igual remu
neração, não é protegido por normas especiais. 

Não obstante o § 49 do art. 392 conferir à mulher grávida, em 
casos excepcionais, mudar de função, o projeto em estudo amplia a 
faixa de segurança, proporcionando à trabalhadora, a partir do 69 
mês de gravidez, a redução de 2 horas de trabalho. 

À vista do seu elevado alcance social, somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, cm 03 de junho de 1976.- Jessé Freire, Vi
ce-Presidente, no exercício da Presidência. - Mendes Canale, Re
lator- Hearlque de La Rocque- Franco Montoro- Nelson Carnei
ro - Accioly Filho. 

PARECER N9668, DE 1976 
Da Comlssio de Saúde 

Relator: SeDidor AlteYir Leal 

Com o objetivo de contribuir para "a preservação da integri
dade fisica da mulher e das nefastas conseqUências que lhe podem 
advir do desempenho do seu trabalho, notadamente quando cm 
adiantado estado de gestação", o eminente Senador Nelson Carneiro 
apresentou o projeto, ora em exame nesta Comissão, em que propõe 
o acréscimo de um parágrafo único ao artigo 394 da Lei n9 5.452, 
de )9 de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Traba
lho, determinando que, a partir do 69 mês de gestação, a jornada de 
trabalho serâ reduzida para 6 (seis) horas. 

Lembra o ilustre autor da proposição que o legislador brasilei
ro. a par de garantir à mulher igualdade salarial com o homem. en
tendeu que nem toda atividade lhe é adequada, tendo estabelecido 
normas especiais de proteção ao seu trabalho, notadamentc durante 
a gestação, e depois do parto. 

No seu entender, a medida que preconiza destina-se a com
plementar aquelas disposições trabalhistas. 

Em contraposição ao ponto de vista sustentado pelos legislado
res trabalhistas, dos primórdios da Revolução Industrial. inspirados 
em razões culturais c sociais, de acordo com o Diretor-Geral da 
Organização internacional do Trabalho, "Em nossa época, enfoca
se cada vez mais a questão da justificação científica de uma legisla
ção especial em favor das trabalhadoras. Quanto mãis se examinam 
estas questões, menos evidente resulta serem as mulheres parti
cularmente vulneráveis". (ln Rei. da 60• Reunião da OIT, fls. 29). 

Por este enfoque, rigorosamente médico, hoje, carecem de fun
damento cientifico diversas providências legislativas tidas, outrora, 
como necessárias à proteção do trabalho dos menores e das mulheres. 

Acresce que, do ângulo da realidade sócio-económica existente, 
restrições e limitações legalmente impostas, como a que alvitra o ilus
tre autor do projeto, contribuem, a nosso ver, para dificultar ainda 
mais a aceitação da mulher no emprego, porquanto o empregador, 
por motivos óbvios. preferirá o trabalho masculino. não protegido 
por disposições especiais. 

· Isto, no tocante à proteção ao trabalho da mulher, já que no to
cante ao amparo especial que deve ser dispensado à maternidade, o 
legislador teve a preocupação de instituir todo um elenco de normas 
necessárias à protcçào da mulher, na sua grandiosa missão de per
petuadora da espécie humana. 

De fato, como muito bem observa Eugênio Perez Botija, ainda 
que a maternidade não deva ser encarada como um risco igual aos 
demais riscos profissionais, "ela oferece algumas semelhanças com a 



5644 Sábado 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1976 

enfermidade no quadro da segurança social, podendo sua estrutura 
conectar-se: com as instituições sanitárias c:xistc:ntc:s", 

Nossa lc:gislaçi!o trabalhista, porí:m, já é:, com justiça, pródiga 
em proporcionar as prestações devidas à maternidade da trabalhado· 
ra brasileira, como comprova a inclusão do art. 392 da CL T como 
prestação da Previdência Social, determinada pela Lei n9 6.136/74. 

Quanto ao projeto do eminente: Senador Nc:lson Carneiro, esta 
Comissão opina contrariamente à sua aprovação, por entender que o 
amparo preconizado já está convc:nic:ntemc:ntc: previsto na legislação 
em vigor, c: porque:, do ponto de: vista estritamente: médico, não pare
ce aconselhável que a gestante, jâ a partir do 69 mês de gravidez, te:· 
nha reduzida a duração de suas atividades laborais. Pelo contrário, 
com os ginecologistas modernos, somos de opinião que a gestante: de:· 
vc: trabalhar até os últimos dias de gestação, podendo inclusive ser 
nocivo à sua gravidez a redução da jornada de trabalho. 

O que pode ocorrer, é que, de acordo com a natureza do tra
balho por ela executado, haja necessidade de mudá-la de função, 
quando, então poderá ser aplicável o§ 49 do art. 392 do texto conso
lidado, que lhe possibilita. a transferência funcional "mediante ates
tado médico". 

O que não parece recomendável é que se reduza, tout court a 
jornada de trabalho, da gestante, sem comprovação médica, só pelo 
fato de ela haver entrado no 69 mês de gestação. Tal medida, sobre 
carecer de amparo científico, poderá concorrer para afastá-la mais 
ainda das chances de novas contratações de trabalho. 

Donde, não obstante reconhecer os louváveis desígnios do pre· 
sente projeto, pc:los motivos expostos, somos pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976. - Fausto Cas
telo-Branco, Presidente- Altevir Leal, Relator - Gilvan Rocha -
Ruy Santos- Cattete Pinheiro. 

PARECERES NYs 669 e 670, DE 1976 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 1976 (n9 59-B, 
de 1976, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Tra
tado de Amizade, Cooperação e Comércio entre a República Fe
derativa do Brasil e a República do Suriname, assinado em Brasília, 
em21 dejunhode 1976". 

PARECER N9669, DE 1976 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador José Sarney 

O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 44, inciso 
I, da Constituição Federal, pela Mensagem n9 188, de 1976, encami· 
nhou à apreciação do Congresso Nacional o Tratado de Amizade, 
Cooperação c Comércio, assinado em Brasília, em 21 de junho do 
corrente ano, ao ensejo da visita oficial ao nosso Pais do Senhor 
Hench A. E. Arron, Ministro-Presidente e Ministro para Assuntos 
Gerais e Estrangeiros do Suriname. 

O referido Tratado teve a inspirá-lo o propósito mútuo de rcafir· 
mar, em documento oficial, os laços de amizade que unem os dois 
países c a necessidade de coordenarem esforços para a consecução 
dos objctivos comuns, tendo em vista a convergência de interesses 
que as condições de ambos apresentam. 

Representa ele um instrumento à execução de programas espe
cíficos que tenham cfctiva incidência no desenvolvimento económico 
c social dos dois países, além de facilitar o incremento de suas rela
ções no campo comercial, financeiro, cultural, técnico, científico c 
turístico. 

Vasado nos mesmos moldes c apresentando as mesmas carac
terísticas ·dos acordos semelhantes já firmados pelo Brasil com ou
tros países, o presente Tratado contempla extensa gama de interesses 
comuns ao Brasil c ao Suriname, estabelece dirctrizcs básicas de co
operação c institucionaliza mecanismos adequados à implementação 
dos objctivos previstos. 

Com o objctivo de proceder à análise c coordenação das inicia
tivas referentes a uma cooperação articulada entre as Partes, no ter-

rcno d:ts relações cconom1cas, financeiras, comerciUIS, t1:cnicas c 
turístic:~s, o presente Tratado institui a Comissão Mista Brasil-Su
rimmlc. 

Previ:, ainda, o documento, importantes medidas de estímulo ao 
comércio bilateral c à melhoria dos sistemas de comunicações c trans
portes entre os dois Países, devendo ambos comprometerem-se a ne
gociar, no mais curto prazo, um acordo sobre encomendas postais c 
u re<liizar estudos com vistas a uma futura união entre as suas redes 
rodoviárias. 

Atendendo, por outro lado, à importância da indústria c do co
mércio da pesca para os dois países, o Tratado consigna o propósito 
de ambos de estimularem empreendimentos conjuntos naquele setor. 

Tendo em vista, igualmente, os esforços do Governo do Surina
me. tendentes a melhorar suas condições econômicas, pelo Tratado, 
o Governo brasildro se prontifica a colaborar no seu desenvolvi
mento industrial, quer através de concessão de linha de crédito para 
aquisição de bens de capital, em nosso País, quer mediante a conces
são de assisti':ncia técnica para projetas de engenharia, inclusive para 
os destinados à construção de represas e usinas hidrelétricas. 

Outro dispositivo consignado no Tratado, estabelece que o Bra
sil c o Suriname devem dispensar o maior interesse no campo da con
servação da nora e da fauna nos territórios adjacentes à fronteira dos 
dois Países, devendo, para isto, promover estreita colaboração e em
pregar medidas racionais de manutenção do meio-ambiente. 

Tendo em vista as múltiplas vantagens que advirão do presente 
Tratado para o nosso País, bem como os superiores propósitos que 0 
inspiraram, a Comissão de Relações Exteriores é pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo em· apreço. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976.- Virgílio Tá
\"Ora, Presidente, em exercício -José Sarney, Relator- Mendes Ca
nalc - João Calmon - Fausto Castelo-Branco - José Lindoso -
llclvídio Nunes - Augusto Franco - Callete Pinheiro - Gilvan 
Rocha. 

PARECER N9670, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Augusto Franco 

Chega a esta Comissão a Mensagem Presidencial, acompanhada 
de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Ex· 
teriorcs, que submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do 
Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Suriname. 

A Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores 
considera o referido Tratado um "instrumento flexível e abran
gente", cm que está contemplada "extensa gama de interesses 
comuns ao Brasil e ao Suriname", o qual estabelece, ainda, 
"dirctrizes básicas de cooperação e prevê a institucionalização, 
através de instrumentos complementares, de mecanismos adequados 
à implementação dos objctivos nele fixados". 

O texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, entre 
o Brasil c o Suriname, totaliza dezcnove artigos. O artigo III, na me
dida cm que institui a Comissão Mista Brasil-Suriname, doutra 
parte, condensa cm quatro campos, no que respeita aos aspectos 
eminentemente cconõmicos, a ênfase a dar, no sentido de fortalecer a 
cooperação entre os dois países, quais sejam: 

a) os projetas económicos relevantes para relações bilaterais: 
h) o intercâmbio comercial c as medidas para assegurar sct• in

cremento c diversificação: 
c) o aperfeiçoamento dos meios de transporte c comunicações 

entre os dois países: 
d) a cooperação técnica c o intercâmbio científico c tecnológico. 

É certo que os demais artigos, na sua maior parte, podem ser 
relacionados a um dos itens supracitados, evidenciando-se, ademais. 
devido aos níveis diversos de desenvolvimento entre ambos os países, 
o propósito do Governo brasileiro cm colaborar para o desenvolvi-
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m~nto da ~struturu industrial do Suriname. Este aspecto ressalta do 
urtigo VI, quando o Brasil se propõe a abrir linhas de crédito- em 
termos mutuamente vantajosos- pura a aquisição de bens de capi· 
tal, em nosso Pais, mediante prévio acordo entre as instituições 
bancárias competentes. Vale citar, dentro de igual preocupação, o 
urtigo XIV, no qual se estabelece a concessão de assist~ncia técnica 
brasileira pura projetas de: engenharia em geral, inclusive a cons
trução de: represas c: usinas hidrc:létricas. 

Desse ângulo de observação, nada há a opor, sendo conveniente 
ao Brasil pôr cm prática os termos do Tratado, razão porque somos 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976.- Ruy Santos, 
Presid~nte, em exercício - Augusto Franco, Relator - Helvidlo 
Nun~s- Agenor Maria - Paulo Guerra - Cattete Pinheiro- Jar
bas Passarinho - Franco Montoro. 

No campo das relações bilaterais, o Tratado prevê (artigo VIIJ) 
investimentos necessarios a promover a cooperação mútua, tanto no 
setor privado quanto no setor público da economia. Merecem cita
ção também,os empreendimentos conjuntos a serem realizados no 
campo da pesca (artigo XI), bem assim no que respeita ao 
intercâmbio turístico (artigo XV), 

Outrossim, a fim de estimular o comércio bilateral, o Tratado 
particulariza a importância de facilitar a participação mútua das res
p~ctivas empresas de navegação marítima no transporte de cargas 
obj~to de trocas entre os dois países (artigo V), enquanto são previs
tas providências no sentido de determinar o "ponto mais adequado 
de um futuro enlace entre os sistemas rodoviários" do Brasil e do Su
riname (urtigo VII), bem assim negociações quanto a comunicações 
(artigo IX). 

Cabe destacar, ainda, a cooperação no campo técnico, cientifi. 
co, cultural e educacional (artigos X, XII, XIII e XIV), pela impor
tância como suporte ao desenvolvimento económico. 

De modo geral, o Tratado se articula à politica brasileira de am
pliação do intercâmbio económico e comercial com o resto do mun
do, especialmente no que se refere aos países do continente sul
americano. Para tanto, um dado sobreleva, qual seja a distância, 
fator significativo na formação de preços, portanto interferindo na 
competitividade produtiva nacional. Além do mais, as fronteiras co
muns facilitam a mobilidade de fatores- capital e trabalho, princi
palmente- de forma a permitir uma integração maior de economias 
vizinhas. 

Cabe observar que a politica brasileira de comércio exterior não 
se esgota na ampliação das transações, uma vez que a diversificação 
de áreas de comércio é aspecto igualmente relevante. 

Estatisticamente, podemos verificar este último aspecto, pela 
observação do quadro a seguir, em que foram alinhados os percen
tuais relativos às exportações (FOB) e importações (CIF) por blocos 
e países, nos anos extremos, respectivamente, de 1967-1975 e 1967-
1974. (Quadro 1.) 

Acima de tudo, porém, cabe destacar não só a ampliação das 
vendas e a diversificação das áreas de comércio, porquanto tem ocor
rido ultimamente um processo de mudança qualitativa na 
composição das exportações brasileiras, ao tempo em que se reinicia 
outra fase de substituição de importações. 

Esta mudança pode ser também verificada por intermédio de da
dos estatísticos. Assim, enquanto entre 1970 e 1975 o valor total das 
exportações brasileiras triplicava, o resultado, em termos de manufa
turados, era bem superior, pois que estes sextuplicavam, no que se 
respeita aos dólares obtidos na exportação. 

Além do mais, e o próprio texto do Tratado permite esta cons
tatação, mudança bem mais profunda está ocorrendo, porquanto o 
Brasil dispõe, hoje, de condições de exportar bens de capital (o que 
cm contrapartida significa uma vantagem excepcional, porquanto a 
produção ganha em escala), e mais ainda, know-how, na forma de 
assistência técnica para projetas de engenharia em geral, particular
mente na construção de represas e usinas hidrelétricas. 

O Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Brasil e 
o Suriname permite visualizar, sob o ponto de vista económico, a 
perspectiva de equalização dos níveis de desenvolvimento entre 
ambos os países, na medida cm que ocorra a integração das 
respectivas economias c mais ativo se torne o nuxo de bens c serviços 
entre os dois territórios. 

QUADRO I 

Exportações ( FOB) e Importações (CIF) 
brasileiras por blocos e países - 1967/75 

Exportações 
DISCRIMINAÇÃO 1967 1975 

(%) (%) 
Canadá 1,0 1,6 
Espanha 1,4 4,2 
Estados Unidos 33,2 15,4 

Associação Européia 
do Livre Comércio 11,5 3,6 

Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio 9,3 13,8 

Conselho de Assistência 
Econômica Mútua 5,9 8,8 

Mercado Comum Centro-Americano 0,2 
Comunidade Económica Européia 27,3 27,8 
Oriente Médio 0,9 5,2 
África 1,7 4,6 
Ásia e Oceania 4,4 10,2 

Importações 
1967 1975 

(%) (%) 
1,1 3,3 
1,2 1,0 

34,2 24,2 

10,6 4,5 

10,3 7,1 

4,8 1,3 

19,2 24,9 
7,1 17,1 
1,3 5,0 
4,3 9,9 

Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim (vol. 12, n9 6, junho de 
1976). 

PARECERES N9S 671 E 672, DE 1976 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1976 (n9 
55-B, de 1976, na Câmara dos Deputados), que "aprova o 
r ex to da tradução do Protocolo de prorrogação da Convenção 
sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da 
Conferência de Governos realizada no Conselho Internacional 
do Trigo, a 211 de fevereiro de 1976". 

PARECER N9671, DE 1976 
Da Comissão de Relações Exteriores. 

Relator: Senador João Calmon 

De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da Cons
tituição Federal, o Senhor Presidente da República submete a 
consideração do Congresso Nacional, acompanhaoo de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Ex{eriores, o 
texto da tradução do Protocolo de prorrogação da Convenção sobre 
o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Conferência 
de Governos realizada no Conselho Internacional do Trigo, a 20 de 
fevereiro de 1976. 

2. Informa o Senhor Ministro de Estado do Exterior, na 
Exposição de Motivos atinente à matéria, que a aprovação desse Pro
tocolo renete a decisão dos Estados-membros do Conselho Inter
nacional do Trigo, de ampliar a vigência do Acordo Internacional do 
Trigo de 1971, pelo período de dois anos, a partir de 30 de junho de 
1976, ou até entrar em vigor novo convênio internacional sobre o as
sunto. 

3. Frisa o Senhor Ministro de Estado do Exterior, ainda, 
concluindo sua Exposição de Motivos, que submete ao Senhor Pre
sidente da República a hipótese de vir a ser ratificado pelo Congresso 
o Protocolo de Prorrogação da Convenção do Trigo de 1971, "por 
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considerar de interesse nucionul o periódico exume da situação mun· 
diul do trigo realizado no quadro du referida Convenção, com base 
em informações e estatísticas dos Estados-membros, e levando em 
conta o fato de estar sendo examinado, no ãmbito du Convenção, u 
possibilidade de ser negociado um novo Acordo Internacional do 
Trigo dotado de: mecanismos económicos". 

-1. O presente Protocolo de: Prorrogações da Convenção sobre: 
o Comércio do Trigo de 1971 i: um simples episódio novo, um peque· 
no f:~to, dentro do quadro maior e do processo longo c: complexo da 
Politic:~ Económica Externa do Pais. 

5. As premissas filosóficas e factuais dessa politica, a estra· 
ti:gia pela qual da vem sendo formulada e executada, pelo nosso 
Governo, dispensariam refc:r~ncias especiais nesta oportunidade, por 
serem do conhecimento público. 

6. Dentro dessa linha maior, justamente, surge:, de quando em 
vc:z, o imperativo das opções, das decisões rápidas que não podem 
conllit:~r com os interesses conjunturais específicos e com a fidelida· 
de necessária à coer~ncia de uma diretriz que abrange a prévia condu
cüo de todo nosso relacionamento externo, nas suas diversas faixas. 

7. Nüo há, pois, em nosso entender, comentário ou restrição a 
fazer quanto à prorrogaçüo prevista para a Convenção sobre o 
Comércio do Trigo de 1971, através do Protocolo ora submetido a 
exame desta Comissão de Relações Exteriores. São suficientes, em 
nosso entender, as alegações do ltamaraty sobre a conveni~ncia para 
o Pais, de que venha a ser ratificado esse Protocolo. 

Assim. na forma do exposto, opinamos pela aprovação do texto 
da tradução do Protocolo de prorrogação da Convenção sobre o 
Comércio do Trigo de 1971. aprovado por ocasião da Conferência de 
Governos, realizada no Conselho Internacional do Trigo, a 20 de fe· 
verdro de 1976, como dispõe o Projeto de Decreto Legislativo que 
examinamos. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976.- Virgílio Tá· 
>ora, Presidente em exercício -João Calmon, Relator -José Lin
doso - José Sarney- Mendes Canale - Fausto Castelo-Branco -
1-lchidio :'\unes - Augusto Franco - Cattete Pinheiro - Gilnn 
Rocha. 

PARECER N9672, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

O presente Projeto de Decreto Legislativo formalizará, se 
llprovado, a ratificação pelo Congresso Nacional do Protocolo de 
prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, 
lirmado por ocasião da Conferência de Governos realizada no 
Conselho Internacional do Trigo, a 20 de fevereiro de 1976. 

2. O Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na 
Exposição de Motivos que faz ao Senhor Presidente da República 
sobre a matéria, informa que o texto do Protocolo foi assinado pelo 
Encarregado de Negócios do Brasil, cm Washington, a 24 de marco 
de 1976 c :~dmitc existirem razões de interesse nacional justificadoras 
de sua ratilicação. 

3. O Brasil vem realizando um esforço grande para tornar-se 
menos dependente da importação do trigo necessário a seu consumo 
interno. Mas, enquanto a meta da auto-suficiência não é atingida, no 
setor, óbvia nos parece a conveniência de manter a posição de enten
dimento c cooperação marcada, no âmbito do Comércio Inter
nacional do Trigo, pela Convenção que ora está sendo prorrogada. 

4. Nào está cm jogo, no caso, observe-se, a definição de uma 
dirctriz fundamental para a nossa politica económica externa re· 
lativa itquclc produto nobre, mas, de uma simples medida aditiva, 
julgada oportuna pelo Ministério do Exterior, numa posição funda· 
mcntada, da qual não teríamos aqui motivos concretos para divergir. 

Opinamos, assim, pela aprovação do Protocolo de prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por 
ocasiiio da Conferencia de Governos realizada no Conselho lntcr-

nacional do Trigo, u 20 de fevereiro de 1976, como dispõe o Projeto 
de Decreto Legislativo que nos coube relutar. 

Sulu dus Comissões, em 9 de setembro de 1976.- Ruy Suntos, 
Presidente, em exercício - Jurbus Pussurinho, Relator - Puulo 
Gucrru - Hchidio Nun~s - Augusto Frunco - Ag~nor Muria -
Cuttclc l'inhciro- Frunco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem n9 148, de 1976 (n9 274/76, 
na origem), de 10 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 

·República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição, submete ao Senado proposta do Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda para que a Prefeitura Municipal de Guarapuava 
(PR) seja autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelo art. 29 da Resolução 62/75, desta Casa, e possa realizar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia c de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 200, de 
1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do artigo 
79 da Lei n9 5.537, de 21 de novembro de 1968, e dá outras providên· 
cias, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das 
comissões a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

f: lida a seguinte 
Em I O de setembro de 1976. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei do Pais a partir de 21 de setembro, a fim de participar da 
Delegação do Congresso Nacional à 63• Conferência 
lnterparlamentar a realizar-se em Madri, de 23 do corrente a J9 de 
outubro de 1976. 

Atenciosas saudações.- Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência fica 
ciente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim, por cessão. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A carta que o Ministro do Exército, General Silvio Couto 
Coelho da Frota, enviou ao Senador Magalhães Pinto, Presidente do 
·Congresso Nacional, e Presidente do Senado, no caso; na últim-a 
semana, pode ser identificada como um dos sinais mais expressivos 
de que as Forças Armadas compreendem a urgente necessidade de 
melhorar o seu relacionamento com as forças politicas. 

Em 1964, os chefes militares tomaram em suas mãos a dura 
responsabilidade de orientar os destinos da Nação. À vitória do 
movimento, seguiu-se um ciclo de presidências militares, que se 
justificaram a si próprias, de um lado, com as exigências da 
segurança nacional e, do outro, com a necessidade de reordenar o. 
caos politico,. social c económico-financeiro, que se originara, 
supostamente, da incompetência dos políticos e das deficiências das 
instituições. 

Entretanto, a decapitação das lideranças naturais do mundo 
político, laboriosamente constru!das, tornou mais difícil . a 
reorganização do Pais. Fez-se a limpeza do terreno, como em todas 
as revoluções, mas tão fundo cavou a rasoura, que levou consigo o 
húmus, embora tenham sobrevivido as raizes da representação poli· 
tica, com a preservação do Legislativo, mesmo atingido por 
muitas mutilações c muitas restrições. 
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Entretanto, Sr. Presidente, a reconstrução tinha de ser, 
forçosamente, acima de tudo, uma obra politica. Os que ocuparam o 
poder nil.o lograram ultrapassar a fase repressiva da Revolução, e, 
em pouco tempo, se isolaram. O sistema se fechou cada vez mais 
sobre si mesmo. E caiu nu defensiva, o que gerou o imobilismo 
político, por força do temor do contrato com os políticos, sempre 
suspeitos de tentarem o regresso ao passado. 

O Congresso, fulcro da atividade politica, foi posto cm recesso 
punitivo ao primeiro sinal de rebeldia contra as limitações ditadas 
pelo sistema, se bem que reaberto, depois, ante a necessidade de se 
homologar a escolha do sucessor do Presidente Costa c Silva. 

Sempre me bati - perdoem os Srs. Senadores, se, aqui, falo de 
mim mesmo, se tenho de recorrer àquele moi toujours halssable, de 
Pascal - sempre me bati, desde que recebi as responsabilidades do 
meu primeiro mandato, nesta Casa, pela restauração do convívio 
democrático, não apenas entre os dois Partidos, mas entre os que 
estão na posse do poder c as forças vivas da Nação brasileira. 

Quanto ao Movimento Democrático Brasileiro, sempre pugnei 
por que ele assumisse uma posição coerente com os valores que 
defende, mas fundamentalmente construtiva, que o excluísse das 
suspeitas de saudosismo e o levasse a colaborar com o próprio 
Governo, se preciso, e com as corporações armadas- que formam o 
seu principal sustentáculo - tendo em vista a normalidade 
democrática e o desenvolvimento do País. 

Mas as condições não têm sido propícias, evidentemente, para 
que levássemos todos a cabo esta tarefa. 

Num encontro com jornalistas cariocas, no Clube de Repórteres 
Políticos do Rio, ainda em 23 de maio de 1972, tive· oportunidade de 
dizer textualmente que "há várias maneiras de contribuir para a 
volta à normalidade constitucional, sendo que uma delas é a de 
manter contatos com as forças que efetivamcntc governam o País". 

Para mim, o MDB devia fazer um esforço de aproximação, 
através de pronunciamentos, que desfizessem a atmosfera de 
desconfiança entre a Oposição e as Forças Armadas. Esta 
aproximação "é imprescindível c deve se'r cada· vez maior", dizia cu 
textualmente há mais de quatro anos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) -Ouço, com grande 
prazer, o aparte do nobre Líder da Maioria. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Sabe V. Ex• que é um 
velho jornalista, c nos conhecemos desde os tempos em que eu era 
Deputado e V. Ex•, um jornalista que freqUentava o Palácio 
Tiradentes. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ)- Desde então, nos 
fizemos amigos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - 1:: verdade! O saudoso 
Otávio Mangabeira já dizia que política é conversa. Claro que há 
conversa, c conversa. Política é conversa com sinceridade, com alma 
despida de propósitos, sem a preocupação da matreirice política, da 
tapeação, da ilusão ou de enganar o adversário. De maneira que 
estou de acordo com V. Ex•, que na conversa, na boa c sincera 
conversa, muito pode ser obtido cm favor do desenvolvimento políti
co nacional. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Obrigado a V. Ex• 

O Sr .• José Lindoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. I>ANTON JOBIM (MDB- RJ)- Quero dizer, cm res
posta ao aparte do nobre Senador Ruy Santos, que, nas conversas 
dos políticos, é evidente que sempre haverá lugar para aquilo que 
S. Ex• chama de matreirice. Posso asscgurar·lhc que, neste caso, que 
é realmente um problema de suma gravidade para todos nós, niio 
apenas para o MDB mas também para a ARENA, não só para os 
que apóiam o Governo no mundo po:itico, mas igualmente para a 

Oposição, 1: preciso excluir realmente toda a malícia. 1:: necessário 
que se faça esse debate em tom alto, sem que, de maneira nenhuma, 
se traia a intenção de obter cargos, em vez de encargos, nu missão 
que temos de executar. 

Ouvirei, agora, com grande prazer, o aparte do nobre Senador 
José Lindoso. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- V. Ex•. na colocação 
inicial do seu discurso, fez um esboço histórico, traçando, assim, os 
pontos de sustentação do Governo revolucionário, repousando.os 
nos militares, com a exclusão dos políticos. Em síntese, esse foi o 
pensamento de V. Ex• Sei que V. Ex• está fazendo um discurso, não 
está fazendo história, mas acho importante, para a nossa posição de 
raciocínio, em torno do problema politico brasileiro, assinalar que, 
com a eclosão da Revolução, nascida de uma deliberação do povo, 
com o apoio militar, tivemos um ciclo perfeitamente caracterizado 
pela participação dos políticos no processo revolucionário. De 1964 
a 1967. o Presidente Castello Branco governou, e inclusive fez as 
reformas mais profundas na Constituição de !946·, e, depois, nos 
outorgou, através da colaboração do Congresso a Constituição de 
1967, numa confidência efetiva com o Congresso. O que aconteceu, é 
que, após 1967, no Governo do Presidente Costa e Silva, tivemos a 
infelicidade de não ter consciência de que era necessário mudar o 
jogo politico. Então, surgiu essa extravagância de imprudência e de 
irresponsabilidade, que foi a Frente Ampla. E, por isso, veio o 13 de 
dezembro de 68, e a seguir, todo esse movimento doloroso para a 
Nação, de subversão e de seqüestro, até que, com o Presidente 
Médici, controlada a posiç-:l.o, seguiu-se um trabalho laborioso e 
profundo do Governo revolucionário, aí, numa aliança de tecnocra
tas e de militares. Agora, estamos novamente sendo convidados pelo 
Comando Revolucionário, pelas Lideranças Revolucionárias, a nos 
engajar nessa aliança, em que temos um lugar perfeitamente delinea
do. que é aquele de comunicação entre o Poder e o povo. Se tivermos 
capacidade de formar uma aliança de responsabilidade, no mais alto 
sentido, entre os tecnocratas, os militares e os políticos, inaugurare
mos um novo capítulo na história do nosso Pais, dentro da ordem e 
num grau de profunda democracia. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado, Sr. 
Senador José Lindoso. Inicialmente, devo dizer que o aparte de 
V. Ex• ficará para a História. Não tentei, aqui, evidentemente, senão 
alinhar uma série de fatos que caracterizaram uma tendência, uma 
orientação, uma conduta do Governo revolucionário e do sistema 
em que ele assenta. Mas V. Ex• cita o caso do esforço do Marechal 
Castello Branco no sentido de obter o máximo de colaboração politi
ca para a sua obra. Tratava-se, realmente, de um homem superior, 
com excepcionais qualidades para conduzir o Pais, naquela emergên
cia. Sentiu, desde logo, as dificuldades que haveria de ter para repor 
nos trilhos as· instituições tradicionais do Brasil e para dar a essas 
instituições aquele enquadramento que é fundamental para que se 
estabeleça a normalidade na vida pública: uma Constituição à altura 
das nossas tradições e de nosso gràndc desenvolvimento, e segundo 
as nossas necessidades. 

Pois bem, não o conseguiu inteiramente; somente o logrou cm 
parte, com a Constituição de 1967. Não importam aqui as razões por 
que isso aconteceu, evidentemente. Lembro-me que um jovem 
deputado, inteligente, mas ainda pouco maduro, cometeu um 
discurso extremamente imprudente, c esse discurso foi a gota dágua 
que entornou o copo, não foi propriamente o motivo da reaçào, que 
se registrou. Mas, a verdade é que a Constituição de 1967, depois, foi 
substituída praticamente por uma simples Emenda, que não teve o 
selo da legitimidade com sua discussão c aprovação pela representa
ção nacional. Foi uma Emenda outorgada, c outorgada por quem~ 
Por um grupo de ilustres chefes militares. De maneira que esta 
minha assertiva, de que pouco a pouco o Sistema foi-se fechando 
sobre si mesmo c foi perdendo o contato com as forças vivas da 
Nação, sobretudo com as forças da representação politica, esta 
assertiva, Sr. Senador, é rigorosamente verdadeira. 
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O Sr. Jus~ Linduso (ARENA - AM) - Permite: V, Ex• um 
upurtc:'! 

O Slt llANTON JOBJM (MDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Jose Undoso (ARENA- AM)- Disse: V, Ex• que: o caso 
do jovem deputado, imprudente:, que: pronunciou um discurso, foi a 
gota dágua para ... 

O SR. llANTON JOBJM (MDB- RJ)- Para que entornasse 
o copo ... 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- ... exatamente a ocor· 
rê:ncia do Al-5. Concordo com V. Ex•. porque o que existia naquele 
momento era o movimento da contra.revolução pela Frente A'mpla, 
c:ra a contestação a todo esforço revolucionário. A História não pode 
sc:r feita por omissões. Para que se explique a atuação das lideranças 
militares no decurso c: posteriormente ao Al-5, é preciso que se tenha 
c:m mente: c:xatamc:nc: o quadrõ histórico que foi vivido. Esse movi
mento de contra-revolução gerou a reinstalação do processo originá
rio. De: acordo com a doutrina, aqueles que detêm o poder da revolu
ção c:m um determinado momento histórico, eles se investem de um 
poder constituinte, e eis que a Emenda Constitucional n9 I nasceu cm 
decorrência desse poder constituinte. O importante é que se tenha a 
Constituição. 

O SR. DANTON JOBJM (MDB - RJ) - Posso responder a 
V. Ex• que: a Frente Ampla, à qual V. Ex• se referiu, nunca passou 
de um projeto, na realidade nunca se concretizou. Não havia 
nenhuma razão, pois, para que desabasse sobre o Congresso Na
cional. cuja maioria apoiava o Governo, embora não quisesse, 
evidentemente, abdicar de suas garantias, concordando com a viola· 
ção da imunidade parlamentar. A verdade é que essa Frente Ampla 
era apenas um suposto acordo - digo suposto, porque nunca se 
concretizou - entre dois homens públicos que estavam proscritos, 
afastados do cenário político, porquanto tinham seus direitos poli· 
ticos suspensos. 

A tentativa, no sentido de implantá-la, ou de alargá-la, foi obra 
de um deles e estava destinada ao fracasso. Devo informar, aliás, de 
que fui totalmente contrário a essa Frente Ampla, como todas as pes· 
soas que estavam a par da gravidade da situação, e, embora ligado 
intimamente ao eminente Sr. Juscelino Kubitschek, ligado inti· 
mamente a esse grande brasileiro, escrevi-lhe uma carta, respon· 
dendo a uma consulta que me fizera sobre esse assunto. Uma 
consulta é maneira de dizer - pedia a minha opinião modestíssima 
sobre o passo que ia dar. Escrevi-lhe diversas vezes, mostrando que a 
aliança estaria destinada à completa frustração e que não teria ne
nhum sentido para a opinião pública, tal a antinomia entre as diver· 
sas figuras que iriam fazer parte desse pacto. Mas, na verdade, não 
havia outra razão senão a ebulição político-militar ou, talvez, militar· 
política. Mui tos elementos que prestaram grandes serviços à Revo
lução não concordavam em que se continuasse a permitir que os poli· 
ticos tivessem uma participação mais ativa nos destinos do Movi
mento que eles próprios ajudaram a criar. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) 

Hoje analiso c aprecio o problema mais à base da crónica 
histórica, porque não fui participante direto, em grau de conhe· 
cimento cxato, desse problema. Na ocasião era deputado federal. 
Todo o quadro que se desenhava na minha mente era de um movi· 
mcnto nítido de contestação e que o País entraria efetivamente num 
clima de desordem, se não se retomasse o processo revolucionário 
para continuar aquele esforço sério que a Revolução se propôs de 
modernizar o País c de construir uma grande Nação. v.· Ex• 
minimiza o processo da Frente Ampla. V. Ex• tem outros dados. A 
imagem histórica que me ficou, daquilo que senti c daquilo que 
tenho lido, foi de um movimento nitidamente de contestação à Re
volução de 1964. 

O SR. llANTON JODIM (MDB - RJ) - Então, vamos 
encerrar agora o nosso lntermezzo histórico, que: foi c: rlão deixa de: 
ser útil. Os cronistas do futuro irilo aproveitar os debates desta Casa, 
quando fizc:rc:m a restauração de: uma época. 

O Sr, Jurbus J>ussurinho (ARENA - PA) - Pc:rmitc:-me V. 
Ex•, nobre: Senador Dunton Jobim'! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer, nobre: 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Já que V. Ex• está 
anunciando que vai fazer Ó encerramento deste lntermezzo históri· 
co ... 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Só histórico. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Sim, histórico. 
Ainda há dias ouvi uma frase que me parece: de extrema lucidez: a 
História se: escreve com os Anais nobres e, entre os Anais nobres, 
figura, evidentemente, o Arquivo do Senado. Estou presente:, 
ouvindo V. Ex•- como sempre- com todo o respeito que V. Ex• 
merece. Eu era membro de um Governo e a minha opinião - não 
troquei previamente idéias com o Senador José Lindoso -coincide 
com o ponto de vista do representante do Amazonas. V. Ex• há de 
estar lembrado que em 1968 houve um movimento internacional: o 
chamado c:hieólit na França; movimentos na Alemanha, 
coincidentemente com os movimentos realizados nos Estados 
Unidos pela juventude americana. Todos nós sabemos que houve 
exploração da juventude estudantil brasileira nesse período. E, 
quando a Frente Ampla se dc:lineou, ela se caracterizou como uma 
contra-revolução, pelo menos para aqueles que estavam no Governo 
e eram responsáveis pelos destinos da Revolução. Ainda há pouco 
V. Ex• disse que seria uma inconformação ·de alguém com a parti
cipação maior dos políticos. Peço permissão a V. Ex• para discordar. 
O que aconteceu foi uma frustração. O Senhor Presidente da Repú
blica dispunha, nas duas Casas do Congresso, de dois terços, e, no 
fim, perdeu uma solicitação. E não se tratava de cassação, mas de 
concessão: conceder a licença para que um membro do Parlamento 
fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos constitu
cionais referidos pela mensagem. Minimizando os efeitos da Frente 
Ampla, V. Ex• dâ um testemunho para a História - me parece -
que deve merecer reparo. Não sei se V. Ex• está garantindo que a 
sua versão seja a única verdadeira - suponho que não - mas a 
nossa também merece algum crédito. O problema relacionado com a 
segurança do Estado foi fundamental para a chamada revolução 
dentro da Revolução no mês de dezembro de 1968. Não se tratava, 
na minha impressão, enquanto membro do Governo, de excluir 
políticos na participação mais efetiva da vida nacional, e sim de 
impedir que um movimento se transformasse em contra-revolução 
em marcha. Digo mais: tive testemunhos, dados por colegas de 
V. Ex•, na ocasião então deputados, que na Câmara dos Deputados 
se dizia que se devia pagar para ver, porque no caso de ser negada a 
concessão, cairia o Governo. Não se dizia que cairia a Revolução, 
mas que cairia o Governo. Afinal, o Governo não caiu, c, não 
caindo, apelou para o ato de exceção. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado por 
mais este depoimento de V. Ex•. que, evidentemente, contribui para 
que se componha este puzzle de onde resulta a verdade histórica. Os 
pesquisadores do futuro reconstituirão os fatos, restabelecendo o 
que houve de verdade nesses acontecimentos tão lamentáveis que 
levaram retrocesso à marcha para a normalização da nossa vida 
pública. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? Só para concluir. 

O SR. llANTON JOBIM (MDB- RJ) - Dou o aparte a 
V. Ex•, com grande prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• minimiza a Frente 
Ampla. Entendo que o nohrc colega não tem razão. Nela estavam 
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integradas figuras de repercussão cm todo o Território· Nacional 
figuras que po~s~íam capacidade dialética c de arrcgimcntação, c ~ 
Imprensa prest1g1ava, em grande parte, esse movimento. V, Ex• cstâ 
minimizando a Frente Ampla, vamos dizer, cm termos de mlmeros 
mas sem razão no fato cm si. ' 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Sr. Presidente, devo 
prosseguir, pois, do contrário, não concluirei 0 meu 
pronunciamento. Como todos os apartes ladearam a minha oração 
creio que o mais conveniente seria prosseguir, frisando que não s~ 
pode dizer que faltar~m sinais de abertura durante esse período revo
lucionário - não vou dizer isso - que se acenderam c se apagaram. 
Algumas luzes se esmaeceram, mas podem reavivar-se. O primeiro 
sinal foi a promessa, no Governo Costa c Silva, de humanizar-se a 
Revolução. O segundo foi o início do Governo do General Médici 
quando Sua Excelência declarou que esperava deixar, no fim do se~ 
Governo, o País na plenitude democrática. O terceiro, a definição da 
doutrina de distensão pelo Presidente Ernesto Geiscl. E o quarto, afi. 
nal, ouso dizer, i: a carta do Ministro Sílvio Frota, que abre caminho 
ao diálogo Exi:rcito-Nação, vamos dizer assim. 

E um acontecimento, este, a que pela primeira vez assistimos, 
considerada, sobretudo, a ênfase que foi dada pelo Ministro das For
ças Terrestres ao seu agradecimento ao Congresso, as palavras de 
grande apreço com que S. Ex• cercou o seu pronunciamento. 

E não há qualquer contradição - também aí vou demonstrar 
que sou um observador isento - nas posições adotadas nas gestões 
dos três últimos Presidentes revolucionários. A linha que seguiram 
tinha de ser coleante como foi, por força da pressão, às vezes irrc· 
sistivel, de tendências extremadas que procuravam assegurar a 
intangibilidade do sistema repressivo, fonte incontrolada de poder. 

A carta do Ministro do Exército abriu uma janela para a reali
dade política, que muitos se esforçavam por ignorar, apesar dos insu
cessos da tecnoburocracia, que encheu o vâcuo deixado pelo poder ci
vil e cujo modelo se impusera com o consentimento e o aval das For
ças Armadas. 

Aquéle documento não exprime uma política gerada nos quar
téis. Longe disso. 1:: antes um desdobramento da estratégia que pro
cura manter o Presidente da República, defendendo c conservando 0 
calendário eleitoral, participando da campanha política - 0 que tem 
seus perigos, como frisei, mas nas presentes circunstâncias tem tam
bém seus aspectos positivos- suspendendo, embora parcialmente, a 
censura na imprensa e colocando sua autoridade de Chefe Supremo 
das Forças Armadas a serviço de uma política de distensão na qual 
se vêm registrando penosos avanços c recuos, mas que ainda _ é a 
nossa esperança- não foi abandonada. 

Quando se fala em conciliação nacional, Srs. Senadores, é isto 
precisamente o que se quer: dar ao Chefe do Estado, nesta hora, uma 
sólida base no consenso nacional, a fim de que ele possa encaminhar 
as instituições para a normalidade cm meio às turbulências de uma 
crise económico-financeira de gravidade irrecusável, a fim de que 
não estejamos dispostos a novos recuos na marcha para a norma· 
I idade. 

Quem estará, Sr. Presidente, sonhando com uma disputa de car
gos através de uma coalizão partidária, que acabe na ignomínia do 
partido único? 

Todos querem que se conservem intactas as fronteiras entre as 
duas agremiações que, bem ou mal, preservam, no Pais, a confron
tação necessária entre a maioria c a minoria; que poderâ vir a ser, 
amanhã, a maioria. Todos aspiram a que se acatem "as eventuais dis
cor~âncias de pontos de vistas - estou citando aqui a carta do 
Ministro - que "são naturais cm todas as comunidades nas qua1s 
prevalece o respeito recíproco entre os que as compõem" - discor
dâncias que "não diminuem, no Parlamento como na caserna, o 
culto aos sentimentos que dignificam a existência humana, tais como 
a solidariedade, a sadia camaradagem, a compreensão e a união na 
defesa dos postulados básicos para a colctividadc". 

Definiu corretamcntc o General Silvio Frota, cm sua carta a 
posição de Caxias que, para alcançar o seu objctivo político - a u~i-

dade nacional - récorreu ao "emprego das armas como uma das 
açõcs a realizar". 

Sem dúvida, o emprego das armas por si só nllo bastaria. Isso 
percebeu bem Luiz Alves de Lima c Silva. Foi isso o que revelou sua 
dimensão de estadista, de homem político de udmirável sensatez c 
agudeza de vistas. Temperou o uso da força com medidas de con
córdia, chegando à anistia, quando necessário. Não impôs a paz de 
Varsóvia, mas estabeleceu a confiança nos espíritos, reintegrando 
definitivamente separatistas insurretos no seio da pátria comum. 

Por falar cm anistia, lemos hoje num lúcido colunista politico 
do Correio Braziliense, Edson Lobão, que a Oposição teria desistido 
de clamar pela generosa medida porque "preferia receber o perdão 
resguardando-se para as restrições que faria no momento oportuno". 

Vê-se, por aí •. quc s~ volta a c~nfundir anistia com perdão, 0 que 
os cassados cons1dcranam humilhante. O que, não apenas esses 
proscritos, mas todo o País, desejam é o esquecimento de fatos do 
passado cuja invocação envenena a atmosfera politica e contribui 
não para unir, mas para separar os cidadãos na pátria comum. 
Ninguém quer ser perdoado por crimes.quc não reconhece, que não 
confessou, Sr. Presidente, e que, no seu entender,jamais cometeu. 

Por outro lado, ouço dizer que a anistia seria possível se dela fos
sem excetuadas os corruptos. Mas todos os cassados o foram com a 
ressalva de que continuavam sujeitos à responsabilidade criminal c 
os processos contra eles teriam andamento normal. E temos, agora, 
o exemplo do caso do Rio Grande do Norte. 

A dificuldade maior do Governo seria, a meu ver, revelar os 
motivos para as cassações, as provas em que se fundou para cassar 
mandatos c suspender direitos políticos. 

De modo que o melhor, ou o mais sábio, ou mais viável, seria 
uma anistia irrestrita, o que não sabemos se " Executivo está cm con
dições de propor. E devemos reconhecer que o Presidente da Repú
blica, mais do que ninguém, neste País, é que está em condições de sa
ber o momento cxato, o momento propício cm que a anistia deve ser 
concedida~ Temos a impressão que ela pode estar mais próxima do 
que imaginamos. 

Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo: ou cu me engano, ou a 
mensagem do ilustre titular da Pasta do Exército veio reavivar, cm ní· 
vel superior, o diálogo entre o mundo politico c o mundo militar. 

No plano militar essa mensagem traduz, com fidelidade, o pen
samento e o sentimento do General Presidente da República, sem 0 

que perderia o seu sentido c o seu alcance. 
Só nos resta esperar que as nobres intenções correspondam às 

. açõcs. Que o convívio democrático substitua o histerismo radicalista, 
incompatível com o respeito recíproco e o espírito de compreensão 
que devem presidir ao debate político nas nações civilizadas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Muito hesitei em responder da Tribuna do Senado às agressões 
verbais a mim dirigidas pelo Sr. Presidente do MOBRAL, através 
recente entrevista coletiva à Imprensa. 

Constrangi-me cm registrar, nesta Casa de tanta grandiosidade, 
a mesquinhez daquele funcionário governamental tão dcspreparado 
em receber críticas construtivas, c só o faço, pela convicção de que 
um Senador nunca é somente pessoa física, pois leva sempre consigo 
a altitude do seu cargo c o rencxo daquela parcela de povo que lhe 
confiou o mandato. 

Em nome destas prerrogativas é que digo ao Sr. Presidente do 
Movimento Brasileiro de Alfabetização: 

I. O MOBRAL, que possui uma dimensão muito maior que a 
do seu Presidente, continua a merecer a simpatia da Nação c, por 
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isso mesmo, nilo está isento da observação c da critica de brasileiros 
responsáveis. 

2. Continuaremos com patriótica preocupação pelo 
funcionamento de uma entidade cujo Presidente distorce, falseia c 
cria seus próprios dados estatísticos c financeiros. A p~opósito, vale: 

l'uhlicaçàu 

u pena registrar-se, a titulo de ilustração, mais dois exemplos da 
insinceridudc: dos índices exibidos cm publicações oficiais daquela 
entidade: 

Com referência a número de alfabetizados pelo movimento: 

Pâgina 
Número de 

Alfabetizados 
1973 

"Relatório MOBRAL. 1973" ...................................... 7 (item 2) 2.010.314 
2.016.000 
1.722.000 

"Sistema MOBRAL. 1974" ....................................... 7 
"5 anos de MOBRAL. 1973" ...................................... I 
"Soletre MOBRAL c 
Leia Brasil- 1973" ................................................ 34 1.784.397 

Estes números. absolutamente conflitantes, falam por si só. 
Quanto ao movimento financeiro: 

ANO 1973 

PUBLICAÇÃO PÁGINA Movimento Financeiro 

"Relatório MOBRAL Fonte Recursos CrS 

-1973" 25 Loteria Esportiva 
Imposto de Renda Dec.-Lci n9 1.124/70 
Orçamento da União 

160.473.819,00 
58.358.610,26 

1.900.000,00 
1.500.000,00 

222.232.429,26 
Outras Doações 
Total ................................................... . 

ANO 1974 

PUBLICAÇÃO PÁGINA 

"SISTEMA MOBRAL 
1974" Ano 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

A alegação de que o "Relatório '73" não é o definitivo não proce· 
de; na primeira página da referida publicação, na abertura assinada 
pelo Presidente da entidade, hâ referência ao ano 1973 c não a meses 
daquele ano. 

3. O Presidente do. MOBRAL não deve explicações a este 
modesto Senador, deve-as aos seus superiores hierárquicos, ao povo, 
c certamente ao Tribunal de Contas da União, que, aliás, já apontou 
Irregularidades cm contas da entidade por S. s• dirigida. 

MOVIMENTO FINANCEIRO 
(Cr$ 1.000,00 Correntes) 

Loteria 
Total Esportiva I.R. Outros 

13.987 1.552 12.436 
82.612 51.987 25.900 4.724 

133.336 86.000 43.229 4.107 
228.323 160.474 58.359 9.490 
276.128 151.260 98.843 26.025 

4. A falta de polidez e serenidade do · Sr. Presidente do 
MOBRAL para com este Senador foi inusitada mas não estranhável: 
alinal o Sr. Presidente do MOBRAL é o mesmo que mereceu 
enérgica reprimenda do Relator da CPI , Senador José Lindoso, 
quando, no início do seu depoimento, tentou ironizar os membros 
daquela Comissão. 

- ~o mesmo que na CPJ confessou que desobedece determina· 
çõcs ministeriais (pág. 7.013 Diário do ConRre~so Nacional - Seção 
11- 18-11-75). 
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- f: ainda o mesmo que prestou declarações na Folha de S. 
J>uulo, de 25 de maio de 1975, insultuosas ao Senado Federal. 

S. Quanto ao "desalio" para um debate público, é evidente: que: 
tal"porfia" i: extemporânea. 

Não apetece ao Senador debater com cidadão desprovido de 
cavalheirismo, de espírito público c insensível a observações criticas. 
Aceitaria entretanto e prazerosamentc que este debate se fizesse com 
o Sr. Ministro da Educação, através da TV. 

Seria a oportunidade do reencontro da Oposição com os vídeos 
tão saturados de propaganda oficial c, quem sabe, a constatação, 
pelo Ministro, de que desvios de entidades são· frcqUcntémcríte muito 
menos fruto de incúria dos órgãos da cúpula governamental do que 
do despreparo e da megalomania de funcionários subalternos. 

Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na forma re
gimental c para uma breve comunicação, concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Empossou-se na manhã de hoje no Comando do IV Exército, 
com sede cm Recife, o ilustre General Argus Lima, que retorna ao 
Nordeste, depois de haver comandado com brilhantismo a VI 
Região Militar com jurisdição nos Estados da Bahia c Sergipe. 
Agora, com responsabilidades ampliadas, num posto da maior 
significação militar. 

Quando da sua recente promoção, por ato do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, para o mais elevado grau do generala
to, ocupei a tribuna do Senado para exaltar-lhe as grandes virtudes 
de cidadão c de chefe militar, sobejamente demonstradas com a sua 
passagem pela VI Região Militar. "Ganha o Exército com essa pro
moção"- afirmei naquela oportunidade. 

Homem de fino trato, de cultura, amplo conhecimento dos pro
blemas nacionais e qualidades de liderança, certamente contribuirá 
de forma decisiva para que o Exército brasileiro continue no cum
primento da sua destinação histórica de resguardo das instituições 
pâtrias, defesa da soberania nacional, garantia da segurança interna 
c promoção do desenvolvimento do Pais. 

Embora convidado pelo Exm9 Sr. Ministro do Exército, 
General Sylvio Frota, para assistir às solenidades com que foi o 
Géneral Argus Lima investido no Comando das Guarnições do Nor
deste, não pude comparecer àqueles ates, impedido que me encontro· 
de deixar Brasília face aos compromissos com a Mesa do Senado. 
Solicitei do nobre Senador Dinartc ·Mariz, Primciro-Secrctáno do 
Senado, que me representasse nos atos solenes desta manhã cm Re
cife. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com pra-

zer. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Nós, como repre
sentantes da Amazõnia, com o General Argus Lima servindo no 
Comando Militar da Amazõnia, prestando inestimáveis serviços à 
nossa Pátria, lá no Setcntriào, queremos associar-nos ao registro que 
V. Ex• faz e solidarizar-mo-nos com o reconhecimento das virtudes 
cívicas de soldado c de patriota do General Argus Lima. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador José Lindoso, por este depoimen· 
to que dá a respeito da passagem do eminente General Argus Lima 
pela sua Amazõnia. 

Com esse rápido registro, congratulo-me com a oficialidade do 
IV Exército, pela posse do General Argus Lima, a quem renovo os 
votos que fiz anteriormente para que tenha êxito nessa importante 
missão que vêm de lhe confiar o Senhor Presidente Ernesto Geiscl c o 
Exército Brasileiro. (Muito bem i Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alt.evir Leal - Jessé Freire: - · Domicio Gondim - Paulo 
Guerra- Luiz Cavalcante- Nelson Carneiro- Franco Montoro 
-Benedito Ferreira- Leite Chaves- Lenoir Vargas. 

O SR. J>RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

'ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno) do Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1975 (n9 550-
B/72. na Casa de origem), que institui o salário profissional, 
c dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 545, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pda inconstitucionalidade, 

com voto vencido, cm separado, do Senhor Senador 
Henrique de La Roque. 

Em discussão o projeto quanto à constitucionalidade. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

>entados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 
~ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N928, DE 1975 
N9 550-B/72, na Casa de origem 

Institui o salário profissional, e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica instituído cm todo o território nacional o salário 

profissional, aplicâvel à mão-de-obra especializada. 
Parágrafo único. O salário mínimo, constitucionalmente 

assegurado ao trabalhador, passará a ser aplicado apenas ao 
exerccnte de atividadc sem qualquer espécie de qualifica~ão. 

Art. 29 O salário profissional será atribuído a todas as atividades 
qualificadas, de acordo com os critérios a serem estabelecidos no 
Regulamento de que trata o art. 49 

Art. 39 ~facultada a aprendizagem profissional ao trabalhador 
adulto, na forma c pelos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo 
Poder Executivo. 

§ J9 Durante o tempo de treinamento, será assegurada ao 
aprendiz-adulto uma remuneração mínima de 75%. (setenta c cinco 
por cento) do salário profissional da categoria a que se destina a 
aprendizagem, cm vigor na região em que esta for realizada. 

§ 29 Em nenhuma hipótese,' a remuneração prevista no 
parágrafo anterior poderá ser inferior ao salário minimo de adulto 
da região em que se processar o treinamento. 

§ 39 O salário dos menores continuará a ser calculado de acordo 
com os critérios cm vigor na data da vigência da presente lei. 

Art. 49 No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
publicação desta lei, o Poder Executivo expedirá o seu Regulamento 
c organizará, através do Ministério do Trabalho, o Cadastro 
Brasileiro das Profissões, estabelecendo para cada uma destas o 
correspondente salário profissional. 

Parágrafo único. A fixação do salário profissional obedecerá a 
um plano de escalonamento regional, idêntico ao do salário mínimo, 
a cujas variações ficará permanentemente vinculado. 

Art. 59 Esta lei entrará em vigor no J9 (primeiro) dia do mês 
seguinte ao da publicação de seu Regulamento, revogadas as 
disposições em ·contrMio. 
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O SR. I'IU~Sil>ENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2: 

Discussilo, em primeiro turno, . do Projeto de Lei do 
Senado nY 5, de: 1975, do Senhor Senador Geraldo Mesquita, 
que dá nova redução ao art. 16 do Decreto-Lei nY 288, de 28 
de fi:vc:rc:iro de: 1967, que: regula a Zona Franca de Manaus, 
tendo 

PARECERES, sob nYs 546, 547, 548 e 549, de 1976, d~s 
Comissões: 

-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 
iuridicidade; 

-de Assuntos Regionais, favorável; 
-de Economia, favorável; e 
--de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovad.o. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia, em segundo 

turno regimental. 
i:. o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NY S, DE 1975 

Dá nova redação ao art. 16 do Decreto-Lei nY 288, de 28 
de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de Manaus .. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IY O art. 16 do Decreto-Lei nY 288, de 28 de fevereiro de 

1967, passa a vigorar com a seguinte redução: 
Art. 16. O Conselho Técnico é composto do Superinten

dente que o presidirá, do Secretário Executivo, de repre
sentantes dos Governos do Acre c Amazonas, da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia e do Ministério da 
Fazenda e de dois membros nomeados pelo Presidente da 
República, indicados pelo Superintendente da SUFRAMA 
sendo um Engenheiro e o outro especialista cm assuntos fis~ 
cais. 

Art. 29 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado ,n9 151, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que uniformiza normas de carátcr financeiro relativas a 
operações de crédito entre Prefeituras Municipais c entidades 
Bancárias Oficiais c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nYs 528 a 530, de 1976, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade, com Emenda que apresenta de nY I·CCJ, c voto 
vencido dos Senhores Senadores ltaHvio Coelho c Helvídio 
Nunes; 

-de Economia, favorável ao Projeto e à Emenda da Co· 
missão de Constituição e Justiça, com a Emenda nY 2-CE, 
que apresenta; e 

- de Finanças, contrário ao Projeto e as Emendas, com 
voto venc1do dos Senhores Senadores Mauro Benevidcs, 
Ruy Carneiro c Leite Chaves, c voto vencido, cm separado, 
do Senhor Senador Roberto Saturnino. 

Em discussão o projeto c as emendas, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto sem prcjuizo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

Rejeitado o projeto, licam prejudicadas as emendas a ele 
oferecidas. 

A matéria será arquivada, 
f: o seguinte o projeto rejeitado: 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N9J51, DE 1975 

Uniformiza normas de caráter financeiro relativas a opera· 
çcies de crédito entre Prefeituras Municipais e entidades bancá· 
rias oficiais, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i Y Os financiamentos de entidades oficiais de crédito 

federais c estaduais, às Prefeituras Municipais observarão as norma~ 
uniformes, de caráter financeiro, constantes da presente lei. 

Art. 29 Os juros dos financiamentos concedidos pelos órgãos 
oficiais de crédito, federais ou estaduais, às Prefeituras Municipais 
obedecerão a níveis idênticos aos mais privilegiados, que tenham 
sido fixados para operações com quaisquer outras entidades, de 
direito público c de direito privado. 

Art. 39 A correção monetária do saldo devedor do financia
mento não poderá exceder, nessas mesmas operações de crédito, 0 
índice de variação anual das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (ORTN), aplicado no período imediatamente anterior 
pelas mesmas entidades de crédito. 

Art. 49 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 5Y Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 65, de 1976, do Senhor Senador Italívio Coelho, 
que acrescenta parágrafo 39 ao art. I i da Lei n9 4.737, de 15 
de julho de 1965, que institui o Côdigo Eleitoral, tendo 

PARECER, sob nY481, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do 

substitutivo que apresenta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 12 de agosto 
próximo passado, tendo a discussão adiada a requerimento do Sr. 
Senador Ruy Santos para a presente sessão. 

Em discussão o projeto c o substitutivo cm primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o projeto. 
A matéria irá à Comissão de Rcdação a fim de ser redigido 0 

vencido para o segundo turno regimental. 
f: o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N9 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Dá nova rcdaçào ao § 39 do art. 367 do Código Eleitoral 
(Lei n9 4.737, de IS de julho de 1965, alterada pela Lei n9 
4.96l,de4demaiodc 1966.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O§ 39 do artigo 367 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 

i965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei n9 4.961, de 4 de maio de 
1966, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Ar!. 367 .......................... , ............ . 
§ 19 . ' ......................................... . 

§ 2Y • • • • '• • • • '• • • •' • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' 

§ 39 O alistando; ou o eleitor, que comprovar devida· 
mente estado de pobreza ou outra justa causa, ficará isento 
do pagamento de multa." 
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Art. 2Y Esta Ld ~:ntra ~:m vigor nu data d~: sua publicação. 
Art. JY R~:vogum-s~: as disposições ~:m contrário. 

o Slt l'nESmENTE (Wilson Gonçalves) -Item S: 

Discussão, ~:m primeiro turno (upr~:ciução preliminar da 
constitucionalidade, nos t~:rmos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 191, de 1975, do 
Senhor Senador Osir~:s Teixeira, que institui a obrigatorieda· 
de de exame anual d~: vista para estudantes do 19 e 29 Graus, 
~:stabd~:c~: sua gratuidade, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 541, de 1976, da Comissão: 
-de C'onstituiçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto quanto à constitucionalidade. 
Se nenhum dos Srs. Senadores des~:jar discuti-lo vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está ~:ncerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Está rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9191, DE 1975 

Institui a obrigatoriedade de exame anual de vista para 
estudantes do 11' e 2<' Graus, estabelece sua gratuidade, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os estabelecimentos de ensino de 19 e 29 Graus, 

pertencentes à rede oficial ou particular, somente poderão proceder à 
matricula de seus alunos, mediante a apresentação de atestado 
oftalmológico comprobatório da inexistência de problema na visão 
ou de que os óculos em uso corrigem a deficiência visual. 

Parágrafo único. A implantação da exigência contida neste arti· 
go se processará ao longo de cinco anos até atingir todo território 
nacional, nos termos da regulamentação desta lei. 

-\rt. 2~ Ao Poder Público da União, dos Estados e dos M unicí· 
pios, caberá o encargo da realização dos exames de vista exigidos no 
artigo anterior. gratuitamente. mesmo quando se tratar de aluno de 
estabelecimento de ensino particular. 

Art. 39 Para o cumprimento desta lei fica o Ministério da Previ. 
dcncia e Assistência Social, através do .INPS, com a incumbência da 
aquisição dos óculos para os alunos comprovadamente carentes de 
recursos. correndo a despesa realizada a fundo perdido. 

Art. 49 O Poder Exeéutivo baixará, dentro de 120 dias da 
publicação desta. decreto que a regulamentará. 

Art. 59 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que fa· 

lará como Li der. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ausentando-nos, domingo, em 
missão oficial, .para fora do País, não poderíamos fazê-lo tranqUilo 
se não cumpríssemos promessa feita a eminentes representantes da 
Oposição. quando da discussão do aiTalre BIRD·CSN, qual seja a 
de trazer a este Plenário dados por S. Ex• solicitados. Referimo-nos 
ao eminente Senador Itamar Franco cm suas indagações sobre a par· 
ticipação do BIR D em toda a expansão do parque siderúrgico nacio· 
nal e. mais especificamente, na segunda etapa ou melhor no 11 Es· 
titgio, assim como informações outras que vejo nos jornais alvo 
serem da curiosidade de S. E~•. como no Jornal de Brasnta, de hoje, 
c no Jornal do Brasil, da mesma data. 

Assim, sinteticamente, pois dispomos de muito pouco tempo no 
momento, pura tal, diremos, primeiro, valor total do cstâgio n' 2: 
hum bilhiio trezentos c vinte e oito milhões de dólares. Nesse estágio, 
como veremos logo mais, discriminadamente por siderurgia, po· 
demos, desde já adiantar, que a participação do banco cm questão é 
de 192 milhões de dólares, isto i:, 14%. 

Valor do estágio n9 3 - e aqui nos permitimos chamar a aten· 
cão de todos os Srs. Senadores c da Imprensa - USS dólar quatro 
bilhões seiscentos c cinqUenta e hum milhões; participação do BIRD, 
USS 154 milhões ou seja 3%. 

Recordamo-nos que além do BIRD, como se verá dentro de mi· 
nulos, financia também este programa além de outras organizações 
internacionais, inclusive SUPPLIER's, o BID. Então, a primeira res· 
posta dada. 

A participação do Banco Mundial, repetimos, no segundo estâ· 
gio de 192 milhões de dólares, corresponde a 14% do montante. A 
participação prevista para o terceiro, jã entabolada, negociada e con· 
tratada é de 154,8 milhões de dólares, que correspondem a 3%. 

Como se verifica esta participação? Banco Mundial: a CSN 
USS 64 milhões, a que em questão estâ no momento, que é a segunda 
etapa. e USS 94.8 milhões a terceira etapa; COSIPA USS 63 milhões 
segunda etapa USS 60 milhões terceira etapa; USIMINAS: USS 64 
milhões na 2• etapa, e não recebe financiamento do BIRD na 3• 
expansão. Total. portanto, já enunciado há pouco aos Srs. 
Senadores, USS 192 milhões na 2• etapa USS 154 milhões na 3•. Por 
sua vez, embora não solicitado pelo nobre Senador, mas dado aqui 
como uma prova de que o Governo procura tornar conhecido o 
maior número de dados possível sobre a sua gestão, o BIRD, a que 
nos referimos, Banco lntcramericano de Desenvolvimento, tem na 2• 
etapa uma participação de USS 128 milhões. Na 3• etapa, uma par· 
ticipação de USS 103,2 milhões. Para o Banco Mundial financiar 
equipamento, aquela instituição exige, contratualmente, que se obtc· 
nham as melhores condições de preço, qualidade c prazos de entrega, 
o que obriga a concorrência para sua aquisições. 

Em 1975 foi obtido para o equipamento de origem brasileira, 
aquele handicap a que nos referimos. 

Dessas concorrências, internacionais, participam os fabri· 
cantes de países membros do Banco, entre eles óbvio o do Brasil. 
Eventualmente, pode-se contar com a participação de países não· 
membros, desde que acordado com o Banco Mundial. 

Perguntarão os Srs. Senadores. perguntaria a imprensa, per· 
guntariam os comentaristas económicos: por que o Banco Mundial, 
entrando com a parcela modesta, procura o Brasil, tanta uma ins· 
tituição quanto o BIRD? Razão simplíssima: a vantagem do forneci· 
mente dos financiamentos pelo BID e pelo BIRD principalmente, 
são seus prazos - 15 anos. e seu percentual integral no valor da 
compra (100%). Ele financia 100% da compra que se vai realizar. Do 
outro lado. quando se trata de material nacional ainda hã uma vanta· 
gcm suplementar; é para nós a efetiva entrada de divisas equivalente 
ao valor do equipamento. o que contribui para auxílio, no momento, 
à nossa balança de pagamento. Daí, o cuidado da SIBERB~ÁS - e 
chamamos bem a atenção dos Srs. Senadores: a(l contrário do que se 
lê alhures c se ouve de algures - cm promover a colocação deste 
equipamento nacional - na lista dos possíveis equipamentos forne
cidos. passíveis de serem fornecidos pela indústria nacional- dentro 
da lista dos materiais a constarem da concorrência relativa aos finan· 
ciumentos do BIRD; procuramos, justamente, aqueles que, por suas 
características e especificações, ofereçam à indústria nacional de 
bens de capital, possibilidades de vencer as referidas concorrências, o 
que- para satisfação nossa c decepção de muitos- vem sucedendo 
com freqUência. 

Outrossim. poderíamos informar, respondendo a uma pergunta 
do eminente representante mineiro, que, mais de uma vez. a 
SIDERBRÁS assegura. com documentos, que se S. E~•s desejarem, 
cm nossa volta faremos chegar às suas mi'los, que nào houve a coinci· 
dência na substituição de Dirctores de Subsidiárias com recebimento 
de relatórios, telex. Isto é. a substituição dos Diretorcs de cada uma 
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das Subsidiárias- e houve: algumas- primeiro, não foi concidc:ntc:, 
e, depois, não teve - como já dissemos aqui, como motivo, rc:clu· 
mações, que: não admitiríamos, vindos de fora deste País, e, sim, u 
necessidade de uma homogc:ncizuçilo administrativa. A decisão da 
SIDERBRÃS em fazer a substituição de Diretores de algumas de 
suas subsidiárias, principalmente a CSN, data de junho deste uno. O 
primdro dos documentos, telex, teve, por data de sua emissão, o dia 
22 de julho, conforme se poderá ver- não cm notas publicadas p~la 
SIDERBRÃS, mas, tamb~m. ao contrário do que anunciado com o 
compuls:1r das páginas de nosso último pronunciamento em que, 
apenso a de: esta cópia em xerox, no original de todo esse 
documento. Mais adiante - se prolonga a curiosidade natural, e, 
acreditamos, justa e patriótica do Sr. Senador Itamar Franco, 
quando, entre as razões apresentadas para as dificuldades atravessa
das pda CSN, foi citado o problema de, em sendo esta companhia 
estatal. al~m de: pioneira, um dos instrumentos de política económica 
desse Governo, responsável que ~ por um dos insumos básicos mais 
importantes para o nosso desenvolvimento, qual seja, o aço que, por· 
tanto, tinha que arcar na absorção de parte fundamental e, às vezes 
at~ preponderante, do aumento dos fatores de custo, dos fatores de 
produção. -demos, ainda, como exemplo, a decisão governamental 
de centralizar nessas companhias, da CSN, no caso, a parte que lhe 
era afcta, das chapas leves, - por que, então, diz S. Ex• que não ~ 
cometida à USIMINAS- assim lemos nos jornais; não sabemos se 
está direito ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Não. Aí, Ex•. há um 
engano. Perguntei o seguinte ... 

O SR. VIRG(LIO T Ã VORA (ARENA- CE)- Então, vamos 
retificar. Lemos, hoje, no jornal e estamos fazendo a ressalva. 

Já nos perguntou V. Ex•, da tribuna, esses itens. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Certo! 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas como, 
hoje, vimos esse outro aspecto, vamos abordá-lo, também. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Não é em relação à 
USIMINAS. V. Ex• vai perdoar-me a interrupção, mas V. Ex• 
alegou o problema da localização tisica da Companhia Siderúrgica 
Nacional, construída em 1941, a dificuldade para o Estágio 11, 
Estágio III, cm relação à sua construção. Perguntei eu, não a V. Ex•. 
mas, à guisa de reportagem; por qué? Já que a Companhia 
Siderúrgica Nacional atua no setor de planos, por que não se dar à 
f.utura AÇOMINAS o setor de planos c não o setor de não planos? 
Há. aí. uma pequena incorrcção quando se diz, cm relação a 
USIMINAS: cu digo em relação a AÇOMINAS que vai agir no 
sctor de não planos. 

O SR. VIRG(LIO TA VORA (ARENA- CE)- A retificação 
de V. Ex• é pertinente, mas nós só poderíamos responder ao que 
tínhamos lido. Realmente, saiu no jornal USIMINAS, não? 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Num jornal, 
USIMINAS, no outro, AÇOMINAS. Se não me engano no Correio 
Brazilicnsc está AÇOM INAS. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Vamos rcs· 
pondcr de uma maneira ou de outra, mas o que temos aqui é 
USIMINAS. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -Nilo, mas no outro jor· 
na I está AÇO MINAS. Se V. Ex• tiver os jornais ar vai verificar. Se 
não me engano no Correio Brazlllense dii AÇOMINAS. 

O SR. VIRGILIÔTÁVORA (ARENA- CE)- Não. Não lc· 
mos no Correio Brazlllense. Lemos as discordâncias de V. Ex• nos 
dois jornais citados: no Jornal de BrasOJa c no Jornal do Brasil. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- 1::, diz USIMINAS mcs· 
mo, mas é AÇO MINAS. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA CE) 
AÇOMINAS. Pois bem, mas então deixe-nos dar as explicações, pri· 

meiro, em relação à USIMINAS no geral. Então, a pergunta nllo foi 
de V. Ex•, seria geral; estamos apenas respondendo ao que lemos, e 
estender-nos-ramos, também, para a AÇOMINAS. 

Número 1: A Companhia Siderúrgica Nacional é uma das três 
·grandes companhias estatais responsáveis pelo fornecimento dos pro· 
dutos siderúgicos planos ao mercado brasileiro. Dentro da divisão, 
coube à USIMINAS a parte relativa a chapas grossas; bobi· 
nas a quente; chapas finas a quente; bobinas a frio; chapas finas a 
frio, sendo toda a sua produção colocada no mercado. Feitas as 
projeções para o futuro, chegou-se à conclusão de que devia ser 
aumentada, e de muito, a capacidade dessas diferentes entidades: 
CSN, COSIPA e USIMINAS. 

A CSN tinha um layout muito antigo - se referida às outras 
duas- de 1941; um layout para um milhão de toneladas. As outras 
duas, instaladas- principalmente, a USIMINAS, a maior delas -
em tempo c em condições bem diversas, tinham um layout inicial que 
já previa a ampliação desses dois estágios: o segundo e o terceiro. 

. Precisamos dizer aos Srs. Senadores que a fase n9 2 e essas 
superposições em qualquer projeto siderúrgico se interpenetram; a n9 
3. quando em plena execução, estará também muito interpenetrada 
com o início da de n9 4. A expansão da USIMINAS c da COSIPA, 
quer dizer, das duas companhias cujo layout já havia sido fruto de 
estudos - muito mais do que no caso primitivo - e que comporta· 
vam esta expansão, essas duas Siderúrgicas- repetimos - vão ter a 
sua expansão n9 4 no mesmo lugar. Já quanto à Siderúrgica Nacio· 
na I, estudos feitos pelo planejamento, que já está em andamento bem 
adiantado, concluíram que seria de toda a conveniência fazer outra 
usina, isto ~. Volta Redonda continuaria com sua tecnologia voltada 
para aqueles mesmos produtos; apenas, pelo volume desses produ· 
tos, não seria justificável a expansão naquele espaço tisico que está 
hoje já bem constrangido. Era um mundo, no tempo cm que a 
Siderúrgica foi implantada, em 1941, mas hoje é exíguo para qual· 
quer investimento de vulto. 

Então, esta é a razão por que a Companhia Siderúrgica Nacio
nal vai, ao contrário das outras duas, instalar, possivelmente na terra 
do eminente Senador Danton Jobim, isto é, bem próximo à 
COSIGUA, a sua quarta etapa. 

E aí respondemos a S. Ex•: Não seria mais fácil, então, já que 
estamos propondo a AÇO MINAS, fazer a AÇO MINAS entrar nos 
planos e parar a siderúrgica onde está? 

Mas, Senhores, é uma tecnologia já de decênios que esta compa· 
nhia adquiriu. A formação de quadros que ela tem está voltada para 
essa linha de produtos e se podemos utilizá-los, apenas por investi· 
mentos maiores que dependem de tempo e de recursos, mas não de 
tecnologia e de aprendizado da alta cabeça técnica da empresa, por 
que iríamos tirar esta função da companhia em questão e alocá-la a 
outros? 

A AÇOMINAS, aqui repetimos mais uma vez, o Governo 
procura reservar um campo não connitante com a Mendes Júnior, 
justamente aquele, tanto quanto possível, voltado para os não-pla
nos de alto porte. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• uma 
intervenção? 

O SR. VIRG(JJO TÁVORA (ARENA -CE)- Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Tenho em mãos, agora, 
o jornal Correio Braziliensc, que fala em AÇOMINAS c não na 
USIMINAS. Apenas para confirmar a V. Ex• 

O SR. VIRG(LJO TÁVORA (ARENA - CE) - Quando 
V. Ex• citou, dentro da cordialidade de que o caracteriza, não havia 
problema. Se V. Ex• afirmava, era isso. Apenas, os jornais que tínha
mos cm mãos falavam em USIMINAS. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Apenas porque a dúvida 
permanecia cm meu espírito, fui confirmar. Quando lembrei o 
problema dn AÇOMINAS no sctor de planos, Ex•. não custa nada 
recordar- c V. Ex• vai me permitir essa pequena digressão- que 
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e!U 1970.surgiu o projeto da Siderúrgica Mendes Júnior, na cidade de 
Juiz de Fora. Era uma iniciativà privada para o setor - note bem 
V. Ex•- de não-planos. Inicialmente, o projeto era para 300 mil 
toneladas. Posteriormente, o Governo veio c pediu que esse projeto 
se fizesse pura 2 milhões de toneladas no sctor de planos. V. Ex• está 
a par disso, nào i: verdade'! 

O SR, VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Jâ citamos 
aqui cm discurso passado. Permita-nos um pequeno contra-aparte. 
Vamos nos ausentar do Pais, mas V. Ex• poderia diligenciar junto à 
Gráfica para, o mais rapidamente possível, sair esse número do DCN 
cm que está o nosso discurso que, inclusive, a V. Ex• estamos dando 
resposta pelo respeito que bem merece ... 

O Sr.-ltumar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado: 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... c pela scric· 
dadc com que encara o problema. Mas lemos a apreciação de um 
eminente representante do povo, na outra Casa, que fala c disserta a 
respeito do nosso pronunciamento como se o tivesse assistido ou 
lido. Sabe 'V. Ex• que os resumos que a imprensa faz têm de ser 
limitados ao espaço disponível c que, portanto, só lendo o Diário do 
Congresso Nacional, ou um membro desta Casa com mais facilidade 
de acesso à Taquigrafia, as notas rcspe.ctivas, é que se pode, real· 
mente, ter uma idéia de tudo o que foi alegado, justa ou injusta· 
mente, conforme o parecer do leitor, sobre as intenções c os 
investimentos das obras governamentais. Desculpe-nos o contra
aparte. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Sei que V. Ex• vai 
'viajar. Não sei se o seu tempo na tribuna ainda permite que se possa 
debater a questão. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE) -Com prazer. 
O nosso pronunciamento é uma homenagem a V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado. Então, 
lembrando: a Mendes Júnior foi utilizada para dois milhões de 
toneladas. De repente, o Governo modifica a sua política, 
mostrando, realmente, que não havia planejamento no setor de não· 
planos, e V. Ex• ainda confirma que até hoje não hã uma definição 
para esse setor. A Mendes Júnior é obrigada a refazer todo o seu 
projeto, caindo para um milhão e duzentas mil toneladas. Nesse 
ínterim, ressurge o problema AÇOMINAS e, por incrível que pare· 
ça, vai a AÇOMINAS, com dois milhões de toneladas, atuar no se
tor de não-planos. Em principio, pelo menos até quatro ou cinco 
meses atrás, há uma linha connitante entre a empresa privada e a 
empresa estatal, sobretudo num país em que se importa mais aços 
planos. Veja V. Ex•, que há pouco lembrou ai as dificuldades da 
Cc;>mpanhia Siderúrgica Nacional em função do seu layout e da sua 
tradição. Então, não se entendia e não se entende, a não ser que a 
AÇOM lN AS vá atuar no setor de não-planos e perfis acima de 
oitenta milímetros, que ela pudesse utilizar a mesma linha de produ
ção·da Mendes Júnior no sctor privado. Então, a primeira crítica que 
se fez .• o primeiro pensamento que surgiu·- V. Ex• o disse- é por 
que não utilizar a AÇOMINAS no setortambém de planos, já que 
são as três empresas estatais que no momento atuam no setor de pla
nos neste País? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- A resposta, 
parece, já demos a V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - V. Ex• deu, mas cm 
princípio cu ainda não me convenci porque que a AÇO MINAS não 
pode ser projetada - se o projeto está sendo realizado agora - não 
possa caminhar para o sctor de planos, mais solicitados no Pais, do 
que o setor de não-planos. A não ser que V. Ex• pudesse dar as 
estatísticas, mostrando qual o mercado interno no setor de não
planos. Vejo a preocupação de V. Ex• com o horário 

O SR. VIRGfLJO TÁVORA (ARENA- CE)- Não. Esta
mos olhundo para o relógio, porque V. Ex•. no fim de uma sexta·fei-

ru- nós praticamente com us mulas arrumadas, vimos aqui lhe dar 
umu satisfação sobre aquelas perguntas que V, Ex• aqui nos solicita; 
mas com àbundãncia· de detalhes fálo-emos, no diu seguinte ao da 
nossa volta ... 

'o Sr. ltumur Franco (MDB- MG)- Só um minuto, Ex•, não 
vou realmente mais interromper V, Ex•, que vai viajar. Agora, só o 
seguinte: V. Ex• vai viajar, nós vamos examinar os seus números; 
nós tínhamos uma sé:rie de perguntas a fazer sobre prazos, juros, 
preço cm dólar ... 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas é: uma 
ocasião excelente para V. Ex• lançar todas essas perguntas .. Teremos 
uma sc:muna pura responder. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Pensamos sempre que a 
·Maioria, nesta Casa, tem uma velocidade de resposta que a Oposição 
às vezes não tem, na sua velocidade de perguntas. A Oposição, às ve
zes, pergunta c fica cinco a seis meses esperando uma resposta. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE;)- Eminente 
Senador, seja justo. Há pouco, o ilustre Senador Franco Montoro, 
cm uma discussão - não conosco - dizia que era até uma exceção 
porque, realmente a Maioria dava o silêncio como resposta V. Ex• 
está recordado, "que a Maioria dava o silêncio como resposta"; foi a 
respeito,. não nos recordamos bem de que assunto, em que ele nos 
agradecia e não deixava de dar a sua ferroadazinha que, aliás, estava 
no seu direito ... "que a Maioria dava o silêncio como resposta" "e 
que agradecia essa atitude", ao que naturalmente nós respondemos 
com a necessária malícia. Mas isto que V. Ex• está dizendo o con
tradiz não pouco. S. Ex• disse que nem se respondia, e V. Ex• está 
dizendo que temos uma velocidade :nu i to grande de resposta. Onde é 
que nós ficamos? 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Não, Ex•; o nobre Sena
dor Gilvan Rocha ainda diz ::qui: quando a resposta interessa, ela 
vem rápida; quando ele merece maiores cuidados de resposta, sem
pre tarda um pouquinho. Não vamos dizér que seja cm relação a 
V. Ex• 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- O ano pas
. sado, V. Ex• teve uma prova. 

(Cruzam-se apartes). 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Em novembro do ano 
passado, não é verdade? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Demos uma 
prova a V. Ex•, depois de um trabalho colossal... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - E cu cumprimentei 
V. Ex• 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... a apresen
tação de um documento de setecentas ou oitocentas páginas ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Exatamente. Mas quan
do é que V. Ex• apresentou? Com todo esse esforço que reconheci e 
aplaudiJ No fim do ano. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA - CE) - Então, não 
havia essa velocidade a que V Ex• se referiu. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não, Ex•, o Governo já 
está com o 11 Plano aí e só o ano passado, em novembro, é que deu a 
reavaliação do I Plano, através de V. Ex• 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perdão. A 
Maioria, porque vamos agora distinguir: Governo é uma coisa; 
Maioria é outra. Dissemos a V. Ex• que íamos catalogar dados, 
todos os relatórios, em todos os Ministérios ... 

O Sr. llamnr Franco (MDB- MG)- Gostei da distinção. 

O SR. VIRG(LIO T,\ VORA (ARENA -CE) - Então, fize
mos questão de dizer que aquele diagnóstico, aquele relatório, nilo 
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cru uma publicação do Governo. Não foi o que dissemos? Era justa· 
mente: fruto do estudo- Senador Ruy Santos até enfatizou· isto- e 
pacic:ntc:mcntc havíamos reunido aqueles relatórios parciais c havía· 
mos procurado, dentro de uma homogeneização, feita, incluir tum· 
bém o nosso cunho pessoal. Não foi isso? 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Certo. V. Ex• falou e 
intc:ressou-me muito css:t abordagem: Governo, uma coisa; Maioria, 
outra ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Perfeito. 
Porque aquele documento era da Maioria, por intermédio do seu 
Líder, mas não era um documento oficial do Governo, dele assumin· 
do nós toda a responsabilidade ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Então, a primeira 
pergunta agora, permita-me V. Ex•... · 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Assumimos 
dele toda e total responsabilidade ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Virgílio 
Távora, a resposta de hoje é' da Maioria ou do Governo? 

O SR. VJRGILIO TAVORA (ARENA- CE)- Da Maioria e 
do Governo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Ah! da Maioria e mais 
do Governo. Muito obrigado, Ex•, porque esse esclarecimento ... 
Porque realmente é uma perturbação ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• vai 
tocar num documento que nós frisamos que não era um documento 
oficial .... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Exato! ~ que V. Ex• 
distinguiu Maioria de Governo, e é muito importante essa distinção. 
Só queria saber se hoje era Maioria mais Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Faz soar a campainha) 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito. Há 
documentos que são da Maioria e outros que são do Governo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Precisamos sempre 
distingui-los. O Sr. Presidente nos chama a atenção ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr. 
Presidente, abusamos demais da bondade de V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Faz 15 minutos 
que o orador excedeu o seu tempo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA CE) -
Perfeitamente, mas se V. Ex• tiver aquela justiça que lhe é peculiar 
cm outras ações, há de julgar que, pelo menos 20 minutos de nosso 
tempo devemos à palavra vibrante de Minas Gerais. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Não vou interromper, 
mas voltaremos ao assunto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Voltaremos; 
uma semana dá; neste período V. Ex• vai se abeberar bastante de da· 
dos, pode até levar ao nosso gabinete todas as dúvidas que tiver a 
respeito. 

o· Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Mandaremos alguns 
telex para o Japão, para V. Ex•, no inglês de Minas Gerais; não no 
do Ceará. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)--' Não temos a 
pretensão de, justamente, tão longe, poder atender com solicitude 
necessária à Oposição, mas cm inglês de Minas Gerais ou do Ceará 
achamos que a diferença será no sotaque c este não é muito; mineiro 
não é muito diferente do ccarensc, mesmo no sotaque ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Somos só mais 
pobres que o Ceará. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Daremos a 
resposta duquilo que se nos afigura ser a verdade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era isto que Unhamos, no 
momento, de explicar à nobre:. Oposição, protestando esclarc· 
dmcntos outros, dentro de semana c meia, darmos, quando de: 
regresso do Japão. 

Obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 

palavra ao nobre: Senador Mauro Benevidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Comemora-se, hoje, cm todo o País, o transcurso do "Dia da 
Imprensa", cm meio a significativas festividades, coordenadas por 
entidades representativas do Jornalismo brasileiro. 

Pretende-se, com o realce emprestado à defluência da efeméride 
pôr cm evidencia o trabalho empreendido pelos que militam nos ór~ 
gãos de: divulgação em favor do nosso aprimoramento cultural, e de 
todas as justas e legítimas causas vinculadas ao desenvolvimento 
nacional. 

Por entre o natural regozijo da conceituada classe, destaca-se o 
anseio generalizado de seus integrantes pela irrestrita assecução entre 
nós da liberdade de imprensa, reclamada pela formação democrática 
de nossa gente. 

O evento, neste 1976, bem que poderia propiciar a suspensão da 
censura ainda existente junto a jornais que se editam no território 
brasileiro, restabelecendo-se, em sua plenitude, uma franquia de 
extraordinária significação para os povos civilizados e cultos. 

Com isso, o atual Governo complementaria as medidas que, 
nesse tocante, vem pondo em prática, sob aplausos indiscrepantcs da 
opinião pública do País. 

Nos registres que assinalarão a passagem do "Dia da 
Imprensa" não deixarão certamente de ser consignados os 
agradecimentos dos nossos jornalistas a todos quantos, através dos 
tempos, se têm batido por aquela expressiva conquista, indispensável 
ao correto desempenho profissional. 

Dentro dessa diretriz, jamais poderia ser olvidada a figura de 
Hipólito José da Costa, que, com o seu Correio Braziliense, se dispu· 
nha "a preparar para o Brasil instituições liberais." 

No exterior, foragido dos cárceres da Inquisição Portuguesa, 
Hipólito José da Costa marcou notável posição de coragem cívica, 
que passou a inspirar, até hoje, os seus seguidores na árdua c dificil 
tarefa de informar. 

Ao Correio Braziliense, seguiram-se outros órgãos de nossa 
imprensa, como A Gazeta, do Rio de Janeiro, que reivindica a condi· 
ção de pioneiro, por ter sido o primeiro jornal efctivamcntc impresso 
em nossa Pátria, com circulação iniciada a lO de setembro de 1808. 

Em 1811, com quatro páginas e distribuição bissemanal, veio a 
lume A Idade de ouro do Brasil, editado na Bahia, sob a protcçào do 
Conde dos Arcos, que impôs, como norma inflexível, a "isenção 
total no noticiário político." 

O debate dos grandes temas nacionais, como a Abolição c a 
República, tiveram nas colunas dos jornais esteio vigoroso, servindo 
para sensibilizar os brasileiros e para levá-los a uma decidida partici· 
pação nas memoráveis lutas que se acham gloriosamente inscritas 
nas páginas de nossa História. 

Nos dias de hoje, os veículos de divulgação assumiram, 
igualmente, pr~ponderantc papel na restauração da normalidade 
institucional, clamando pela implantação do Estado de Direito, que 
representa aspiração improrrogável, exigida pela consciência jurídica 
da Nação. 

Sr. Presidente, empenhados na consecução desse nobre objctivo, 
acham-se os jornalistas do meu Estado, obviamente solidários com 
os colegas de todas as Unidades da Federação. 

Nas comemorações que empreendem, nesta data, a Associação 
Cearensc de Imprensa c o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Ceará utilizarão o significado do acontecimento para reafirmar fidcli· 
dade nos idciais de liberdade, na defesa dos quais permanecerão 
vigilantes c dcstcmcrosamcnte. 
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A veterana ACI fez divulgar hoje a seguinte nota oficial: 
"Na oportunidade cm que se comemora o "Dia da 
Imprensa", a As~ociação Ccarcnse de Imprensa, a mais 
antiga entidade de nosso Estado, salida a valorosa classe: 
jornallstica, defensora intransigente dos ideais democráticos 
que: norteiam o nosso Pais, formulando votos para a 
imprensa cm geral c, de modo muito especial a do Ceará, 
continue a ser a mola propulsora de nosso progresso." 

Por sua vez, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais, exemplar· 
mente presidido por Tancrcdo Carvalho, emitiu saudação, vazada 
nos seguintes termos •. 

"0 Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, por 
sua dirctoria, congratula-se. com seus associados c com todos 
os que, de alguma forma, se acham vinculados à atividadc 
jornalística cm nosso Estado, pela decorrência do Dia da 
Imprensa, data instituída no calendário cívico brasileiro para 
homenagear aqueles que, desde Hipólito José da Costa, fi. 
zcram do jornalismo uma arma de luta pela emancipação c 
progresso do povo brasileiro. 

Nesta oportunidade, reafirma a Dirctoria do Sindicato 
sua fidelidade integral ao programa que adotou em nome de 
toda a categoria profissional dos jornalistas, cujos elementos 
básicos'são a defesa da liberdade de imprensa, a melhoria das 
condições de trabalho dos que se dedicam à árdua função de 
informar c a preservação de elevado padrão ético no exerci· 
cio da profissão. 

O Sr. Euric:o Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 1 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso 
prazer, nobre Líder Senador Eurico Rczendc. 

O Sr~ Euric:o Rezende (ARENA - ES) - Desejo associar-me, 
sinceramente, à homenagem objeto do seu pronunciamento c con· 
gratular-me, sobretudo, com a Imprensa brasileira, principalmente o 
mercado mental de hoje, neste País, que está podendo testemunhar e 
divulgar para a seqUência das gerações a marcha estugantc do Brasil 
para a plena consolidação da sua economia e dos seus ideais 
democráticos. Se pcrlongarmos a nossa atenção pelas colunas dos 
jornais c confrontannos com os órgãos de divulgação de há muitos 
anos, teremos um confronto altamente positivo para o Brasil de hoje. 
Era muito diticil antes, por exemplo, do Presidente Juscelino 
Kubitschck, projetarmos a nossa imagem no exterior em termos de 
afirmação c de confiabiüdade, porque tínhamos muito pouco para 
cobrir a curiosidade fascinada do mundo. Naturalmente,, com a solu· 
ção de continuidade de poucos anos daquele período governamental, 
atingimos a partir de I 964 uma nova era num país que se moderniza 
c que é qualificado no consenso internacional como uma potência 
emergente, não que esteja surgindo num carátcr de beligerância ou 
de agressão, mas com a finalidade prcclpua de servir à causa da 
Humanidade c do bcm-estar social dos povos. Então, a Imprensa de 
hoje, sobretudo a de hoje, está de parabéns porque está podendo 
noticiar ó Brasil grande dos nossos dias e maior ainda do nosso futu· 
ro. Daí por que a Imprensa do Brasil deve à atividade dos nossos 
governos esta oportunidade bendita de diariamente estar a registrar 
novas realizações, novas conquistas da atividadc ciclópica deste País 
que hoje realizou nos seus filhos a certeza absoluta de que o seu pro· 
gresso é irreversível e que a sua vocação no mundo é vanguardeira, 
não apenas no terreno económico, como também no amplo campo 
da busca do aperfeiçoamento das suas instituições democráticas. 

o SR. MAURO BENEVJDES (MDB- CE) - Agradeço a 
v. Ex•, nobre Líder Senador Eurico Rczcndc, a manifestação de sua 
solidariedade a esta homenagem que estou pretendendo prestar aos 
jornalistas brasileiros, ao assinalar a passagem, hoje, do Dia da 
Imprensa. 

O tópico final da nota do Sindicato, Sr. Presidente, diz o scguin· 
te: 

"Reafirma sua convicção de que a liberdade de lmprcn· 
sa é essencial para que os jornalistas possam desempenhar, 

com senso de responsabilidade, seu papel no esforço, em que 
também se empenham os Poderes Públicos, pelo fortaleci· 
mc:nto económico do Pais c pelo aperfeiçoamento social, poli· 
tico c moral da sociedade brasileira; de que a justa retribui· 
çi!o ao trabalho intelectual desenvolvido pelos jor~alistas é 
uma das condições para que: eles possam fazê-lo com indepen· 
dê:ncia; c de que o respeito às regras da ética profissional é 
indispensável ao engrandecimento c enobrecimento da classe 
no conceito público. 

Cumpre lembrar, entretanto, que para alcançar estes 
ideais altaneiros é imperativo manter a unidade da classe e a 
solidariedade entre as entidades que a representam em todo o 
Pais. Com essa unidade c o espírito de cooperação que nunca 
nos faltou, seja cm relação ao Governo seja em relação às 
empresas, se haverá de criar um clima cada vez mais propício 
à prática de um jornalismo independente, patriótico, sério c 
·honesto." 

Esia, Sr. Presidente, í: íntegra da nota do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do meu Estado. 

Sr. Presidente, ao saudar, hoje, com estas breves palavras, que 
foram brilhantemente acrescidas pelo aparte do nobre Líder da 
ARENA. Senador Eurico Rezendc, ,a passagem do "Dia da 
Imprensa", presto, desta tribuna, a minha homenagem aos 
jornalistas brasileiros, certo de que continuarão a concorrer, com o 
seu trabalho patriótico, para honrar as nossas mais caras tradições 
de cultura, de dignidade e de amor à liberdade. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

1 ria eu abordar, hoje, o problema da Ferrovia do Aço, 
comentando alguns aspectos dessa obra. Mas, não estando presente 
no plenário o Senador Virgílio Távora, que, por motivo de viagem, 
se ausentou neste instante, deixo de tecer os comentários que 
pretendia fazer a respeito desta obra importante que realiza o 
Governo Federal. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - O gesto de V. Ex•, 
desistindo, pelo motivo que alega, de abordar o tema que seria 
objeto de seu pronunciamento, honra a Casa e enaltece, sobretudo, o 
cavalheirismo e a ética de V. Ex• Mas, quero dizer que esse gesto do 
eminente colega, para mim e para nós, pode ser uma boa notícia, 
mas não chega a ser uma surpresa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
nobre Senador Eurico Rezende. Agradeço as palavras carinhosas de 
v. Ex• Estou certo de que, se abordasse, nesta tarde, o problema da 
Ferrovia do Aço, o eminente colega poderia, também, responder 
pela Maioria. Mas é claro que S. Ex• o Senador Virgílio Tâvora, 
mais familiarizado com o assunto, poderia, então, dar aquelas 
explicações que o MDB pediria nesta tarde. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mesmo porque, Ex•. 
não me sentiria muito à vontade para defender a Ferrovia do Aço·, 
porque aquilo ali vai ser· - embora com toda licitude - um 
sorvedouro de dinheirq; vai ser uma das maiores despesas dos 
últimos tempos, neste País. Então, mesmo que não me faltasse nem 
engenho c nem arte para essa tarefa, cu preferia ficar na posição de 
mero espectador. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Concordo com 
v. Ex•: um dos aspectos seria, justamente, o custo dessa obra. 
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Mas, de: qualquer forma, Sr. Presidente:, numa outra 
oportunidade:, pretendo voltar à tribuna para analisar a Ferrovia do 
Aço. Muito obrigado, Senador Eurico Rezende, mais uma vez, por 
suas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre: Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Vamos abordar, ligeiramente, um assunto que tem sido ponto 
de atrito, de divergências e, até mesmo, de lutas entre o Espírito 
Santo e Minas Gerais. 

Sabe muito bem a Casa que não faz muito que a nossa zona 
lindeira foi ensangUentada por sangue capixaba, na defesa do nosso 
solo sagrado. Depois, um acordo entre Governos localizou a 
fronteira e pacificou aquela região. 

Hoje, Sr. Presidente, vou falar não com a intenção de ferir ou de 
jogar ácido sobre feridas ainda há pouco cicatrizadas. Mas quero me 
dirigir ao nobre Senador Itamar Franco, a fim de convocá-lo para 
um entendimento a respeito de uma retificação de fronteira do nosso 
Estado com o Estado de Minas Gerais, exatamente entre o Municí
pio de lúna e o Município de Manhumirim. 

Saiba V. Ex• que ali, na região do Distrito de Pequiá, um prós
pero distrito do Município de lúna c centro da nossa lavoura 
cafeeira, na região serrana, há um rio que separa o Espírito Santo do 
Estado de Minas, um pequeno córrcgo, o córrcgo José Pedro, que 
banha aquele Distrito e banha também terras de Minas Gerais, no 
Município de Manhumirim. 

Pois bem, esse rio, no seu talvcguc; fazendo curvas, torcendo-se, 
pela valada imensa, dentro de Pcquiá, não pode ser rctificado porque 
altera a faixa lindcira entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Mas, as 
condições são de tal ordem, que se não for retificado, o rio causará 
um estrago imenso ao casario e, até mesmo, à população do Distrito 
de Pequiá. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
rápido aparte? 

OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Há uma outra 
situação também que, em termos de curiosidade, está ocorrendo, não 
entre Mi nas e Espírito Santo, mas entre Mi nas e o Estado do Rio. 
Recebi, há pouco tempo, uma solicitação do Deputado Walter Silva, 
aquele ilustre parlamentar que vai perder a eleição em Campos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Não concordo 
com a opinião de V. Ex• Ele vai vencer brilhantemente a eleição. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ele pediu a minha 
interferência para solucionar um problema: na intercessão Minas
Estado do Rio, há uma pequena pecuária. Quando o rio enche, o 
gado do Estado do Rio vem para o Espírito Santo. Então, a Fazenda 
Pública do Espírito Santo cobra o ICM ali. Quando o rio baixa, o ga
do vai para o Estado do Rio - foi uma situação mais ou menos 
assim que ele me explicou - e lá, então, é cobrado o ICM. Vale 
dizer, fatores naturais estabelecendo uma bitributação. Isso me 
parece, também, uma curiosidade, em termos dessa que V. Ex• 
assinala, da inconveniência de se rctificar o Rio, a não ser que se 
obtenha um compromisso de Minas de não se aproveitar dessa 
situação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Porque, como 
Mi nas já se aproveitou uma vez da nossa terra, c absorveu uma gran· 
de faixa de alguns milhares de quilómetros quadrados de nosso solo ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -Lamentamos não ter· 
mos anexado todo o Estado de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Lamento, então, 
Sr. Presidente, que esta rctificaçào do rio possa causar um mal-estar 

na nossa zona lindeira. Porque a retiticação apenas do córrcgo José 
Pedro, do Distrito de Pequiá, pode alterar as condições du situação, 
c: ut~ o casario do distrito, fazendo com que casas que estão no 
território cupixaba c querem permanecer possam passar pura o 
território mineiro. 

Entilo, cu convocaria o nobre Senador Itamar Franco, que aqui 
tem sido um defensor aguerrido das posições de Minas, que nos 
ajude a chegarmos a um entendimento a fim de que se possa f~zer 
essa rctificação, porque as casas solapadas pelo rio estão a cavale1ro, 
desabando sobre as águas. ~ uma situação insustentável: dezenas de 
casas que estão vizinhas, ou a cavaleiro da corrente do córrego ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Mas, Senador Dirceu 
Cardoso, no momento, o que impede essa retificação: o Departa
mento Nacional de Obras e Saneamento, o Governo de Minas ... ? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Primeiro, o 
entendimento com o Governo de Minas, a fim de que a retificação, 
ali, passe de lO metros do território de Minas. Vai acontecer o se
guinte: nós vamos ceder 10 e Minas vai ganhar-nos 15 ou 20, porque 
sempre é Minas quem ganha. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Mas, veja V. Ex• a 
facilidade que há para se resolver o problema: o atual Governador 
do Espírito Santo é mineiro. Não é verdade, Excelência? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Realmente. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - E o orador é 
numinense. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Perfeito, o orador é 
numinense. Então, não vejo dificuldade no fato de o Governador 
capixaba, nascido nas terras mineiras, manter entendimentos com o 
eminente Governador de Minas Gerais, grande engenheiro, grande 
patriota, que, por certo, compreenderá, especificamente, os pro-. 
blemas atinentes ao setor capixaba. V. Ex•, de pronto, poderá contar 
comigo, porque levarei o problema a S. Ex• o Governador de Minas. 
Não tenho dúvidas de que ele terá a melhor boa vontade em resolver. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• E, no caso, nós ambos poderemos levar ao conhe· 
cimento do Governador de Minas esta situação que S. Ex• talvez 
ig~ore. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permita-me, já que 
não sou convidado a ir a minha terra, ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Aliás, eu ia dizer a V 
Ex• ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... vou propor ao emi
nente Senador Dirceu Cardoso uma outra fórmula. Entendo que esse 
serviço deva ser prestado por iniciativa parlamentar, e cu vejo no Re· 
gimento da Casa a soluçãQ. Temos, aqui, a Comissão Permanente de 
Assuntos Regionais, presidida pelo ilustre Senador Cattete Pinheiro. 
Poderia V. Ex• sugerir a iniciativa do Senado, através desse órgão 
técnico da Casa. Assim, ficaria creditada ao Senado, e particular
mente à representação capixaba, a solução de um problema que 
realmente inquieta, porque os precedentes nos mostram que isso 
poderá gerar um outro problema com vocação de ter parentesco 
cronológico com a outra questão, que durou cem anos. Ou, então, é 
o caso de esperar que o Senador Magalhães Pinto volte ao Governo 
de Minas para resolver, porque ele c quem foi o artfficc daquele acor
do, naquela questão centenária. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Ou esperar que o MDB 
seja Governo, Sr. Senador Eurico Rczcnde. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•. mas consultei o nosso Regimento, c quero crer que 
cspccificadamente a orientação tem que ser de Governo para Go· 
vcrno, porque, atendido isso, combinado, far-sc-ÍI a rctificação fa
cilmente, uma vez que não se vai tirar de Minas nem do Espirito 
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Santo amplas faixas de terra: são nesgas de terra, são metros de terra, 
de um ludo c de outro, que podem ajudar a chegarmos a uma 
conclusão do assunto, 

Então, tendo o Governo de Minas manifestado o apoio à idéia, 
nós, através do ilustre Senador Eurico Rczcndc, que é o rcprcsen· 
tante do Governador aqui na Casa, o seu porta-voz ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Aqui e lã, no Estado, 
com muita honra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - V. Ex•, por 
enquanto, tem muita honra: mas, aguarde os acontecimentos. 

Então, V. Ex• poderia, junto ao Governo do nosso Estado -
porque nós não temos autoridade nem meios para chegar a S. Ex•, ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• talvez não 
tenha uma boa-vontade como pessoa física, mas, como pessoa jurí· 
dica, i: dever de V. Ex• V. Ex• não vai trocar co.m o Governador em o· 
ções de pessoa tisica: vai trocar emoções de pessoa jurídica, cm busca 
de uma solução. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nem é emoção: 
vamos trocar i: questão de potência para potência. 

Então, agradeço a interferência do nobre Senador c, nós três, o 
nobre Senador representante do Governo aqui, e porta-voz do Go· 
vernador ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me convida 
agora - não convidou antes- para participar desta tarefa. Faz-me 
lembrar o convite do Ministro Sylvio Frota para os Senadores 
Agcnor Maria e Marcos Freire irem à posse do Comandante do IV 
Exército. Foi um convite um pouco forçado, mas, eu aceito. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não, o meu não 
é forçado. 

Nós queremos resolver o caso de Pequiâ; se não for resolvido, 
nós teremos a lamentar, Sr. Presidente, o desabamento de casas que 
estão solapadas. Nas minhas andanças pelo Estado, na preparação 
das eleições municipais que se travarão em 15 de novembro, visitei o 
distrito e verifiquei com os meus olhos a situação precária e insusten· 
tável de parte de seu casario sobre o rio, c esta retificação tem que 
ser feita, mais hoje, mais amanhã. 

Então, nós três, sob o padroado do ilustre representante do Go· 
vernador aqui na Casa e representante do Governo do Espírito 
Santo aqui em Brasília e no Estado, poderemos chegar a um enten· 
dimento para que possa ser feita essa retificação do rio José Pedro, 
entre os municípios de Júna e Manhumirim isto é, na zona lindeira 
do Espírito Santo com o Estado de Minas Gerais. 

. O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Dirceu 
Cardoso, tenho certeza de que chegaremos a esse acordo e o rio 
continuará se chamando José Pedro: não vamos mudar o seu nome. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Foi por ele 
mesmo que as forças mineiras entraram certa vez em território capi· 
xaba e conquistaram parte de nossas terras. 

Sr. Presidente, este é o apelo que faço, ressaltando também que 
recebi um abaixo-assinado da população do Distrito de Pequiá, na 
zona cafeeira do meu Estado, onde produz um bom tipo de café, dis· 
trito próspero, que pode muito bem ser a sede de um município, tal a 
sua pujança económico-financeira, a sua democracia rural, a divisão 
de propriedade etc. 

Então, espero que possamos atender aos justos reclamos dessa 
população, que me faz portador de um apelo caloroso aos Go· 
vernadores de Minas Gerais e do Espírito Santo, no sentido de resol· 
ver a questão de retiticaçào do rio José Pedro, entre Minas Gerais e 
o Espírito Santo. 

Era o oue tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. I•RESIDENTE (Lourival Baptista) - A Presidência 
comunica que, nos termos do inciso XI do art. 239 do Regimento 
Interno, determinou o arquivamento do Requerimento nv 544, de 

llJ75, do Sr. Senador Evandro Carreira, solicitando informações ao 
Ministério da educação e Cultura referentes à Empresa Brasileira de 
Filmes SfA - EMBRAFILME, uma vez que se esgotou o prazo 
regimental sem que a autoridade competente se pronunciasse sobre a 
proposição. 

O Slt PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 
próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 307, de 1976, do 
Senhor Senador Ruy Santos, solicitando o sobrestamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 240, de 1975, do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, que dá nova redução ao art. 173, do Decreto-Lei n9 2.627, 
de 26 de setembro de 1940, que "dispõe sobre as sociedades por 
ações", tendo 

PARECER FA VORÃ VEL, sob n9 604, de 1976, da Comissão 
de Economia. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 412, de 1976, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da Mari· 
nha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo Henning, refcrcn· 
te ao 1549 aniversário da Independência. 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 418, de 1976, do 
Senhor Senador Franco Montoro, solicitando sejam anexados, aos 
Projetas de Lei da Câmara nv 63, de 1976 e de Lei do Senado n9 24, 
de 1976, que tramitam em conjunto, os Projetas de Lei do Senado 
N9s 173 e 229, de 1975, 39 c 197, de 1976 c o Projeto de Lei da 
Câmara n9 29, de 1976. 

-4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
134, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
parágrafo ao artigo 652, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
tendo 

PARECERES, sob nvs 135 e 136, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituc!onalidadc c 

juridicidade do projeto nos termos do substitutivo que apresenta: e 
- de Legislação Social, favorável ao projeto nos termos do 

substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça . 

-5-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n9 105, de 1976, do .Senhor Senador 
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo ao artigo 39 do Decreto· 
Lei nv 5.452, de IV de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho), passando a ser 29 o parágrafo único, tendo 

PARECER, sob n9 543, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Está encerrada a 
Sessão. 

( Levanta·se a Sessão às 16 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MARIZ 
NA SESSÃO DE 8-9·76 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho, nesta oportunidade, ocupando a tribuna do Senado, 
fazer um apelo ao eminente Ministro da Previdência e Assisti:ncin 
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Social, Dr. Nascimento e Silva, no sentido de recomendar uo lN PS, 
dirigido pdo competente tí:cnico, Dr. Reinhold Stephanes, a lim de 
nilo permitir que o meu Estudo seja prejudicudo no seu plano ussis· 
tencial, como ocorreu no primeiro semestre deste uno. Enquanto isso 
ocorri<~, Estados economicamente mais poderosos como São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Paraná e outr.>s, conforme comentário do Jornal do Brasil de quatro 
deste, extrapolaram de muito os recursos pura des previstos no 
Plano de Aplicação. Não me parece justo que isso aconteça. Toda. 
discriminação provoca injustiças, mormente quando se tem como 
alvo o setor humano. 

Temos ocupado esta tribuna, ao longo dos anos, numa penosa 
,·ia crucis pedindo a compreensão dos responsáveis pdos destinos do 
nosso Pais, pura que se encontre o caminho mais curto ao alcance da 
integração do Nordeste na economia das regiões mais ricas. 

O meu Estado ainda~ dos que abriga uma população das mais 
empobrecidas. Sei porque o governei durante cinco anos, num 
convívio diário com a sua gente pobre, pacata e boa. Hoje já 
podemos crer num futuro mdhor, num amanhã mais próximo. O 
petróleo, o aproveitamento do nosso calcário para indústria de 
cimento eu fábrica de barrilha que se está implantando no setor sali
neiro, seguramente, nos terão mais tranqUilidade para nossa 
economia, a médio prazo. 

O Sr. A~:enor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador Dinarte Mariz? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não. 

O Sr. A~:enor Maria (MDB - RN) · _:_ Congratuio-me com 
V. Ex•. na oportunidade, mas desejo chamar sua atenção para o pro
blema dos incentivos fiscais a respeito de reflorestamento. Não 
vamos ter um só centavo de incentivos fiscais pura o reflorestamento 
no Rio Grande do Norte porque, até hoje, o Governo não apre
sentou nenhum projeto de reflorestamento em todo o Estado. Não 
há um só projeto de reflorestamento no Rio Grande do Norte. De 
forma que, deixamos de receber essas verbas, esses incentivos, 
porque o Governo não teve o cuidado de preparar um só projeto no 
sentido de reaver esses incentivos que poderiam ser nossos. Infeliz
mente, fui informado que cm todo o Nordeste apenas o Estado da 
Buhia vai receber incentivos fiscais para reflorestamento porque foi o 
único Estado da Região que preparou projeto nesse sentido. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V. Ex• sabe 
que temos debatido muito esse assunto aqui no Senado- a questão 
dos incentivos fiscais - e quantas vezes não temos levantado esse 
problema, dentro da problemática nordestina. 

Depois da criação da SUDENE, do 34/18, depois da criação da 
lei que assegurou os incentivos para o desenvolvimento do Nordeste, 
V. Ex• s;~be quantas fatias já foram retir.adas? Hoje, nobre Senador, 
desde a lei que criou os incentivos fiscais, estamos reduzidos a menos 
de 25% dos recursos originais legados para o desenvolvimento do 
Nordeste. 

O Sr. AJ!enor Maria (MDB- RN)- Senador, permita-me 
mais um adenda? (Assentimento do Orador.) O que é grave é que, 
mesmo tendo esse direito, o Governo não faz por onde preparar os 
projetas para readquirir esses incentivos que poderiam ser nossos. 
Entrei. hoje, em entendimento com o Ministério da Agricultura a 
esse respeito c fui informado que o Rio Grande do Norte não vai re
ceber nenhum incentivo fiscal para reflorestamento, porque o Gover
no do Estado não preparou nenhum plano nesse sentido; isso é real
mente ridículo! Há o benefício mas o Governo não prepara o plano 
para reflorestamento a fim de obter os incentivos. A culpa cabe, ai, 
infelizmente, mais ao Governo do Estado, que não mandou preparar 
o plano para usufruir dos incentivos fiscais.' 

O Sr. ltnlhio Coelho (ARENA - MT)- Permite V. Ex! um 
aparte'! 

O SR. I>INARTE MARIZ (ARENA - RN) - Apenas um 
instante, llllbr~ Sen<tdllr, enquanto respondo ao aparte do meu 
~:okga de b<lll~<tda, Senador Agcnor Maria. V. Ex• sabe que u or
g•tniz<tçào dos projetos nào está afeta somente aos governos 
estaduais, n,.ts, preferencialmente, à iniciativa privada. Essas empre· 
sas, sempre que têm os seus projetas aprovados pdu SYDEBE, sào, 
cm seguida, requisitadas e orientadas para conseguir o crédito junto 
ao Banco do Nordeste. Conseqüentemente, não é o Governo do 
Estado que merece a crítica, se houver criticas, é: a nós, nordestinos, 
qu~ não temo·s como fazer esses projetas e conseguir os recursos. Os 
Governos estaduais podem realmente mandar fazer os projetas e 
depois até: vendê-los aos particulares, mas não é da sua alçada orga
nizar estes projetas, porque nào é: o Governo que irá executá-los, e 
sim os grupos empresariais interessados. 

Tem o aparte o nobre colega por Mato Grosso. 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA - MT) - Estou ouvindo o 
discurso do nobre colega com toda atenção, e o esclarecimento que 
V. Ex• deu ao aparte do ilustre Senador Agenor Maria é bastante 
claro. O programa de incentivo para o reflorestamento é nacional, 
não há discriminação nenhuma em relação a qualquer região do Pais 
e í:, como bem disse V. Ex•, da iniciàtiva privada. Cabe ao IBDF, ór
gão controlador e executor da política de reflorestamento, aprovar 
ou não, os planos e projetas apresentados em decorrência não só da 
natureza do terreno como também da possibilidade, depois, de tor
nar económico este reflorestamento; que ele possa ser industrializa
do, que tenha um volume tal que permita um aproveitamento econô
mico adequado. V. Ex• está falando sobre o problema de assistência 
sociàl... . 

O SR. DI :'l/ARTE MARIZ (ARENA- RN)- Exatamente. 

O Sr. ltalivio Coelho (ARENA - MT) - ... c da pobreza do 
Rio Grande do Norte e fala em petróleo, em fábrica de cimento; lem
bro-me daquele algodão, o melhor do Brasil, produzido lá no Estado 
de V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Nesse V. Ex• 
não se entusiasme muito, porque isso é sinônimo de pobreza. 

O Sr. Italí>io Coelho (ARENA - MT)- Lembro-me também 
que o Rio Grande do Norte tem o melhor da gente brasileira, da sua 
inteligência c manda para o meu Mato Grosso distante, no oeste, 
ainda em desbravamento, uma parcela importante da sua população. 
É exatamente a mais pobre que está lá, em Mato Grosso. Quero ade
rir à proposição de V. Ex• dizendo que, em assistência social, Mato 
Grosso está, também, de braços abertos para receber todos os recur
sos necessários a fim de amparar uma grande parcela do povo bra
sileiro que está acorrendo para aquele Estado, procurando novas 
oportunidades de vida. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muito obriga
do pelo generoso aparte de V. Ex• Tenho certeza que os nordestinos 
que vão a Mato Grosso não só estão merecendo a melhor acolhida, 
como assimilando a população do novo Estado adotivo, que tanto 
vem concorrendo para o desenvolvimento de nosso Pais. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- 1:. somente para comple· 
mentar o pensamento do Senador Agenor Maria, em relação aos 
incentivos fiscais. Quanto ao problema assistencial, V. Ex• lembrou 
a pobreza do Rio Grande do Norte e o Senador ltalívio Coelho já 
disse que essa falta de assistência é geral em todo o Pais. Mas, sobre 
o problema do incentivo fiscal, na parte de reflorestamento, o Sena
dor Agenor Maria quis lembrar que o Governo do Estado pode esti· 
mula r as empresas privadas a esse reflorestamento, e o exemplo tipi· 
co foi dado por Minas Gerais, ao entregar as suas terras devolutos a 
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empresas privadas e também a empresas do Governo Federal, como 
foi o caso do Vale do Rio Doce. Era este esclarecimento que eu que· 
riu prestar, porque cube uma parcela muito grande ao Governo do 
Estado quando estimula a iniciativa privada, sobretudo, no aspecto 
de reflorestamento. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e posso assegurar que, até hoje, nenhum Gover
nador deste País, seja do Norte ou do Sul, tem dado mais da sua ativi
dade, da sua competência, da sua lisura, da sua austeridade, do seu 
patriotismo em benefício do Estado que governa, do que o Gover· 
nadar Tarcísio Maia. Ele tem se preocupado, diariamente, c somos 
testemunhas- eu e os demais norte-rio-grandcnses'- da sua tena· 
cidade, defendendo a economia nortc-rio-grandensc. 

Felicito V. Ex•, porque sei o quanto realmente Minas Gerais 
tem conseguido no setor de reflorestamento. Mas V. Ex• sabe que o 
reflorestamento em Minas Gerais - perdoe que cu entre assim no 
assunto do seu Estado, como se estivesse falando sobre o Rio Gran
de do Norte- cm Minas Gerais existem grandes companhias que se 
organizaram, exatamcntc, como negócio, para fazer o rcflorestamcn· 
to. No meu Estado- tenho quase certeza mesmo que o seu Governo 
oferecesse projetas gratuitos, não apareceriam empresas locais 
interessadas. Creio que isso acontece cm quase todos os Estados do 
Nordeste. O aparte do Senador Agcnor Maria testemunha esta mi
nha tese. Só a Bahia conseguiu fazer projetas que jâ estão cm execu
ção no setor de reflorestamento. 

Perdoem-me, mas, na verdade, o reflorestamento foi criado 
mais para defender interesses do Centro-Sul do Pais, não foi para 
nós do Nordeste, para os Estados mais empobrecidos. Foi uma ma
neira de tirar de nós, da SUDENE, do desenvolvimento do Nordes· 
te, recursos que poderiam c deveriam ser somados para solução de 
problemas seculares. 

V. Ex• pode fazer um levantamento. Talvez cu não erre cm a fi r· 
mar que 95% dos projetas de reflorestamento estão no Centro-Sul do 
País. Logo, não foi criado para o Norte e Nordeste. O que houve foi 
uma mudança, uma transferência de recursos como temos sido víti· 
mm; tantas vezes no passado. Estou reclamando, agora mesmo, outra 
transferência à custa da pobreza da nossa gente; estou reclamando 
aqui que o nosso Estado não conseguiu os recursos que estavam no 
Orçamento, destinados para assistência social. Mas São Paulo, Rio 
Grande do Sul,· Minas Gerais, e tantos outros, jâ ultrapassaram o 
limite do orçamento constante para o setor assistencial. 1:: isto que es
tou reclamando, num apelo ao Ministro Nascimento e Silva para 
corrigir a discriminação que nos atinge, inclusive assegurar, para o 
Orçamento da União para 1977, a nossa justa participação. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do Orador)- Senador Dinarte Mariz, somen· 
te para complementar. A minha crítica, não é aos governos estaduais 
porque não estou aqui para criticar os governos do Nordeste. O que 
quis demonstrar é que esses incentivos setoriais têm absorvido daque
la Região os incentivos, canalizando- como V. Ex• acabou de dizer 
- para as regiões ricas, numa demonstração que só a Bahia teve 
condições de gozar desses incentivos fiscais. Representou essa 
sangria, de 69 a 75, 7 bilhões e 700 milhões de cruzeiros novos, arran
cados do Nordeste, em detrimento de toda aquela região, benefician
do-se justamente o Centro-Sul. Com esta demonstração, quero aqui 
patentear que assim têm de continuar as distorções, cada vez mais 
profundas. Daí por que peço sempre que se dê legislações adequadas 
para situações realmente diferentes. Não podemos ficar com uma le
gislação só para todo o Pais, permitindo-se através dela as desigual
dades c as distorções que estamos vendo hoje cm todo o Brasil. Mui
to obrigado a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V. Ex• veio 
corrigir o rrimeiro ararte, que nào deixou de importar numa crítica 
no Governador. Mas, aceito o aparte c, se houvesse necessidade, 
npclaria para V. Ex• testemunhar o quanto o nosso Governador tem 
sido eficiente na defesa dos interesses de nossa terra. 

O Sr. Agcnor Murlu (MDB- RN)- Quanto ao governo do 
Sr. Tarcisio Vasconcelos Maia, absolutamente. Se cu tivesse intuito 
de criticar, não seria ele, que estâ completando um ano de governo. 
Os projetos deveriam ser elaborados o ano passado, para dar entrada 
este ano. Absolutamente, ele vem-se portando dignamente, vem 
fazendo realmente um governo de austeridade; todo o povo está 
satisfeito com ele, não tenho o que dizer. A minha crítica não vai ao 
governador, vai às distorções que são profundas através de uma 
legislação desigual; a crítica vai a isso. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Agradeço a V. 
Ex• e recebo com muita simpatia a retificação. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um a par· 
te'? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com muito pra-
zer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Dinarte Mariz, 
quando lembrei o aspecto de Minas Gerais, longe de mim criticar o 
Governador do seu Estado, que não conheço, não sei de sua adminis
tração; apenas lembrei a experiência mineira. Agora, V. Ex• tem 
razão. Tira-se os incentivos do Nordeste e se aplicam em refloresta· 
mento. Já disse aqui muitas vezes e torno a repetir: Para quê? Para 
que essas empresas utilizem de capital próprio apenas I 0%, 40% dos 
incentivos e 50% do restante buscar no estrangeiro. Agora, o que é is
so? 1:: fruto do planejamento centralizado, que está levando àquilo 
que V. Ex•·tem falado nesta Casa: o fim da Federação. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, voltando às considerações que venho fazen
do sobre a questão assistencial no meu Estado, na parte afeta ao 
Ministério da Previdência Social; cuja direção cstâ tão bem entregue 
ao eminente Ministro Nascimento e Silva, insisto em reafirmar mi
nha estranheza pela discriminação já enumerada. Confio - e daqui 
vai o meu confiante apelo- para que no Orçamento para 1977 asse
gure a participação do Rio Grande do Norte no plano de aplicação, 
de acordo com a orientação já traçada pelo próprio Ministério, 
dotando I ,!l% para consultas, equivalente a um atendimento em re
dor de um milhão e setecentos, atribuídos aos beneficiários, durante 
um ano, e 10% de internação, representado por oitenta e três mil 
beneficiários. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Agepor Maria (MDB - RN) - Semana passada dei 
conhecimento à Casa da deficiência de leitos hospitalares em Natal. 
Muitas das vezes acontece que o previdenciârio fica com a 
autorização de hospitalizar-se porque estâ doente, e não hã Jeito nos 
hospitais. Ele espera oito, dez, quinze dias, até que se dê a vaga para 
se hospitalizar. Há uma carência de leitos em Natal fora do comum, 
porque 70% do pessoal do interior vem para Natal, para se internar. 
De forma que essa carência de leito é muito grande e requer 
providências da parte do Ministro da Previdência Social. Nós 
precisamos de leitos; então, é necessário construir um hospital cm 
Natal para o INPS, pois não,' é possível que um doente fique 
aguardando uma vaga durante 8, I O, I 5, 20 dias para se o,perar, 
quando, muitas vezes, aquela cirurgia requer urgência. Na semana 
passada fiz daqui um apelo a S. Ex•, o Sr. Ministro da Previdência 
Social, a respeito desta situação. V. Ex• tem toda razão em solicitar, 
verberar, apelar, porque, na realidade, é um drama cruciante que se 
vê, hoje, na capital do nosso Estado. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V. Ex• sabe 
que cu estou muito bem entrosado com este assunto, pois tendo 
governado o Rio Grande do Norte, durante cinco anos, tive 
orortunidadc de inaugurar, cm Natal, um hospital-modelo pnrn 
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psicopatas, um hospital de tuberculosos, que vinha se arrastando por 
quatro anos, inaugurei c pus cm funcionamento 30 postos de sal1dc: 
no interior do Estado, c, ainda, deixei em conclusão uril hospital 
infantil c maternidade. ~ um conjunto, cujo projeto me foi oferecido 
pelo próprio Ministério. Deixei construido c ainda hoje cstã lâ, com 
os elevadores apropriados. 

Mas, o que aconteceu~ Quando deixei o Governo, o governador 
que me sucedeu deixou esse hospital virar uma espécie de favela. 
Posteriormente, já o governo seguinte, cm vez de equipá-lo e pô-lo 
cm funcionamento, transformou-o numa casa burocrática para a 
Legião Brasileira de Assistência. 

Falei co111 o atual Governador na possibilidade de um 
entendimento com a Legião Brasileira construir uma sede para os 
seus serviços burocráticos e entregar à cidade o Hospital, construído 
cm um dos bairros mais carentes de assistência a sua população. 
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhuma crítica merece o 
governo atual, que vem se voltando para o problema da saúde, cm 
convênios com o Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel, 
principalmente no setor hospitalar, pois nunca menos de 10 a 12 
estão construídos no interior do Estado, inclusive na cidade do meu 
nobre colega de bancada Agcnor Maria, Currais Novos, outro que 
encontrou fechado, construído pelo governo. passado, em Natal, 
acha-se em pleno funcionamento em convênio com a Universidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: confio que o Eminente Ministro 
Nascimento e Silva e seu ilustre auxiliar, Dr. Rcinhold Stcphanes, 
tomando conhecimento do meu apelo, venham cm auxílio dos norte· 
rio-grandcnscs mais carentes de assistência c de éomprecnsão 
humana. (Muito bem! Palmas.) 

CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
Convocação 

O Senador Magalhães Pinto, DO .. Grão-Mestre da Ordem do 
Congresso Nacional, convoca os Senhores Membros da referida 
Ordem para uma reunião extraordinária, dia 16 de setembro, às 
10,00 horas, cm seu Gabinete do Senado Federal. 

Brasília, 9 de setembro de 1976. - Deputado Pinheiro 
Machado, Secretário da Ordem do Congresso Nacional. 

ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
Ata da Segunda Reunião Extraordinária do Conselho da Ordem, 

Na Primeira Sessão Legislatln da Oitava Legislatura. 

Aos quinze dias do mês de outubro de mil novecentos c setenta c 
cinco, às dezoito horas;reuniu·sc, extraordinariamente, no Gabinete 
do Senador Magalhães Pinto, no Senado Federal, o Conselho da 
Ordem do Congresso Nacional, a fim de· examinar propostas de 
admissão à Ordem. Presentes os Senhores Senador Magalhães Pinto, 
Grão-Mestre da Ordem, Deputado Célio Borja, Chanceler da 
Ordem, Conselheiros Senadores Dinartc Mariz, Lourival Baptista, 
Franco Montoro, Benjamim Farah, Accioly Filho, Wilson 
Gonçalves e Deputados Odulfo Domingues, Henrique Alves, José 
Bonifácio, Herbert Lcvy, Lacrte Vieira, Alencar Furtado c Pinheiro 
Machado. Havendo o quorum regimental o Senhor Grão-Mestre 
declara abertos os trabalhos e convida o Conselheiro Secretário 
Deputado Pinheiro Machado a proceder à leitura da Ata da reunião 
anterior, que é lida c aprovada por unanimidade. A seguir é tratado 
o primeiro item da pauta, que consta de deliberação sobre a conces· 
são de. comenda da Ordem do Congresso Nacional, no grau de Gran
de Colar, ao Senhor Nicolai Ccaucescu, Presidente da Romênia, a 
cujo processo foi concedida Vista, na reunião anterior, ao Senador 
Franco Montoro. Com a palavra o Chanceler Célio Borja, que expli· 
ca os motivos pelos quais encaminhou a sua proposta, concluindo 
por dizer que, a esta altura, nada tinha a opor quanto ao seu arqui· 
vamento, vez que cessará a oportunidade daquela concessão, com o 
que fica unanimemente de acordo o Conselho. A seguir, o Senhor 
Grão-Mestre. pede ao Senhor Secretário que leia o expediente que 
consta do seguinte-: primeiro, uma carta do Deputado Emmanoel 
Waissman, tecendo comentários e sugerindo concessão da comenda 

da Ordem, no grau de Cavaleiro, aos funcionârios da Câmara dos 
Deputados, Doutor Luciano Brandão Alves de Souza, Diretor· 
Geral, c Doutor Paulo Afonso Martins de Oliveira, Secretário-Geral 
da Presidência; segundo, carta do Deputado José Camargo, com 
sugestão para a concessão da comenda da Or(jem, no grau de 
Cavaleiro, ao Senhor Doutor N·elson Pizzotti Mendes, Promotor de 
Justiça da Capital do Estado de São Paulo; terceiro, proposta do 
Conselheiro Senador Franco Montoro, para admissão na Ordem do 
Congresso Nacional, no grau de Cavaleiro, aos funcionârios do 
Senado Federal, Senhores Doutor Evandro Mendes Vianna, Dirctor· 
Geral, Doutor Pedro Carvalho D'Aibuqucrquc: Neto, Assessor do 
Senado, Dr. Aiman Nogueira da Gama, Assessor do Senado, 
Doutor Afonso José Coelho Cesar, Consultor Técnico do lPEAC, 
Dr. Luciano Figueiredo Mesquita, Chefe de Gabinete do Senhor 
Presidente do Senado e Ora.· Lcila Castelo Branco Rangel, Dirctora 
da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado; quarto, proposta· 
do Conselheiro Deputado Léo Simões, para que seja concedida a 
comenda da Ordem aos membros da Mesa do biénio 70/72. uma vez. 
que os respectivos Presidentes das duas Casas foram agraciados à 
época da instalação da Ordem, no biênio 72/74. O Senhor 
Conselheiro Deputado Herbert Levy expende comentârios sobre a 
personalidade do arquiteto Oscar Niemeyer, sugerindo o seu nome 
para a concessão de comenda da Ordem, ficando de formalizar, 
oportunamente, por escrito, sua proposta. Colocadas as propostas 
em discussão, falaram os Conselheiros Laertc Vieira, Herbert Levy, 
Wilson Gonçalves, Célio Borja, Dinarte Mariz e Franco Montoro, 
decidindo o Senhor Grão-Mestre encaminhar para serem relatadas 
as propostas sugcrida,s pelos Senhores Deputados Emmanocl Wais· 
man, José Camargo e Léo Simões, ao Conselheiro Deputado Her." 
bert Levy c, as sugeridas pelo Senador Franco Montoro, ao 
Conselheiro Senador Wilson Gonçalves. Em seguida o Conselheiro 
Lourival Baptista indaga das providências no sentido de serem entre· 
gucs as comendas da Ordem aos atuais membros do Conselho, tendo 
sido informado pelo senhor Secretário de que o pedido de compra 
das condecorações havia sido encaminhado mas a compra ainda não 
havia sido concretizada por falta de verba específica nos Orçamentos 
da Câmara e do Senado e que, .com a suplcmcntação de verba 
esperada para o mês de novembro, serão cfetivamcntc encomcn· 
dadas. Nada mais havendo .a tratar, o senhor Grão-Mestre encerra a 
reunião às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, marcando 

·reunião ordinária para o próximo dia doze de novembro, às dez 
horas e trinta minutos, em seu Gabinete, no Senado Federal. E, para 
constar, eu, Pinheiro Macliado, Secretário, lavrei a preSente Ata 
que,· depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor Senador 
Magalhães Pinto, Grão-Mestre da Ordem do Congresso Nacional.-· 
José de Magalhães Pinto.· 

CONSULTO RIA JURIDICA 
PARECER N9 46/76 

Da Consultoria Jurídica sobre Requerimento de Ricardo 
Frederico Sccco Távora, Técnico de Administração, Oasse 
"A", do Quadro de Pessoal CL T, solicitando os benelicios do 
art. 59, da Lei n9 6.323, de 19 de junho de 1976. 

Ricardo Frederico Sccco Távora, Técnico de Administração, 
Classe "A", do Quadro de Pessoal CLT, pleiteia o pagamento da 
Gratificação de Atividade, instituída pela Lei n9 6.323, de 19 de 
junho de 1976, em seu art. 59 

A Gratificação de Atividadc surgiu, no Senado, pela primeira 
vez, através da Lei n9 6.323, de 19-6-76, que reajustou os venci· 
mentes dos seus servidores, estabelecendo expressamente: 

"Art. 59 ~ instituída a Gratificação de Atividade para 
os integrantes das Categorias de Técnico Legislativo, 
Taquígrafo Legislativo e das do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Superior, na .percentagem e com as características pre· 
vistas no Anexo IV, sujeitos os respectivos servidores à jor· 
nada de oito (8) horas de trabalho. 
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Purúgrufo únaco. A Gratificação de Atividade a qut st 
ref\:rc este artigo não servirá de base pura o cálculo de 
4U<tlquer vantagem, desconto previdenciário ou proventos de 
aposentadoria, ficando incluída no conceito de retribuição, 
para deito do disposto no§ 2Y do urt. 2Y desta Lili." 

diploma disciplina somente os servido'res daquc:le Poder. Para os do 
Senado foi editudu u Lei nY 6.323, de 14-4.76, que trata especificu
mente dos funcionários desta Casu do Congresso, sujeitos ao regime 
estatutário do Rc:gulamc:nto Administrativo (Resolução nY 58, de 
1972). 

O unexül V da citada Lei, referido no an. 5Y supra transcrito, fi. 
xou como definição da Gratificação de Atividade: O Ato nY !I, de 1976, da Egré:gia Comissão Dirctora, ao incluir 

os atuuis empregos regidos pela CL T no Plano de Classificação de 
Cargos, fê-lo sem alteração do regime jurídico de seus ocupantes, e 
esse regime, ex vi do estatuido pc:lo Regulamento Administrativo do 
Senado, art. 511, é: aquele a que estão, com exclusividade, sujeitos os 
contratados desta Casa. 

"Devida aos servidores incluídos nas Categorias de Téc
nico Legislativo, Taquigrafo Legislativo e nas do Grupo
Outras Atividades de Nível Suptrior, como estimulo à 
profissionalização, sujtitando o strvidor à jornada mínima 
de oito horas." Conceder a esses servidores, assim sem uma disciplinação especi· 

fica da matéria, a gratificação pleiteada, seria privilegiá-los, pois essa 
gratificação, consoante norma da CL T, acabaria por se incorporar 
aos seus salários, para todos os efeitos, o que contrariaria disposição 
expressa do próprio Decreto-Lei nY 1.445, de 13 de fevereiro de 
1976, que concedeu aquela vantagem aos servidores do Poder 
Executivo. 

A Lei nY 6.323, tspecifica para os funcionários do Senado 
Federal, estabeleceu as regras dt reajustamento de vencimentos e 
fixação de vantagens, exclusivamente para os funcionários sujeitos 
ao regime Estatutário, não tratando dos servidores sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aliás, não poderia ser de outra 
forma pois que, no Senado, somente a IY de julho de 1976, o Ato 
nY !l,f76, da Comissão Diretora, aprovou o Quadro de Pessoal CL T, 
incluindo os empregos do Senado no Plano de Classificação de Car
gos. A Lei nY 6.323, sendo anterior a este ato, não teria como 
incluir entre seus beneficiários, pessoal até então fora do Plano de 
Classificação. 

Pouco importa, para a decisão desta Casa, que o Poder 
Executivo haja, ao baixar o Decreto-Lei nY 1.445, de 13·2· 76, 
estabelecido a referida Gratificação de Atividade para servidores 
regidos pelo Estatuto dos Funcionários e pela CL T, pois aquele 

A pretensão dos Postulantes que se nos afigura justa c está cm 
conformidade com o princípio da paridade, deve ser acolhida, mas, 
para sê-lo, carece de lei especial, não podendo ser satisfeita por Ato 
da Comissão Diretora nem por Resolução do Plenário. 

Ante: o exposto, considerando que a legislação invocada pelos 
Suplicantes tem aplicação restrita à área do Poder Executivo e que: a. 
Lei n• 6.323 de 14 de abril de 1976, aplicável aos funcionários do 
Senado, não alcança os servidores contratados, opinamos pelo inde
f~rimento do requerido. 

Brasília, 10 de setembro de 1976. - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor Jurídico. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

24• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 9 DE 
SETEMBRO DE 1976 

Às dez horas e trinta minutos do dia nove de setembro de mil 
novecentos e setenta e seis, na Sala "Epitácio Pessoa", sob a 
presidência do Sr. Senador Ruy Santos, nos termos do § 3Y do art. 93 
do Regimento Interno, e a presença dos Srs. Senadores Augusto 
Franco, Agcnor Maria, Helvidio Nunes, Paulo Guerra, Jarbas Passa· 
rinho, Cattcte Pinheiro e Franco Montoro, reúne-se, extraordinaria· 
mente, a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Jessé Freire, Luiz Cavalcan
te, Arnon de Mcllo, Renato Franco, Orestes Quércia e Roberto 
Saturnino. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm segui-
da, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres: 

Pelo Senador Augusto Franco 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nY 22, de 
1976, 4uc "aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação c 
Comércio entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Suriname, assinado cm Brasília, a 21 de junho de 1976": c, 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução ;I Mensagem n~ 120, de 1976, do Sr. Presidente da Rcpú· 
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Caçapava (SP) a elevar cm CrS 6.912.100,00 (seis milhões, 
novecentos c doze mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Pelo Senador Jarbas Passarinho 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nY 23, de 
1976, que "aprova o texto da tradução do Protocolo de prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por 
ocasião da Conferência de Governos realizada no Conselho Interna· 
cional do Trigo, a 20 de fevereiro de 1976. 

Pelo Senador Helvidio Nunes 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem nY 122, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Cruzeiro (SP) a elevar em CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, 
novecentos c dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Pelo Senador Franco Montoro 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem nY 123, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Embu (SP) a elevar em CrS 14.733.400,00 (quatorze milhões, 
setecentos c trinta c três mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

Esgotada a pauta dos trabalhos, o Sr. Senador Agcnor Maria pc
de a palavra c solicita que seja convocado o Presidente do Sindicato 
da Indústria do Trigo no Estado do Rio Grande do Sul, cm substitui
ção ao Presidente da Confederação Nacional da Indústria, pura 
prcstnr esclarecimentos, perante a Comissão, sobre o Projeto de lei 
que define a "moagem colonial". Na oportunidade, o Sr. Senador 
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Paulo Guerra requer, também, a convocação do Presidente da Fe· 
deraçào Brasileira de Cooperativas de Produtores de Trigo c Soja 
(FECOTRIGO) c sugere que as palestras sejam realizadas após o dia 
15 de novembro próximo vindouro. A Comissão, sem votos discor
dantes, aprova a proposta formulada pelo Sr. Senador Paulo Gucr· 
ra, c o Sr. Presidente declara que serão formulados os convites às 
autoridades indicadas pelos Srs. Senadores Agenor Maria e Paulo 
Guerra. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que li· 
da e aprovada, scrã assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

J4t REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 
IODESETEMBRODE 1976 

Às dez horas do dia dez de setembro de mil novecentos e setenta 
e seis, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", sob a presidência do Sr. Senador 
Henrique de La Rocque, Vicc-Presidente no exercício da Presidên· 

cia, c a presença dos Srs. Senadores Mendes Canalc, H~lvldio Nunes, 
Gustavo Capancma c Itamar Franco, reúne-se a Comissão de Educa· 
çào c Cultura. 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Srs. Senado· 
rcs Tarso Outra, João Calmon, Otto Lehmann, Evclãsio Vieira, Pau
lo Brossard c: Adalberto Sena. 

1:: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui· 
da i: dada como aprovada. 

Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao Sr. Senador Men· 
dcs Can.alc que emite parecer favorâvel ao Projeto de Decreto 
Legislativo n9 25, de 1976, que "aprova o texto do Acordo Bâsico de 
Cooperação CientífiCa c Técnica, firmado entre a República Federa
tiva do Brasil c a República do Suriname, cm Brasília, a 22 de junho 
de 1976". 

Em discussão e votação (:o parecer aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 

Sônia de Andrade Peixoto, Assistente ad hoc da Comissão, a presen
te Ata que, depois de lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presiden· 
te. 
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Presidente: 
Magalhóos Pinto IARENA-MGI 

J9. Vico-Prosidonte: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

21'· Vico-Prosidonto: 
B,enjamim Faro h IMDB-IUI 

J9.SecrAtário: 
Oinarte Mariz IARfNA-RNI 

21'-Socrotário: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

COMISSOU 

Oirotor: José Sooros do Oliveira Filho 

local: Anexo 11 - T érroo 

MISA 

Telefones: 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 o 257 

39-Socretário: 
lourival Baptista !ARENA-SEI 

49.Socretário: 
lenolr Vergas IARENA-~CI 

Suplentes de Secrotór:os: 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa (ARENA-MA) 
Mendes Cana lo IARENA-MTI 

LIDUANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

lido r 
Potrónia Portolla 

Vice-líderes 
Eurico Rozondo 

Jarbos Passarinho 
José lindoso 
Mallosloóo 

Osiros Teixeira 
Ruy Santos 

Saldanha Dorzi 
Virgílio Távora 

l.IDIIANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

líder 
Franco Montara 

Vico-lídoros 
Mauro Benovidos 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Evandro Carreira 

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Calloto Pinheiro 
Vice·Presidente: "gonor Maria 

A) SIIYIÇO DI COMISSOU PUMANINTU Tltvlaraa Suitlanta• 
ARENA 

Chefe: Claúdio Cbrlas Rodnguos Costa 

local: Anexo 11 - T érroo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA) 

17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércla 

• Vil .Presidente: Benedito Ferreira 

ntular•• luplantaa 
ARENA 

1. Vasconcelos Torres 1. Altevlrleol 
2. Paulo Guerra 2. Otalr Becker 
3. Benedito Ferreira 3. Renato Franco 
4. ltallvio Coelho 

5. Mendes Conale 

MDB 
I. Agenor Marlu 1. Adalberto Sena 
2. Orestes Querela 2. Amoral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga- Ramal706 

Reunl6es: Quartas-feiras, eh 10.30 horas. 

Local• Sala "Ep:tác:o Pessoa"- Anexo 11- Ramal6 1 5 

i. Carrete Pinheiro 
2i José Guiomard 
3. T eot6nio Vilela 
4. Renato Franco 
5. ·José Esteves 

MDB 

I. Saldanha Dorzi 
2. José Sarney 
3. Senedito Ferreira 

I. Agenor Mario I Evoldslo Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gllvon Rocha 
Assistente: loldo ferreiro da Rocha - Romol312. 
Reuniões: Torças.foiros,.às 10:0() horas. 
~ocal: Sola "Epitdcio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I.IUSTIÇA- (CCJ) 
( 13 Membros) 

Titulara• 

1. Accioly Filho 
2. José Sornéy 
3. José Undoso 
4. Helvfdlo Nunes 
5. ltollvlo Coelho 
6. Eurico Re'zende 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accialy Filho 
J9.Vico-Pr,sldente: Gustavo Coponomó 

21'-Vice·Presidente: Paulo Brolsord 

ARENA 
SuDianta• 

I. Moltos ltl1o 
2. Otta lehmonn 
3. Petrónlo Portella 
4. Renato franco 
5. Oslres T elxelro 

7. Gllstovo Coponemo 
8. H'e'ltor Dias 
9. Henrique de LO Ro~que 

I. Dirceu Cardoso 
2. l~lte Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossord· 

MDB 
I. froncq Montoro 
2. Mouro Benevldts 

Aulstenlt: Mario Heleno Bueno llrono"o- Romol305. 
ReuniOt~, Quorlas·lelros, às 10:00 hQras 
'Local: Sala "Clóvis Bevill!qua"- Anexo 11 - Ratnal 62,3 
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COMÍSSAO DO DISTRITO fiDIIAL- (CDf) 
III Mombrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heilor Dias 

V ice-Presidente: Adalberto Sono 

Titulare a Suplente• 
ARENA 

l. Helvídio Nunes I. Augusto Franco 
2. E~ rico Rezende 2. luiz l..ovatcanto 
3. Renato Franco 3. José lindoso 
4. Osires T eixeir!' 4. Virgílio'Tdvora 
5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

7. Henrique de lo Rocquo 

8. Otoir Becker 

l. Adalberto Seno 

2. Lázaro Borboza 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

l. Evandro Carreira. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romo1306. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas. 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716. 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

Titular•• 

1. Miilon Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mollo 

6. Jorbos Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quércla 

3. Roberto Soturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Benedito Ferreiro 

2. Augusto Franco 

3. Ruy Santos 

4. Colfeto Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

I. Agenor Mario 

2. Amaral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza - RomÇ!I675. 

Reuniões: Quartos-feiras, ôs 10:00 horas. 

local: Solo "Epilócio Pe11oo"- Anexo 11- ~omal615. 

C OMISSA O DIIDUCAÇAO I'CULTiiiA - (CIC) 

(9 Membros/ 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso O~tro 

Vico-~rosidente, Henrique de lo Rocque 

Titulare• Suplente• 
ARENA 

I. Tarso Outro "rnon de Mollo 
2. Gustôvo Coponema 1.: Helvldio Nunes 
3. Jooo Colmon 3. Joié Sornoy 
4. Henrique de lo Rocque 4. Ruy Sentas 

S. Mondes Conolo 

6. 'Oifo L~hmann 

MOS 

L Evelósio Vieira I. Franco Montoro 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente: Cloid!l Mario B. F. Cruz- Romol598. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 

local: Sala "Clovis Bevilocqua"- Anexo 11- Ramol623. 

COMISSAO DI fiNANÇAS- (Cf) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vico-Presidonto: Teotónio Vilolo 

Titulare• 

I. Saldanha Oorzi 

2. !lenedito Ferreiro 

3. Alexandre Costa 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jossé Fleire 

6. Virgílio T óvora 

7. Monos loclo 

8. Torso Outro 

9. Henrique de lo Rocque 

10. Helvídio Nunes 

li. Teotónio Vilela 

12. Auy Santos 

I. Amoral Peixoto 

2. leite Choves 

3. Mouro Benevides 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Daniel Krloger 

2. José Guiomard 

'3. José Sarnoy 

4. Heitor Dias 

5, Cottate Pinheiro 

6. Osires Teixeira 

I. Oonton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveldsio Vieira 

Assistente, Marcus Vinicius Goulort Gonzogo- ltomo1303. 

Reuniões, Quintas-feiras, às 10,30 horas. 

local, Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romols621 e 716. 

1 I' 
0 
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COMISSlO.DI LIOISLAÇAO SOCIAL- (CU) 
17 Memb;osl 

ntulare• 

I. Mend~s Conole 
2. Domíclo Gondim 

COMPOSiçAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice.Presidenteo Jené Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgílio T dYOro 
2. Eurico Rezttnde 

3. Jorbos Ponorin~o 3. Acciolv. Filho 
4. Henrique dela Rocque 
5. Jessó Freire 

MDB 
I. franco Montar~ I. Lâzaro Barboza 
2. Nelson Cornfiiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente:· Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintos. feiras, às 11:00 horas. 
Locar: Sala "CI6vos Bevilãcqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSlO DI MINAS IINDGIA- (CMI) 
17 Membros! 

ntulare• 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4: Domício Gondim 
5. João Colmon 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 
Vice.Presidente: Comício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

1 •. Paulo GuerJa 
2. Jo~é Guiomord 
3. Virgílio T dvoro 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306. 
Reuniões: Quintas.feirÓs, às 10:30 horas. - . 
lo_cal: Sola "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

l. José lindoso 
2. Renato franco 
3 Otte lehmann 

1. Da nton Jobiln 
2. Orestes Qu,rclo 

COMISSAO DIIIDAçAO (CI) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jobim 
Vice.Presidente: Renato franco 

Suplente I 
ARENA 

1. Virgílio Távora 
2. Mendes Canole 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal134. 
Reuni6eso Quartas·feiras, às 11:00 hora1. 

·Local: Sala "Clóvis Bevill!cqua"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSAO DIIILAÇOIS IXTIIIOIU- (CII) 
115 Membros! 

I. Dqniel Krieger 
2. tuiz Viana 
3: Vjrgílio Távora 
4. Jesié freir6 
5. Arnon de Mello 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19.Vice.Presldente: 'luiz Viana 

29·Vice.Presldente: Virgílio Távora 

Suplente• 

ARENA 

l. Accioly filho 
2. José lindoso 
3. Cottete Pinheiro 
4. Fausto Castelo· Branco 
5. Mendes Canole 

6. Petrónio Portella 6. Helvidio Nunes 
7. Saldanha Cerzi 
_8. ~osé Sarney 
9; Joao Calmon 

10. Augusta Franco 

I. Donton Jc;,lm 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite Oove1 
5. Mauro Benevides 

MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Assostente: Cóndido Hipperll- Ramal676. 
ReuniÕes: Quartas.feiros, às 10:30 horas. 
Local: Sala "Auy Barbosa"- Anexo fi - Ramais 621 e 716 

Titulare• 

COMISSAÕ DI SAIJDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo. Branco 
Vice.Presidenfe: Gilvan Rocha 

Suplentu 

ARENA 

I. fausto Castelo· Branco 1. Saldanha Derzi 
2. Cattete Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4. Otoir Becker 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Seno 
2. Gilvan Racha 

2. Mende1 Conale 

MDB 

1. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assiste.nte: l6da Ferreira da Rocha- Ramal312. 
Reuniõel: Quintal·feiral, às 11:00 horas. 
local, Sala "Epitdcio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 
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COMISSAO DISIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membrosl 

ntular•• 

I. luiz Cavalcante 
2. José lindoso 
3. Virgílio T óvora 
4. José Guiamard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Gulomard 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Suplente• 
ARENA 

I. Jarbas Passarinha 
2. Henrique dela Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

I. Amaral Peixoto 1. Agenor Maria 
2. Adalberto Sena 2. Orestes Quércia 

Ass:sronte: lêda Ferreiro da Rocha- Rama1312. 
~ouniOes: Quartas-loiras, às 11:30 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilâcqua"- Anexo li- Ramal623. 

COMISSlO DISIRVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros) 

ntular•• 

I. Augusto franco 
2. OttO' lehmonn 
3. Heilor Dias 
4. Accioly Filho 
5. luiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. lózaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: lóza ro Barbozo 

Vice·Presidente: Otto lehmann 

Suplente• 
ARENA 

1. Maltas loCio 
2. Gustavo Capanema 
3. Alexandre Costa 

MDB 
I. Danton Jobim 
2. Mauro Benevides 

Assistente: Sonio Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 
local: Sola Epitócio Pessoa- Anexo 11 - Ramo1615 

COMISSlO DI.TRANSPOITIS, COMUNICAÇOIS 
I OBRAS PIJIILICAS- (CT) 

17 Membros I 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vico.Presidente: luiz Cavalcante 

Titular•• Suplentes 
ARENA 

I. Alt~xandre Costa 1, Otto lehmonn 
2. luiz Cavalcante 2. Mendes Canele 
3. Benedito Ferreira 3. Teotónio Vilela 
4, José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
1. Evandro Carreira I. lózara Barboza 
2. Evolósio Vieira 2. Roberto Saturnino 
Assistente: Claudio Carlos R. Costa - Ramal 301 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala.Ruy Barbosa- Anexo 11- Ramal 621 

I) SIRVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Comllli5e• Temporária• 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Romal303 
11 Comissoes Temporórias paro Projetas do Congresso Nacional. 
21 Comissões Tomporórios para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, o 
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentória lort. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Harolda Pereira Fernandes - Ramal 6741 

Alieu de Ol:ve:ra ·Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Mauro 

Lopes de Sã - Ramal 31 O 

SIIIADO 1EDIR/.L 

80BSBCRB'Ulll.l DI COIIISS!lEs 

SERVIÇO DI COIIISS!lEs l'ERII.IHEII'l:l!S 

HORAS TERÇA 

10:00 C, .A, R, 

HORAS QU.ARU 

c.c.J. 

10:00 

C.l!. 

C. R. E. 

10130 

C.A, 

11100 C.R, 

11:30 c.s.N. 

HORiRia IWI Rl!ONIOBS DAS COIIISSOBS PER11AN1171Tl!S DO SUADO PBDl!RAL 

PARA O AliO DE 1976 

8 A L A ASSISTENTE HORAS QUI!IT.A 8 .A L .As 

EPIT~CIO PESSOA 
09:00 C.D.P. RUY BARBOSA I.!DA 

Ramal - 615 ~· - 621 o 716' 

8 .l L .A s .ASSISTENTE C.E.C 
CLOVIS BEVII.(CQUA 

10:00 
Ramal- 623 

CLOVIS BEVIUCQOA liA RIA c.s.P.c. EPIT~CIO PESSOA 
Ramal- 60l HEI.!NA Ramal - 615 

EPI T~CIO Pl!SSOA 
c.r. R!IY BARBOSA 

D.\IIIEL 
Ramal - 615 

lO: 30 Ramais - 621 e 716 

R!IY BARBOSA 
C.l!IDIDO C.II.E, EPIT~CIO PESSOA 

~·- 621. 716 Ramal - 615 

EPIT,CIO PESSOA IIARCUS 
C. L. S. CLOVIS BEVII.(CQUA 

Ramal - 615 VI!IICIUS Ramal- 623 

CLOVIS BEVIUCQUA MARIA 11:00 c.s. 
EPIT~CIO PESSOA 

Ramal - 623 CARIIEII Ra!Dal - 615 

CLOVIS DEVI LACQUA L! DA C.T. R!IY BARBOSA 
Ramal - 623 RamaiS - 621 e 716 

ASSISTENTE 

RO!IALDO 

CI.!IDE 

SONIA 

IIARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DN<ISL 

I.! DA 

CL,UDIO 
COSTA 

. . 
I ! 1 ,I o t I' I I o I 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N9 110 TERÇA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA -DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 

de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 60, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bariri, Estado de São Paulo, a elevar em 
CrS 1.000.000,00 (um milbio de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Bariri, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelos itens II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, 
a fim de que possa contratar empréstimo, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., no valor 
de CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação as
fáltica e colocação de guias e sarjetas a serem executados em vias públicas daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 13 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 61, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bebedouro, Estado de São Paulo, a elevar em 
CrS 3.927.200,00 (três milhões, novecentos e vinte e sete mil e duzentos cruzeiros) 0 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Bebedouro, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tempora
riamente, os parâmetros fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução.n9 62, de 1975, do Senado Federal, 
a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desen
volvimento Urbano (FDU), no valor de CrS 3.927.200,00 (três milhões, novecentos e vinte e sete mil e du
zentos cruzeiros), destinado ao financiamento de obras do anel viário e de pavimentação de trechos de ruas 
daquela municipalidade. 

Ar!. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 13 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jos~ 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY 62, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Garca, Estado de São Paulo, a realizar oper~cão 
de crédito no valor de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros). 

Art. IY É a Prefeitura Municipal de Garça, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tempora'ria
mente, os parâmetros fixados pelos itens I. II e III do art. 29 da Resolução n9 62. de 1975. do Senado Fe
deral, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
cruzeiros). junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU). desti
nada a financiar a execução dos serviços de pavimentação em vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 13 de setembro de 1976.- Senador José de M agalhàe.1· Pinto. Presidente. 

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

RESOLUÇÃO NY 63, de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 12.100.600,00 (doze milhões, cem mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. lY É a Prefeitura Municipal de Cotia, Estado de São Paulo, autorizada a elevar. tempo· 
rariamente. os parâmetros fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n9 62. de 1975. do Senado Fe
deral, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor de Cr$ 12.100.600,00 (doze milhões, 
cem mil e seiscentos cruzeiros), destinada a financiar os serviços de pavimentação asfáltica e obras comple
mentares a serem executadas em vias públi<:as daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 13 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO NY 64, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, Estado de São Paulo, a elevar 
em Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tieté, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, 11 e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa elevar em Cr$ 1.600.000,00 (um milhão c seiscentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, mediante a contratação de uma operação de crédito, junto à Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo S.A., destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica c obras 
complementares a serem executadas em vias públicas daquela municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, cm I 3 de setembro de I 976.- Senador José de Magalltàe.1· Pinto, Presidente. 

_ __.L 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José: 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 65, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Andradina, Estado de São Paulo, a realizar 
operação de crédito no valor de CrS 7.365.100,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco 
mil e cem cruzeiros). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Andradina, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 7.365.100.00 (sete milhões, 
trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano- FDU, destinada a financiar a execução dos serviços de pavimentação em vias 
públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 13 de setembro de 1976.- Senador Jose de Magalhães Pinto, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 66, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
87.752.991,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e noven
ta e um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, àutorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa elevar em CrS 87.752.991,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e 
dois mil, novecentos e noventa e um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, mediante contratos 
de empréstimos junto às seguintes instituições: Banco do Estado de São Paulo S.A., como agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação, no valor de Cr$ 29.170.691,00 (vinte e nove milhões, cento e setenta mil, 
seiscentos e noventa e um cruzeiros); Financiadora de Estudos e Projetas (FINEP), no valor de 
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros); Banco do Estado de São Paulo S.A., rio valor de 
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
e do Banco do Brasil S.A .• por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU, na importância de 
Cr$ 28.582.300,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos cruzeiros), destinados 
aos projetas e atividades nas áreas de saneamento, transporte, habitação e educação ·a serem executados 
naquele município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 13 de setem b.ro de 1976. - Senador José de M aga/hàes Pinto, Presidente. 

SUMÁRIO 

1976 

I- ATA DA 151' SESSi\0, EM 13 DE SETEMBRO DE 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

-Restituindo awógrafos de prqjeto de lei .wncionado: 

N9 149/76 (n9 275j76, na origem). referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 64/76 (n9 2.690·Cf76, na Casa de origem), que 

regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Ve
readores, onde não se tenham realizado convenções partidárias. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 6)58, de lO de setembro 
de 1976.) 

1.2.2- Oficios do Sr. )9-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin· 
tes prnjetos: 

Projeto de Lei da Câmara n9 70/76 (n9 539-B/75, na Casa de 
origem), que altera a redaçào do item i do§ 19 do artigo 70 da Lei 
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nY S. !OH, de: 21 de: sc:tc:mbro de: 1966, que: institui o Código Na
cional de: Tr:insito. 

Projeto de: Lc:i da Cúmara nY 71/76 (nY 1.315-C/75, nu Casa 
de: origem), que: introdut. acréscimos c: modificações na Ld dos 
Rc:gistros Públicos. 

l'rojc:to de: Ld da Câmara nY 72/76 (n• 2.600-A/76, nu Casa 
de: origc:m ), de: iniciativa do Sc:nhur Prc:sidc:ntc: da República, que 
dispõe: sobre o mercado de: v:tlores mobiliários e cria a Comissão 
de Valores Mobiliários- CVM, 

Projeto de Decreto Legislatho nY 26/76 (nY 63-A/76, na Cá
mura dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasi
leiro S/A - PETROBRi\S c: suas subsidiárias Petrobrás 
QuímicaS/A- PETROQUISA, Pc:trobrás Distribuidora SJA 
- BRASPETRO, e Companhia de Petróleo da Amazônia -
COPAM. relativas ao exercício de 1972, 

Projeto de Decreto Legislativo nY 27/76 W 62-A/76, na Cá
mura dos Deputados), que aprova as contas du Petróleo Brasilei
ro SJ ,\ - PETROBRi\S e suas subsidiárias Petrobrás Química 
S/A- l'ETROQUISA c Petrobrús Distribuidora SjA, rdativas 
ao exercício de 1971, 

1.2.3 - l'arcceres 

- Referentes à seguinte matéria: 

Projeto de Decreto Legislativo nY 25/76 (nY 58-B/76, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do t)cordo Básico de 
Cooperação Cientifica e Té:cnica. firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Suriname, a 22 de junho de 
1976. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Referentes aos Projetos de Decreto Legislativo nYs 26 e 
27 j76, lidos no Expediente. 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado nY 32/76. do 
Sr. Senador Benjamim Farah. que veda o funcionamento de • 
estabelecimentos de ensino de I e II graus nos sábados, domingos 
e feriados nacionais. por ter recebido pareceres contrários, 
quanto ao mérito. das comissões a que foi distribuído. 

1.2.5- Requerimentos 

NY 428/76. do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição. nos Anais do Senado Federal. do discurso proferido 
pelo General-de-Exército Argus Lima, quando da sua posse no 
Comando do IV Exército. no último dia lO de setembro, no Re· 
cife. 

NY 429/76. de autoria do Sr. Senador Arnon de Mello c ou
tros Srs. Senadores, solicitando que conste da ata dos trabalhos 
da Casa, de um voto de pesar pelo falecimento, ontem, do Vice
Governador de Alagoas. Dr. Antonio Gomes de Barros. Apro
vado. após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o 
Sr. Senador Arnon de Mcllo. 

1.2.6 - I>iscursos do Expediente 

S/:'SAI>OR UJUR/Vtll. /JA/'TIST.-1 - Falecimento do 
Pwbsor José da Silva Ribeiro Filho. 

SENADOR MAURO BENEVJDES -Inclusão dos Muni
dpios de Quixc:rarnobim, S~nador Pompeu e Pedra Branca, no 
Estado do Cc:ará, na zona de: estiagem, para beneficiarem-se: de 
trawmento especial por parte da SUDENE e dos estabeleci
mentos oficiais de cr~dito que atuam no Polígono das Secas. 

SENADOR 1//:'NR/QUE DE L·l ROCQUE - Consi
derações a respeito da situação politico-institucional do País. 

1.2.7- \omunicuçiio du Presidência 

- Referente ao horário da sessão especial do Senado, des
tinada a reverenciar a memória do ex-Presidente Juscelino 
Kuhitsch~k. c: convocação de sessão extraordinári:t do Senado 
Federal a re:tlit:tr-se :tm:tnhà. its IS horas e 30 minutos. com Or
dem do Dia que desig.rw. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento nY 307/76. do Sr. Senador Ruy Santos, so
licitando o sobrestamento do Projeto de Lei do Senado nY 
240/75, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao 
art. 173. do Decreto-Lei nY 2.627. de 26 de setembro de 1940, que 
dispôe sobre: :ts sociedades por ações. Aprovado. 

-Requerimento nY 421/76. do Sr. Senador Lourival Bap
tista. solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
Ordem do Di:t do Ministro da Marinh:t, Almirante-de-Esquadra 
Geraldo de Azewdo Henning. referente :to J54Y aniversário da 
I ndependénci:t. Aprovado. 

Requerimento nY 418/76, do Sr. Senador Franco Montoro, 
solicitando sejam anexados. aos Projetes de Lei da Câmara n~ 
63j76 c de Lei do Senado nY 24/76, que tramitam em conjunto, 
os Projetos de Lei do Senado nYs 173 e 229 J75, 39 e 197/76, e o 
Projeto de Lei da Câmara nY 29 J76. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado nY 134J74, do Sr .. Senador Nel
son Carneiro. que :tcresccnta parúgrafo ao artigo 652, da Consoli
uacào das Leis do Tr:tbalho. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 105/76, do Sr. Senador Ores
tes Quércia. que acrescenta parágrafo ao artigo 3Y do Decreto
Lei n9 5.452. de I Y de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). passando a ser 2Y o parágrafo único. (Apreciação 
preliminar da constitucionalidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-
MANENTES 

ATA DA 151~ SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1976 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESID~NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 14 horas c 30 r1linutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Altevir Leal -José Lindoso - Jarbas Passarinho - Renato 

Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José 
Sarney- Fausto Castelú·Branco -1-lclvídio Nunes- Mauro Bene· 
vides- Wilson Gonçalves- Ruy Carneiro - Arnon de Mello
Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Ruy Santos - Eurico 
Retende- Jo:lo Calrnon - Itamar Fmnco- Magalhães Pinto -

Mendes Canale- Mattos Leão- Otair Beckcr- Daniel Kricger
Paulo Brossard. 

O SR. I'RESII>E:'IITE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número rc· 
.[!Ímcnl:rl. dccl;rro ahcrl<l a Scss:io. 

O Sr. 1•-Secrctúrio vai proceder à leituru do Expediente. 
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f: lido o s~guintc 

EXPEDIENTE 

!\IE:'I:SAGEI\1 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

R~stituindo autó~:rafos dl• projeto de lei sancionado: 
NY 149/76 (n• 275/76, na origem), de 10 do corrente, referente 

ao Projeto de Lei da Câmara n• 64/76 (n• 2.690-C/76, na Casa de 
origem), que regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice-Prefei
lo c Vereadores onde nào se tenham realizado convenções par
tidárias. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.358, de lO de setembro 
de 1976). 

O FI CIOS 

Do Sr. /P-Secrerário da Câmara dos Depurados, encaminhando à 
m'isào do Senado aurógrafoo~ dos seguinres projeros: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA :'\970, DE 1976 
( :-.:• 539-B/75, na Casa de origem) 

Altera a redaçào do item I do § I• do artigo 70 da Lei 
n'' 5.10!1, de 21 de setembro de 1966, que institui o Código Na
cional de Trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O item I do§ I• do art. 70 da Lei n• 5.108, de 21 de se

tembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 70 ........................................ . 

§ I• ......................................... " .. 
I - não contar dezessete ou mais anos de idade;" 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.108 DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Institui o C6digo Nacional de Trânsito, 

•• o ••••••••• o ••••• o ••••••••••••••••• o o o •• o •• o •••••••••••••• 

CAPITULO XI 
Dos Condutores de Veículos 

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

Art. 70. A habilitação para dirigir veículos apurar-se-á atravé~ 
de exame requerido pelo candidato à autoridade de trânsito, ins
truído o requerimento com os seguintes documentos, além de outros 
que exija o Regulamento deste Código: 

•••••• o •••••••••••••• ' ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 1~ Não se concederá inscrição a candidato que: 
I -não contar dezoito ou mais anos de idade; 

........................................................... 
r X,· Comi.nrics de Cmrsriruiçào c Jrmiça, de Tra11sporres, 

Conrrmicaçrir.1· c' Ohra., Prih/ica.,,) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•71, DE 1976 
( N9 1.315-C/75, na Casa de origem) 

Introduz acréscimos e modificações na Lei dos Reglstros 
Públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com as 
modificações das Leis n9s 6.140, de 28 de novembro de 1974, c 6.213, 

de ~O de junho de 1975, p;ass;a a vigorar com os seguintes acréscimos 
c modilicucões: 

"Art. 2Y . , , , , , ... , . , . , . , . , , , , . , , , .. , , , . , , . , , , , , 
1- ............................................ . 
11- ........................................... . 
111- .......................................... . 
Parágrafo único. As resoluções sobre divisão c: 

organização judiciária dos Estados c: as Leis de Organização 
Administrativa c: Judiciária do Distrito Federal e dos Territó· 
rios disporão supletivamente sobre a competência para a 
e.,ecução dos registras estabelecidos na presente Lei, nas 
cidades em que houver mais de um ofício privativo ou mais 
de um cartório, obedecido o critério da proporcionalidade. 

. ............................................... . 
Art. 50. Todo n<tscimcnto ocorrido no território na

cional deverá ser dado a registro na circunscrição da 
rcsidi:ncia dos pais, no prazo de quinze dias, ampliando~se 
para noventa dias quando o parto se der em local distante 
mais de: trinta quilómetros da sede dos cartórios. 

§ I• Nos casos de impossibilidade ou impedimento, 
por qualquer motivo. de se identificar u residência de pelo 
menos um dos pais e, també:m, nos previstos no art. 53 e seus 
parágrafos, os registras serão feitos no lugar em que ocorrer 
o parto. 

§ 2• .......................................... . 
§ 3• .......................................... . 
§ 4• .......................................... . 

........................................... 
. ............................................... . 
Art. 53. . ..................................... . 
§ I• .......................................... . 
§ :!• No caso de a criança morrer no local ou na 

ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos 
ambos os assentos. de nascimento e de óbito, com os 
elementos cabíveis e remissões recíprocas." 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N96.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os Registros Públicos, e dá outras providências. 

TITULO I 
Das Disposições Gerais 

CAPITULO I 
Das Atribuições 

........................................................... 
Art. 2• Os registras indicados no§ 19 do artigo anterior ficam 

a cargo dos scrventuários privativos nomeados de acordo com o 
estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do 
Distrito Federal c dos Territórios c nas Resoluções sobre a Divisão e 
Organização Judiciária dos Estados, c serão feitos: 

I -o do item I, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de 
registro de nascimentos, casamentos c óbitos; 

11- os dos itens 11 e IIJ, nos ofícios privativos, ou nos cartórios 
de registro de títulos c documentos: 

III- os do item IV, nos ofícios privativos, ou nos cartórios de 
registro de imóveis. 

........................................................... 
CAPITULO IV 
Do Nascimento 

Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional 
deverá ser dado a registro. (VETADO) no lugar em que tiver ocor· 
rido o parto (VETADO), dentro do prazo de quinze dias, ampliando· 
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se: uté tr~s meses pura os lugares distantes mais de trinta quilómetros 
da sede: do cartório. 

~ I'' üs indios, c:n4u:.mw n;w integrado:., nilo estilo ,>brigados 
:1 inscriço'10 do nascimento. Este: poderá ser feito em livro próprio do 
órgão federal de: ;assist~ncia ;aos índios. 

~ ~~· Os menores de: vinte: c: um anos c maiores de: dc:wito ;111os 
poderão, pc:sso;tlmc:ntc: c: isentos de: multa, requerer o rc:gistn> de: seu 
nascimento. 

~ 3" !: f;acultado aos nascidos anteriormente: à obrigatoric:d;adc: 
do registro civil rc:quc:rc:r, isentos de: multa, a inscrição de: seu 
nascimento. 

§ 49 Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se: aplicará o dis· 
posto neste: artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos con
sulados. 

o ••••••••••• o ••• o •• o •••••••••• o ••••••••••••••••••••••• o.' o 

(.~ Comüsào de Consriwicào e Ju.l"li('a.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NY 72, DE 1976 
(N9 2.600-A/76, na Casa de origem) 

De inicia/il'a do Sr. Presidenre da República 

Dis1lli~ sohr~ o mercado de valores mobiliários c cria a 
Comissào de Valor~s :\lobiliários- CV:\1. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÓES GERA IS 

Ar!. IY São disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta lei as 
seguintes atividades: 

I- a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado: 
11 - a negociação e intermediação no mercado de valores 

mobiliários; · 
III -a organização, o funcionamento e as operações das bolsas 

de valores: 
IV - a administração de car•.ciras e a custódia de valores 

mobiliários (arts. 23 e 24); 
V- a auditoria das companhias abertas; 
V I -os serviços de consultor e analista de valores mobiliários. 
Art. 2'' São valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei: 
I -as ações, partes beneficiárias c debêntures, os cupões desses 

títulos c os bónus de subscrição; 
II -os certificados de depósito de valores mobiliários: 
III - outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades 

anónimas. a critério do Conselho Monetário Nacional. 
Parágrafo único. Excluem-se do regime desta lei: 
I- os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal: 
11 - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição 

linanccira, cxccto as debêntures. 
t\rl. J9Competc ao Conselho Monetário Nacional: 
I - definir a política a ser observada na organização c no 

funcionamento do mercado de valores mobiliários: 
II- regular a utilização do crédito nesse mercado: 
III - lixar a orientação geral a ser observada pela Comissão de 

Valores Mobiliários no exercício de suas atribuições: 
IV- definir as atividadcs da Comissão de Valores Mobiliários 

que devem ser exercidas cm coordenação com o Banco Central do 
Brasil. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, a fiscalização 
do mercado linancciro c de capitais continuará a ser exercida, nos ter· 
mos da legislação cm vigor, pelo Banco Central de 3rasil. 

Art. 4• O Conselho Monetário Nacional c a Comissão de 
Valores Mohili1arios exercerão as atribuições previstas na lei para o 
lim de: 

I - cslimular a formação de poupança c a sua aplicação cm 
valores mobiliários: 

li- pr<>llhllcr ;a c.\p;ansitn c,, J'unci<>llotmc:nto dicic:ntc c regular 
dll mcr,·;ad,, de a~·iks, c cstimul;ar ;as ;aplicações permanentes c:m 
;a~·<>cs d<> capital S<>ci;tl uc ..:omp;anhias abertas sob controle de 
•·apitotis pril'õtd<lS IWCiütWis; 

III - ;asse)!ur;ar ,, J'uncinn;amcnw clicic:ntc c regul;ar dos 
mcrcadlls da b,llsa c de b:ilc;ll>: 

· I\' - prnteger ''' titulares de valores mobiliários c os 
invcstidllrcs Jn rnerc01dll contr;a: 

a) cmissl>cs irre)!ul;ares de v;ilorcs mobiliários; 
h) a !Os ilcg;ais de administradores c: acionistas controladores das 

cornpanhi;as ahert;as, ou de ;administradores de: carteira de valores 
nlllbi liú rios. 

\' - cvit:ar ou <.:1>ibir modalidades de fraude oú manipulação 
destinad;as ;a cri;ar condiçôcs ;artiliciais de demanda, oferta ou preço 
dos val,>rcs mohiliúrios ncgoci.ados no mercado: · 

V I - asscguwr '' ;acesso do público a informações sobre: os 
v;ilorcs nwhiliúrios ncgociadüs c ;as companhias que os tenham 
emitiU<>: 

VII - assegurar a observância de práticas comerciais 
cqüitativas no mercado de valores mobiliários: 

V III - assegurar a observância, no mercado, das condições de 
utili~õu;ito de crédito lixadas pdo Conselho Monetário Nacional. 

CAPITULO II 
D:\ CO!\IISS,\0 DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Art. 5'' f: instituída ;a Comissão de Valores Mobiliários- CVM 
- cntid.adc autárquica, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

t\rt. 6'' A Comissão de V;alores Mobiliários será administrada 
por um presidente c quatro diretores, nomeados pelo Presidente da 
República, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida 
compcténcia cm matéria de mercado de capitais. 

~ I'' O presidente c os diretores serão substituídos, em suas 
l:ilt.as, na J'orma do regimento interno, e serão demissíveis ad nutum. 

~ ~'' O presidente da Comissão terá assento no Conselho 
Monet:ario i'\a<.:ion;al, com direito ;a voto. 

~ 3•' A comissàü funcionará como órgão de deliberação 
..:olcgiada de acord<> com o regimento previamente aprovado pelo 
M ini,;tr,, d;a Fat.cnda. c no qual serão lixadas as atribuições do 
prcsid~ntc, dos di retores c do colcgiado. 

~ 4~ O quadro permanente do pessoal da Comissão será cons
tituído de empregos regidos pela legislação trabalhista, cujo provi
mento, excetuadas as fuiJÇões compreendidas no Grupo Direção e 
Assessoramento Superior, será feito mediante concurso público. 

Art. 7~ A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu fun
cionamento com os recursos provenientes de: 

I - dotaçôes das reservas monetárias a que se refere o Ar!. 12 
da Lei n'' 5.143. d~ ~O de outubro de 1966, alterado pelo Decreto-Lei 
n'' I ..14~. de 2X de agosto de 1974. que lhe forem atribuídas pelo 
Con~clho Monct:ariü Nacional: 

li- dotaçô~s que lhe forem consignadas no orçamento federal: 
III - rcc~itas provenientes da prestação dç serviços pela 

Comissão, observada a tabela aprovada pelo Conselho Monetârio 
Nacional: 

IV- renda de hcns patrimoniais c receitas eventuais. 

Art. X'-' Compete it Comissão de Valores Mobiliários: 
I - regulamentar. cnm observância da política definida pelo 

Conselho Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas 
nesta lei e na lei de sociedade por àções; 

II -administrar os registros instituídos por esta lei: 
III- fiscalit.ar permanentemente as atividadcs c os serviços do 

rnercadn de valores mnbiliúrios, de que trata o Art. J9, bem como a 
vcicula.,:~o de informações relativas ao mercado, us pessoas que dele 
partkipcm. c a<'S valores nele negociados: 

IV- propor ao C'<>nselho M<lnctúrio Nacional a eventual fixa· 
<.:i10 de limites múximos de preço, comissôcs, emolumentos c quais· 
quer outras vantagens .:ohr;idas pelos intcrmcdiú~.ios do mercado; 

I' 
1 
i 

1 
1 

" 1 

! 
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V- fisculilur c: inspc:cionur us compunhias ubc:rtus, dudll 
prioridudc: its que: nilo apresentem lucro c:m bulunço ou às que: 
deixem de: pugur o dividendo mínimo obrigutório. 

§ IY O disposto neste urtigo não c:xlcui u compc:ti:nciu dus 
bolsus de: vulorc:s com relação aos seus membros c: aos vulorc:s 
mobiliários ndas negociados. 

§ 2Y Ressalvado o disposto no art. 28, a Comissão de Valores 
Mubiliúrios gu<~rd;trú sigilo das informações que obtiver, no exer
cício de seus poderes de fiscal ilação. 

§ 3Y Em conformidudc: com o que dispuser seu regimento, u 
Comissão de Valores Mobiliários poderá: 

I - publicar projeto de ato normativo para receber sugestões de 
interessados: 

11 -convocar, a seu juizo, qualquer pessoa que possa contri
buir com informações ou opiniões para o aperfeiçoamento das nor
m;ts a serem promulgadas. 

Art. 'JY A Comissão de Valores Mobiliários terá jurisdição em 
todo o territúrio nacional e no exercício de suas atribuições, observa
do o disposto no art. 15, § 29, poderá: 

I -examinar registres contábeis,livros ou documentos: 
:1) das pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de 

distribuição de valores mobiliários (art. 15); 
h) dus companhias abertas; 
c) dos fundos e sociedades de investimento; 
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (arts. 23 e 24 ); 
c) dos auditores independentes; 
n dos consultores e analistas de valores mobiliários: 
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, que par

ticipem do mercado, ou de negócios no mercado, quando houver 
suspeita fundada de fraude ou manipulação, destinada a criar 
condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobi
liários. 

li -intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar 
infornHtções ou esclarecimen.tos, sob pena de multa; 

III- requisitar informações de qualquer órgão público, autar
quia ou empresa pública; 

IV- determinar às companhias abertas que republiquem, com 
correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou 
informações divulgadas: 

V- apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais c 
práticas não eqUitativas de administradores e acionistas de compa
nhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mer
cado; 

VI -aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso ante
rior as penalidades previstas no art. li, sem prejuízo ·da respon
sabilidade civil· ou penal. 

~ 1•1 Com o lim de prevenir ou corrigir situações anormais do 
merc<~do, como tais conceituadas pelo Conselho Monetário Na
cional, a Comissão poderá: 

I -suspender a negociação de determinado vale>r mobiliário ou 
dccrct:tr o recesso de bolsa de valores; 

11 -suspender ou cancelar os registras de que trata esta lei; 
III- divulgar infQrmações ou recomendações com o fim de 

esclarecer ou orientar os participantes do mercado; 
IV- proibir aos participantes do mercado, sob cominação de 

mult:t, :1 prátic<~ de a tos que espccilicar, prejudiciais ao seu funcicna
mcnto regular. 

§ 2~ O inquérito, nos casos do inciso V deste artigo, observará 
o procedimento fixado pelo Conselho Monetário Nacional, as
segurada ampla defesa. 

t\rt. I O. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar 
convênios para a cxcc~çào dos serviços de sua competência cm qu:tl· 
quer rarte do território nacional, observadas as normas da legislação 
cm vigor. 

t\rt. 11. A Comissilo de Valores Mobiliários poderít impor aos 
infralorcs das normas desta lei, da lei de sociedades nor açõcs, das 

su<~s r~soluçõ~s. b~m como d~ outras normas l~gais cujo cum
prim~nto I h~ incumba fiscalilur, as s~guintes penalidades: 

r - <~dv~rti:ncia; 
11 -multa: 
III - susp~nsào do ~xercicio d~ cargo de administrador de 

wmpanhia ;tb~rta ou d~ cntidude do sistenl:l d~ distribui,·ão de: 
v:tlores; 

IV- inabilitação para o ~xercicio dos cargos r~feridos no inci
so ant~rior: 

V- suspensão da autorila<;ão ou registro para o ~xercicio das 
ativid<~d~s d~ que trata ~sta l~i; 

V I - e:tssação da autorização ou registro indicados no inciso 
:tnt~rior. 

~ IY ,\multa não ~xcederá o maior d~st~s valores: 
I -quinhentas vezes o valor nominal de uma Obrigaçf1o 

R~:tjustúvel do T~souro Nacional: 
li - trinl:l por cento do valor da emissão ou operação irregul;tr. 
§ 29 A multa cominada pela inexecução de ord~m da Comissão 

não ~xcederá dez veles o valor nominal de uma Obrigação Reajustá
vel do Tesouro Nacional por dia d~ atraso no seu cumprimento. 

~ 3'' As p~nalidades dos incisos 11 I a VI somente serão aplica
das nos casos d~ infração grave, assim d~finidos ~m normas da 
Comissão, ou de reincidência. 

§ 4Y As penalidadês só serão impostas com obs~rv:incia do 
procedimento previsto no § 29 do art. 99, cabendo recurso para o 
Conselho Mon~tário Nacional, nos termos do regulamento por este 
aprovado. 

Ar!. 12. Quando o inquérito, instaurado de acordo com o~ :!Y 
do art. 99, concluir pela ocorrência de crime de ação pública, a 
Comissão d~ Valores Mobiliários oficiará ao Ministério Público, 
para a propositura da ação penal. 

Art. 13. A Comissão de Valores Mobiliários manterá serviço 
raru exerc~r atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes 
do mercado de valores mobiliários ou a qualquer investidor. 

P:trágrafo único. Fica a critério da Comissão de Valores 
Mobiliúrios divulgar ou não as respostas às consult:ts ou aos critérios 
de orientação. 

Art. 14. A Comissão de Valor~s Mobiliários poderá rrcvcr, 
cm seu orçamento, dotações de verbas às bolsas de valores, nas 
condições a serem aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. 

CAPITULO III 

Do Sistema de Distribuição 

Ar!. 15. O sistema de distribuição de valores mobili:írios com
rrcendc: 

I - as instituições financeiras c demais sociedades que tenham 
ror objeto distribuir emissão de valores mobiliários: 

a) como agentes da companhia emissora: 
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão 

rar:t :1 colocar )lO mercado. 
11 -as sociedades que tenham por objcto a compr:1 de valores 

mobiliúrios cm circul:tçào no mercado, para os revender por conta 
rrópria: 

III - :1s sociedades c os :tgentcs autúnomos que exerçam ativi
dadcs de mediação na negociação de valores 111obiliúrios, cm bolsas 
de valores ou no mercado de balcão: 

I V - as bolsas de valores. 
*I~ Compete ao Conselho Monetário Nacional definir: 
I -os tipos de instituição financeira que poderão exercer :ttivi

dadcs no mercado de valores mobiliúrios, bem como as csrécics de 
operação que poderão realilar c de serviços que poderão prestar nes
se mercado: 

11- a espccialil:tçào de operações ou serviços a ser observada 
relas sociedades do mercado, c as condições cm que poderão cumu
lar espécies de operação ou serviços. 

* ~· Em relação its instituições financeiras c demais socicdudcs 
:tutoritadas a c.xplnrar simultaneamente orcraçõcs ou scrviçús no 
mcrc:tdn de valores mohili:'trins c nos mercados sujeitos it liscalint· 
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~ilo do Bunco Centrul do Brusil, as utribukões da Comissão de 
V;alores MobiliCtrios serito limil<~dus às atividudes submetidas uo 
regime du pn:scnte lei, c scri\o escrcidus sem prejuíw dus atribuições 
d<~•1uclc. 

~ 3'' Compete uo Conselho Monetário Nacional rcgulamcntur 
o disposto no p<~rúgml'o :ullcrior, <~Sscgurundo a coordcmtçào de ser· 
vi~·os entre o B:tnco Centr;il do Bmsil c <~ Comissão de V;ilores 
Mobiliários. 

Art. 16. Depende de prévia <~utorilação da Comissão de 
V:alorcs Mobiliúrios o e.xcrcicio das seguintes atividades: 

1- distribuição de: emissão no mercado (art. 15, I); 
li - compn1 de valores mobiliários pura revendê:-los por conta 

própria !art. 15, 11); 
III 7 medhtção ou corretagem na bolsa de vulores. 
Parágr<~fo único. Só os agentes uutônomos e as sociedades 

com registro n<~ comissr10 poderr10 exercer a atividadc de mediação 
ou corret<~gcm de v<~lores mobiliúrios fora da bolsa. 

Art. 17. As bols<~s de v;ilon:s terão autonomia administrativa, 
fin:tncdm c p<~trimonial, operando sob a supervisão da Comissão de 
V<~lores Mobiliários. 

P<~rágrufo único. Às bolsas de valores incumbe, como órgãos 
uusili:~res d<~ Comissão de Vulorc:s Mobiliários, fiscalizar os respccti· 
vos membros c as operações nelas realizadas. 

Art. I g, Compete à Comissão de Valores Mobiliúrios: 
I -propor ao Conselho Monetário Nacional a aprovação de 

norm:~s gcr:~is sobre: 
a) condições pum obter autorização ou registro necessário ao 

exercício das atividades indicadas no art. 17, c respectivos procedi· 
mentos administrativos; 

b) condições de idoneidade, capacidade financeira e habilitação 
técnica a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e 
os agentes autónomos, no exercício das atividades mencionadas na 
:ilinc:~ :~ntcrior: 

c) condições de constituição e extinção das bolsas de valores, 
fornw jurídic:t. órgãos de administração c seu preenchimento; 

d) exercício do poder disciplinar pelas bolsas, sobre os seus 
membros. imposição de penas e casos de exclusão: 

d) número de sociedades corretoras, membros da bolsa: rcquisi· 
tos ou condições de admissão quanto à idoneidade, capacidade finan· 
ccir:t c h:1bilil:lçào técnica dos seus .administradores: e representa· 
çào no recinto d:t bolsu: 

n :~dministmçào das bolsas: emolumentos, comissões e quais· 
quer outros custos cobntdos pelas bolsas ou seus membros; quando 
for o caso: 

g) condições de realização das operações a termo: 
11 -definir: 
a) as espécies de operação autorizadas na bolsa c no mercado 

de balcão: métodos e práticas que devem ser observados no mercado; 
c responsabilidade dos intermediários nas operações; 

b) a configuração de condições artificiais de demanda, oferta 
ou preço de valores mobiliários, ou de manipulação de preço; ope· 
rações fraudulentas c práticas não eqUitativas na distribuição ou in· 
termcdiaçào de valores: 

c) normas aplicúvcis :~o registro de operações a ser mantido 
pelas entidades do sistema de distribuição (art. 15). 

CAPITULO IV 
Da Negociação no Mercado 

Scção I 

Emissão e Distribuição 

Ar!. 19. Nenhuma emissão p[1hlica de valores mobiliários scrú 
distrihuíd;~ no mercado sem prévio registro na comissão. 

§ 1 ~ São a tos de distrihuiçào. sujeitos i1 norma deste artigo, a 
vcnd;~, promessa de venda. oferta i1 vcnd;~ ou subscrição, assim como 
a uecitacào de pedido de venda ou suhscriçi1o, assim como a 
;~cci·t:u;ào de pedido de venda ou suhscriçào de valores mohiliMios, 

qu:111do os pn1tiqucm :1 C<•mp:tnhiu cmissoru, seus fundadores ou us 
pcss,~;ts a ela ~quipar:td:ts. 

§ ~" Equip:tnlln·se à companhia emissora pant os Jins deste 
urtigo: 

1- o seu acionistu controludor ~ :~s pessoas por elu controladas; 
11- n wnhrigado ll\lS títulos; 
111- as instituiçiics lirwncdr:ts c d~mais sociedades a que se 

r~ fere o art. 15. inciso I: 
IV- quern liUCr que tenha subscrito valores da emissão, ou os 

t~nlw adquirido à Cl>mpanhi:t emissora, com o fim de os colocar no 
mercado. 

§ 3'' C:tract~rizam a emissão pública; 
1 - a utilização de lisws ou boletins de venda ou subscrição, 

l'olh~tos. prospectos ou anúncios destinados ao público; 
11 - a procura de subscritores ou adquirentes pura os títulos, 

por meio de empregados, :~gentcs ou corretores: 
III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento 

aberto :~o púhlico, ou com :1 utilização dos serviços públicos de 
comunicacr1o. 

~ 4'' A emissão pública só poderá ser colocada no mercado 
:ttruvé:s do sistem:t previsto no art. 15, podendo a comissão e'igir a 
participação de instituição financeira. 

* 51• Compete 11 comissão expedir normas para a e'ecução do 
disposto ncste artigo, podendo: 

1 - definir outras situações que configurem emissão pública, 
para lins de registro, assim como os casos em que este poderá ser 
dispensado, tendo cm vista o interesse do público investidor; 

11 - fix:tr o procedimento do registro c especificar as infor· 
nwcões quc devam instruir o seu pedido, inclusive sobre: 

a) a companhi:t cmissoru, os empreendimentos ou atividades 
que explora ou prctcnde explorar, sua situação económica e finan
cciru. administração e principais acionistas; 

b) :~s c:~ractcrísticus da emissão c a aplicação a ser dada aos 
recursos dela provenientes: 

c) o vendedor dos valores mobiliários, se for o caso: 
d) os participantes na distribuição, sua remuneração c seu 

reh1cionamento com a companhia emissora ou com o vendedor. 
* 6~ A comissão poderá subordinar o registro a capital mini mo 

da comp:mhia emissora c a valor mínimo da emissão, bem como a 
que sejam divulgadas as informações que julgar necessárias para pro· 
tegcr os interesses do público investidor. 

* 7~ O pedido de registro será acompanhado dos prospectos e 
outros documentos quaisquer a serem publicados ou distribuídos, 
p<~ra oferw, anúncio ou promoção do lançamento. 

Art. 20. A comissão mandarú suspender a emissão ou a distri· 
buicào que se esteja processando cm desacordo com o artigo 
anterior, particularmente quando: 

1 - a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou ilegal. ainda 
que após cfctuado o registro: 

11 - a oferw. o lanç:~mcnto. a promoção ou o anúncio dos va· 
)ores se esteja fazendo cm condições divcrs:ts das constantes do regis
tro. oLr com informações falsas, dolos:t> ou subsl:lncialmcntc imprc· 
cisas. 

Scçào li 

Negociação na Bolsa e no Mercado de Balcão 

Ar!. 21. A Comissão de Valores Mobiliários manterá, além do 
registro de que tr:H:~ o art. 19: 

I- o registro para negociação na bolsa: 
11- o registro par<~ negociação no mercado de balcão. 
§ I~ Somente os valores mobiliários emitidos por companhia rc· 

gistr:tda nos termos deste artigo podem ser negociados na bolsa c no 
mcrc;~do de hald10. 

§ 2~ O registro do art. 19 importa registro par:t o mercado de 
h:tlciH>,mas ni1o p:tr<l ;I hnlsa. 

* .1" O rq!isl ro p:trot negociação na holsa v:~Je também como 
registro p;~r;l o mercado de halcào, mas o segundo não dispenso o 
primeiro. 
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§ 4Y Sào utividudes dll mercotdo de blllcào us rculi1.udus com u 
participação das empresas ou profissionais indicados no art. I 5, in
cisos I, 11 c: III, ou nos seus estabc:lecimentos, excluídas as operações 
cfctuadas em bolsa. 

§ SY Cada bolsa de valores poderá estabelecer requisitos pró· 
prios pura que os valores sejum admitidos ;, nc:gociuçào no seu rc:dn· 
10, mediante prévia aprovação da Comissão. 

§ 6Y Compete à Comissão expedir normas pura a execução do 
disposto neste artigo, especificando: 

I - casos em que os registres podem ser dispensados, rc:· 
cusados, suspensos ou cancdados; 

11 -informações e'documentos que devam ser apresentados pc:· 
la companhia pura a obtenção do registro, c seu procedimento. 

CAPITULO V 
Das Companhias Abertas 

Art. 22. Considera-se ubc:rta a companhia cujos valores mobi· 
liários estejam admitido> à negociação na bolsa ou no mercado de 
balcão. 

Parágrafo único. Compete à Comissão expedir normas aplicá· 
veis às companhias aberta, sobre: 

i- a natureza das informações que devam divulgar e a periodi· 
cidade da divulgação: 

li ....: relatório da administração e demonstrações financeiras: 

III - a compra de ações emitidas pela própria companhia e a 
alienação das ações em tesouraria; 

IV- padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de audito· 
rcs independentes; 

V - informações que devam ser prestadas por administradores 
e acionistas controladores. relativas à compra, permuta ou venda de 
ações emitidas pela companhia e por sociedotdes controladas ou con· 
trotadoras; 

VI - a divulgação de deliberações da assembléia-geral e dos 
órgãos de administração dà companhia, ou de fatos relevantes ocor· 
ridos nos seus negócios, que possam innuir, de modo ponderável. na 
decisão dos investidores do mercado, de vender ou comprar valores 
mobiliários emitidos pela companhia: 

VIl- as demais matérias previstas em lei. 

CAPITULO VI 
Da Administração de Carteiras e Custódia de Valores 

Mobiliários 

Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras 
de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização 
prévia da Comissão. 

§ IY O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de re· 
cursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com 
autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por 
conta do comitente. 

§ 2Y Compete à Comissão estabelecer as normas a serem obser
vadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua remunera
ção, observado o disposto no art. 8Y, inciso IV. 

Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia 
de valores mobiliários, cujo exercício será privativo das instituições 
financeiras e das bolsas de valores. 

Parágrafo único. Considera-se custódia de valores mohiliúrios 
o depósito para guarda, recebimento de dividendos c bonificações. 
resgate, amortização ou reembolso, c exercício de direitos de subscri· 
çào, sem que o deposita rio tenha poderes, s~lvo autorização expressa 
do depositante em cada caso, para alienar os valores mobiliúrios 
depositados ou rcaplicar as importâncias recebidas. 

Art. 25. Salvo mandato expressll com prazo nào superior a um 
ano. o administrador de ~arteira c o dcpositúrio de valores mohi
Jiários não podem cxcn;er o dircitll de voto que couber its ações sob 
sUl! ttdministraçào ou custódia. 

CAPITULO VIl 
Dos Auditor~s lnd~p~·nd~nt~·s, Consultor~s ~ Anulistus de 

\'ulor~s 1\lobililirios 

Art. 26. Somente as sociedades de auditores independentes re· 
gistr;u.hts nu Comissão de Valores Mobiliários poderão, para os c:fei· 
tos desta lei c da ld de sociedades por ações, dar parecer sobre as 
dcnwnstr;tções fin;IIH:dr;ts de .:ompanhia aberta. 

§ IY A Comissão estàbelecerâ as condições para o registro e o 
seu procedimento, e definirá os casos cm que poderâ ser recusado, 
suspenso ou cancelado. 

~ 2~ As sociedades de auditores independentes responderão ci· 
vilmente pelos prejuíws que causarem a terceiros cm virtude de dolo 
ou culpu no exercício das suas funções. 

Art. 27. A Comissão poderá fixar normas sobre o exercício das 
ati v idades de consultor e analista de valores mobiliários. 

CAPITULO VIl 
Das Disposiçõ~s Finais~ Transitórias 

Art. 2M. O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores 
Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal manterão um sistema 
de intercâmbio de informações, relativas à fiscalização que exerçam, 
nas áreas de suas respectivas competências. no mercado de valores 
mobiliários. 

Art. 29. Enquanto não for instalada a Comissão de Valores 
Mobiliários, suas funções serão exercidas pelo Banco Central do 
Brasil. 

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamen
tm:í o disposto neste artigo quanto ao prazo para instalaçrto c as fun
ções a serem progressivamente assumidas pela Comissão, à medida 
que se forem instalando os seus serviços. 

Art. 30. Os servidores do Banco Central do Brasil. que forem 
colocados à disposição da Comissão, para o exercício de funções 
ti:cnieas ou de confiança, poderão optar pela percepção da retribui
ção, inclusive vantagens, a que façam jus no, órgão de origem. 

t\ rt. 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
A rt. 32. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM NY 203 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos 

prazos nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto 
de lei que "dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 
Comissão de Valores Mobiliários- CVM". 
Brasília, em 2 de agosto de 1976.- Ernesto Geisel. 
E.M. nY 197-
Em 24 de junho de 1976 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho u honra de encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei 

que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria. a Co
missão de Valores Mobiliários- CVM. 

2. O texto anexo forma, em conjunto com o projeto de lei das 
sociedades por uções, um corpo de normas jurídicas destinadas a 
fortalecer as empresas sob controle de capitais privados nacionais. 
Com tal objetivo, ambos procuram assegurar o funcionamento efi· 
ciente c regular o mercado de valores mobiliários, propiciando a 
formação de poupanças populares e sua aplicação no capital dessas 
empresas. 

3. O projeto de lei das sociedades por ações pressupõe a exis· 
tência de novo órgão federal- a Comissão de Valores Mobiliários 
- com poderes para disdplinar e fiscalizar o mercado de valores 
mohiliúrios c as companhias abertas. 

4. 11 c.xpcrii:ncia demonstrou que a defesa da ccon~mia popular 
c ll fun.:i,,namcnto regular do mercado de capitais exigem a tutela do 
btado, com a fixação de normas para emissão de títulos deltinados 
ao público, divulgação de dados ~obre a companhia emitente c 
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neguci:~\ào dus lituil1s nu mercado. Ali:m disso, é necessário que 
ugi:nci:~ gowrrHimentul especializada exerça as funções de poiicht do 
mercado, evilundo as distorções e abusos a que esu\ sujeito. 

5. A Lei n'' 4.72S, de 1965, organizou o mercado de capiwis, sob 
a disciplina do Conselho Monetário Nacional c: a tiscalizaçilo do 
Banco Centml do Br:tsil. O legislador da época entendeu que o 
mercud,, de c:tpiwis, então incipiente, nilo justificava a criação de 
órgàu espechllizado par:1 o fiscalizar. O Banco Central, que: estava 
send'' instalaJ,,, era ,, úrgüu naturalmente: indic;~do para exercer a 
fur11,::ro, Entretanto, o Banco Central, cuj:1 função predpua 
í: a de gestor da moeda, do cri:dilo, da dívida pública c: do balanço de: 
pag:~mentos, não deve: ter as suas atribuições sobrecarregadas com a 
liscalizaçào do mercado de: valores mobiliários. 

6. O projeto institui a Comissão de Valores Mobiliários -
CV M, com a função de disciplinar o mercado de títulos privados -
açõcs, debêntures e outros - sob a orientação e coordenação do 
Conselho Monetário Nacional. O campo de ação da CVM se estende 
1ts companhi:~s abertas, aos intermediários e a outros participantes 
do mcrc;~do. 

7. Adcnwis, o projeto atualiza a legislação do mercado de ca· 
pitais relativa aos valores mobiliários, regulando a emissão e dis· 
tribui.;:,,, desses valores, u negociação c intermediação no mercado, 
a organização, o funcionamento e as operações das bolsas de valores, 
c outras atividadcs correlatas (artigo 19), 

S. O mercado de valores mobiliários compreende os títulos 
emitidos pelas companhias ou sociedades anónimas: as ações, p;trtes 
beneficiárias c debêntures; os cupões desses títulos; os bónus de 
subscrição; os certificados de depósito de valores mobiliários; e 
outros, a critério do Conselho Monetário Nacional (art. 29). 

9. Permanecem na área de competência do Banco Central o 
mercado monetário, o mercado de capitais representados por títulos 
de responsabilidade de instituição financeira (exceto as debêntures), 
e o mercado de títulos da dívida pública, inclusive o open-market. 

10. Como na Lei n9 4.728, o projeto enuncia, no art. 49, os fins 
para os quais o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de 
Valores Mobiliários devem exercer as atribuições legais, circuns
crevendo-lhes o campo de discricionariedade. 

11. A Comissfto de Valores Mobiliários será uma autarquia, 
vinculada ao Ministério da Fazenda (art. 5q), administrada por um 
presidente c 4ua1ro diretores, nomeados pelo Presidente da 
República c dcmissíveis ad nutum. O Presidente da Comissão inte
grará o Conselho Monetário Nacional (art.69). 

12. No exercício das suas atribuições, a Combsão de Valores 
Mobili[rrios podcrú (art. 9~): examinar registras contábcis, livros c 
documentos das pesso:rs sujeitas a sua fiscalização; intimá-las a 
prestar informações ou esclarecimentos, sob pena de multa; requi
sitar informações de órgãos públicos, autarquias e empresas públi
cas: determinar às companhias abertas a republicação de demons
trações financeiras c outros dados; apurar infrações, mediante 
inquérito administrativo; c aplicar penalidades. 

13. Pouca ou nenhuma eficácia teria a ação fiscalizadora da 
Comissão de Valores MobiÚários, se esta não dispusesse de um 
sistema de sanções disciplinadoras contra as infrações do mercado. 
Por isso, o pmjeto prevê um conjunto de penalidades, que poderão 
ser aplicad;1s pela Comissf1o a saber (art. li): advertência: mult?: 
suspensão do exercício de cargo de administrador de companhm 
aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores; inabi
bilitaçào para o exercício desses cargos; suspensão da autorização ou 
registro para o exercício de atividades no mercado de valores 
mobiliúrios: e cassação da autorização ou registro para o exercício 
dessas atividadcs. As multas serão de atê quinhentas ORTN's, ou atê 
trinta por cento da emissão ou operação irregular. 

14. As organizações que compõem o sistema de distribuição d_c 
valores mobili;"1rios estão classificadas no arl. 13. nesta ordem de ali· 
vidadcs: 

I - as instituições financeiras c demais sociedades que tenham 
por ohjcto distribuir emissão de valores mobiliários: 

n) como agentes da companhia emissora; 

b) por conta própria, subscrevendo ou comprando u emissllo 
para a .:oloc:~r no mercado; 

'11 -as so.:iedadcs que tenham por objeto u compm de valores 
mobiliúrios em circuluçuo no merendo, pura os revender por conta 
própria; 

III - os profissionais autónomos e as sociedades que exerça~ 
ativid.rdc de mediação ou corretagem no mercado de valores mobr
liúrios; 

IV- as bolsas de valores. 
IS. O exercício de atividadcs no sistema dc distribuiçito está 

condicionado a autorização ou registro, concedidos pela Comissão 
de"Valores Mobiliários (art. 14), observadas as normas gerais lixadas 
pelo Conselho Monetário Nacional (arl. 16,1). 

16. Reconhecendo a realidade atual do sistema financeiro e de 
capit;tis. que inclui instituições autorizadas a operar no mercado 
linancciro c no mercado de valores mobiliários (caso dos bancos de 
invcstimento c das grandes corretoras), o proje.to dei~a ao C~ns7lh? 
Monetário Naciunal a competência para dclinrr os trpos de mstnur
çiw linanccir:~ que pudcrão exercer atividades no mercado de valores 
mobiliários, admitindo que as instituições financeir:.ts e as corretoras 
cxistcntcs continuem a funcionar nos dois setores (art. 13, § lq). 

17. Em rdaçào às instituições financeiras e demais socied:~dcs 
autorizadas a explorar simultaneamente operações ou serviços no 
mercado de valores mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscaliza
çàu do Banco Central, as atribuições da nova autarquia serào limita
das às atividades próprias daquele mercado, mantendo-se a 
compcti:ncia do Banco Central sobre as demais atividades. Compete 
ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas que assegurem 
a coordenação dos trabalhos do Banco Central e da Comissão (art. 
]3, § § 2~ e3Y). . • 

I S. Ãs bolsas de valores cabe papel importante na organrzaçao 
do mercado, aluando na fiscalização dos seus membros c das opera
ções nelas realizadas, como órgãos auxiliares da Comissão, 
conforme previ: o art. 15. Mantém-se a autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial das bolsas, operando estas sob a supervisão 
da CV M. Em consonância com esses princípios, as bolsas poderão 
estabelecer requisitos próprios para a admissão de títulos à negocia
ção no seu recinto, além daqueles fixados pela Comissão (art. 19, § 
5Y). 

19. Semelhantcmente ao disposto na legislação atual (Lei n9 

4.72S), porém de modo mais completo. o art. 17 da lei proposta re
gula a emissão pública de valores mobiliários no mercado, proibindo 
qualquer atividade de distribuição (oferta, subscrição, venda etc.), 
sem que a emissão esteja registrada na CVM. Objctiva-se com tal re· 
gistro obrigar a companhia emissora a revelar ao mercado fatos rela
tivos a sua situação económica e financeira, possibilitando aos invcs· 
tidores uma avaliação correta dos títulos oferecidos. 

20. Apenas a emissão pública (isto é, a emissão oferecida pu
blic;tmente) está sujeita a registro. Não se aplica essa norma à emis
são particular, como é o caso da emissão negociada com um grupo 
reduzido de investidores, que tenham acesso ao tipo de informação 
que o registro visa a divulgar. Se estes, porém, adquirem a emissão 
com o fim de a colocar no mercado, mediante oferta pública, estão 
sujeitos às mesmas restrições que a companhia emissora. 

21. Enquanto o arl. 17 se ocupa do registro para distribuição 
de valores novos, o art. 19 cuida dos rcgistros para negociação de 
valores já cm circulação no mercado. Só os valores mobiliários 
emitidos por companhia registrada na CVM podem ser negociados 
na bolsa c no mercado de balcão (art. 19, § J9), A inovação do 
projeto consiste cm exigir o registro da companhia emitente nào só 
para negociação na bolsa (registro que hoje é feito no Banco Cc~
tral), mas também para o mercado de balcão (que compreende as alr
vidadcs realizadas fora da bolsa, c com a participação de intcr
mcdi{lrios do merendo). 

22. O sistema de registras do art. 19 tem por fim colocar à 
disposiçüo de lodos os investidores informações ulualizadns sobre a 
companhia emitente. Procuru-sc, por esse meio, cm conjugaç[IO com 
outras normas que disciplinam as companhias abertas, evitar n 
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utilização abusiva de informações privilegiadas por parte dos que as 
tcn~a~ obtido cm virtude ~~ posição que ocupem na empresa 
(acaomsta controlador c admanastrador, principalmente), com o fim 
de auferir vaa:atagcm na negociação dos títulos, 

23. O art. 20 dá à Comissão poderes para expedir normas 
sobre as companhias abertas· (ou seja, as companhias cujos valores 
mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado 
de balcão). Essas normas, que à compra c venda de ações emitidas 
pela própria companhia e a outras matérias, integram o sistema de 
proteção do público investidor. 

24. No mesmo sentido, o projeto contempla normas sobre a 
administração de c~rteiras de valores mobiliários de outras pessoas 
(art. 21 ); a custódaa de valores mobiliários (art. 22); a auditoria 
externa das companhias abertas (art. 24); c os serviços de consultores 
e analistas de valores mobiliários (art. 25). 

25. Com o fim de evitar repetição de serviços, o projeto previ: 
que o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e 
a Secretaria da Receita Federal manterão um sistema de intercâmbio 
de informações, relativas à fiscali"zação que exerçam, nas áreas de 
suas respectivas competências, no mercado de valores. mobiliários 
(art. 26). 

26. Como disposição transitória, estabelece o art. 27 que, 
enquanto não for instalada a Comissão de Valores Mobiliá"rios suas 
funções serão exercidas pelo Banco Central do Brasil. C~m 0 
objetivo de assegurar a execução ordenada dos serviços, atribui-se ao 
Conselho Monetário Nacional competência para regulamentar 0 

disposto nesse artigo, quanto ao prazo para instalação da nova autar
quia e às funções que passarão a ser por ela exercida, à medida que se 
forem instalando os serviços. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus 
protestos de profundo respeito. - Mário Henrique Simonsen, Minis
tro da Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 1.342, DE 28 DE AGOSTO DE 1974 

Altera o artigo 12 da Lei n9 5,143, de 20 de outubro de 
1966. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. (9 O artigo 12 da Lei n9 5.143, de 20 de outubro de 1966, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12. A receita líquida do imposto se destinará à 
formação de rese.rvas monetárias, as quais serão aplicadas 
pelo Banco Central do Brasil na intervenção nos mercados de 
câmbio e de títulos, na assistência a instituições financeiras 
particularmente ao Banco Nacional do Desenvolviment~ 
Econômico, c cm outros fins, conforme estabelecer o Conse
lho Monetário Nacional. 

§ (9 Em casos excccpionais, visando a assegurar a 
normalidade dos mercados financeiro c de capitais ou a 
resguardar os legítimos interesses de depositantes, investido
res e demais credores acionistas c sócios minoritários poderá 
o Conselho Monetário Nacional autorizar o Banco Central 
do Brasil a aplicar recursos das reservas monetárias: 

a) na recomposição do patrimônio de instituições finan
<:ciras c de sociedades integrantes do sistema de distribuição 
no mercado de capitais, referidas nos incisos I, III c IV do 
artigo 59 da Lei n9 4.728, de 14 de julho de 1965, com o 
saneamento de seus ativos c passivos; 

b) no pagamento total ou parcial do passivo de qual· 
quer das instituições ou sociedades referidas na alfnca prece
dente, mediante as competentes cessões c transferências dos 
correspondentes créditos, direitos c açõcs, a serem cfctivadas 
pelos respectivos titulares ao Banco Central do Brasil, caso 
decretada a intervenção na instituição ou sociedade ou a sua 
liquidação extrajudicial, nos termos da legislação vigente. 

§ 29 Na hipótese da alínea a do parâgrafo anterior, 
poderâ o Banco Central do Brasil deixar de decretar a intcr
venç~o ~~ instituição ou sociedade, ou a sua liquidação 
extraJudacaal, se entender que as providências a serem adota· 
das possam conduzir à completa normalização da situação 
da empresa." 

. Art. 29 Este Decreto-Lei entrarâ cm vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de agosto de 1974; I 539 da Independência c 869 da 
República.- ERNESTO GEISEL- Mário Henrique Simonsen. 

LEI N9 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966 

ln~titui o Imposto sobre Operações Financeiras, regula a 
respectiva cobrança, dispõe sobre a aplicação das resel'l'as· 
monetárias oriundas de sua receita, e dá outras providências. 

Art. 12. Deduzida a parcela de que trata o artigo anterior à 
receita liquida do imposto se destinará à formação de reservas 
monetárias, as quais H:rão aplicadas, pelo Banco Central da Repú
blica do Brasil na interv~nção dos mercados de câmbio c de títulos, 
na assistência a instituições financeiras, particularmente ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico, c cm outros fins, 
conforme estabelecer o Conselho Monetário Nacional. 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 26, DE 1976 
(N9 63-A/76, na Câmara dos Deputados) 

Apron as contas da Petróleo Bruilelro S/A -
PETROBRÁS- e suas subsidiárias PETROBRÁS Qufmlca 
S/ A-P~OQUISA- PETROBRÁS Distribuidora S/ A, 
PETROBRAS Internacional S/ A- BRASPETRO- c Com· 
panhia de Petróleo da Amazônia- COPAM - relativas ao 
exercício de 1972. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 São aprovadas as contas prestadas pela Petróleo Brasi

leiro S/A - PETROBRÁS - e suas subsidiárias PETROBRÁS 
Química S/A - PETROQUISA - PETROBRÁS Distribuidora 
S/ A. PETROBRÁS Internacional S/ A- BRASPETRO- c Com
panhia de Petróleo da Amazônia- COPAM- relativas ao excrcí· 
cio de 1972, de conformidade com o parágrafo único do art. 32 da 
Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953, e do Decreto n9 61.981, de'28 
de dezembro de 1967. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo 1! define as 
Atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a So
ciedade por Ações "Petróleo Brasileiro Sociedade Anõnima," 
e dá outras providências. 

••••• o ••• o •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• 

Art. 32. A PETROBRÁS c as sociedades dela subsidiárias 
enviarão ao Tribunal de Contas, até 31 de março de cada ano, as con
tas gerais da Sociedade, relativas ao exercício anterior, as quais serão 
por aquele remetidas à Câmara dos Deputados c Senado Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas limitar-se-â a emitir 
parecer sobre as contas que lhe forem enviadas c o Congresso Na
cional, depois de tomar conhecimento das mesmas sem julgá-las e do 
parecer do Tribunal, adotarâ, por qualquer de suas Casas, quanto ao 
assunto, as medidas que a sua ação fiscalizadora entender con
venientes. 

• •• ' ••••••••••• o •• ' •••••••••••••••••• o o •••••.• ' •••••••••••• ' 
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U:GIS/..·1 ('.·1 O I'ERTI.\'ENTE 

LEI N 1'6.~~J. DE 14 DE JULHO DE I97S 

Dispô~ sobre a lis~aliz:tçih> i'in:u1~eira c orçamentária da 
Uni;,,,, pelo (\lll!!rcsso Na~i<uwl, c dCI outms providências. 

O Presidente da Rcpúblka 
Faç,, s;thcr <JUC ,, <.'tlll!!rcsso N:~cion:tl dccr~w c cu s:111ciono :1 se

guinte Lei: 

Arl. I•' O Congresso Nacional, atrav~s da Ciimara dos D~pu· 
tados ~ do Senado Fcdcml, exercerá a fiscalização financeira c 
orçam~ntária d:t União, mcdiamc o control~ externo, com o auxilio 
do Tribunal de Contas da União, na forma do artigo 70 da Consti
tuição Fcdc:ral. 

:\rt, ~·' O controle cxtc:rno compr~cndc:rá: 
I- t\ aprc:ciação das contas do Prc:sidcntc da República: 
11 - O desempenho das funções de auditoria financeira c 

orçamcntári:t: 

III - O julgamento das contas dos administradores e demais 
rcsponsúv~is por bens c valores públicos: 

Parúgrafo único. No exercício das atribuições previstas neste 
artigo, o Tribunal de Contas da União praticará os atos previstos na 
Constituição. nesta Lei c nas que dispuserem sobre sua competência 
c jurisdição. 

Art. J<• A Cámar:t dos Deputados ou o Senado Federal, por 
deliberação do Plenário c por inici:~tiva das Comissões de Fiscali
zação Fin:tnceira c Tomada de Contas ou de Finanças, respecti
vamente, poderá requisitar ao Tribunal de Contas da União: 

I - Informações sobre as contas dos órgãos e entidades da 
administração federal sujeitos ao seu julgamento: 

I I - Cópias de relatórios de inspeçõcs realizadas c respectivas 
decisões do Tribunal: 

I 11 - Bal:~nços das entidades da administração indireta sujeitas 
à apreciação do Tribunal: 

IV- Jnspeção em órgãos ou entidades de que trata o item I. 
quando o relatório de auditório e respectivo certificado apontarem 
irregularidades nas contas. * I• Quando a iniciativa pertencer a Deputado ou Senador, será 
obrigatoriamente ouvida, antes de sua apreciação pelo Plenário, a 
Comissão Técnica pertinente a que se refere o capul deste artigo. 

* 1'' As informações de que trata este artigo deverão ser pres
tadas dentro de 30 (trinta) dias c a inspcção deverá ser realizada no 
prazo de 90 (noventa) dias, salvo prorrogação que deverá ser pre
viamente pedida à Casa do Congresso que tenha solicitado a pro
vidência. 

Arl. 49 O pedido de informação, a inspecão, a diligência ou a 
investigação que envolverem a tos ou despesas de natureza secreta, se
rão formulados c atendidos com obscrviincia desta classificação. sob 
pena de responsabilidade de quem a violar, apurada na forma da lei. 

Arl. 5• No exercício de suas atribuições, o Trih"'"~l de Contas 
da União. quando julgar necessário. rcprcscntarft ao Congresso 
Nacional sobre irregularidades ou abusos por ele verificados, com 
indicação dos rcsponsiivcis. 

§ I• Na hipótese da aplicação de sanções pelo Tribumtl de Con
tas d~t União, nos casos cm que julgar desnecessário a representação, 
este dará ciência ao Congresso Nacional, para conhecimento da Co
missão Técnica respectiva. 

~ 2•• Recebida a representação. o Presidente da Câmara dos 
Dcput;~dos" distribuirá~~ Comissfto de Fiscalização Financeira c To
mada de Contas, que emitirá parecer, concluindo pela apresentação 
de Projeto de Decreto Legislativo. 

A rt. 6• Os processos de tomada de contas serão julgados pelo 
Trihun:d de Contas no prazo de 6 (seis) meses. a contar do seu rece
bimento. salvo situaçôes excepcionais. reconhecidas pelo plcnúrio do 
Tribunal. 

:\rt. 7•• As entidades públicas com personalidade jurídica d~ 
dirdto priv:tdo, cujo capital pertença, exclusiva ou majoritariamente 
(t Unwo, a J:st:tdo, ao Distrito 1-'edcml, a Município ou :1 LJUal4ucr 
cntid:tdc da respectiva administração indircta, ficam submetid:ts it lis
~:tlitacão lin;tncdra do Tribunal de Contus competente, sem prejuízo 
do controle ex~ rei do pdo Poder Executivo, 

~ I'' A Jis~;tliz;tçào pr~vistu neste artigo rcspdtará as peculiari
dades de funcionamento da entidade, limitando-se a vcrilicar a cxa
tidrto d<ts cont:ts c a legitimidade dos a tos, c levará em conta os seus 
ohjctivos, natureza empresarial e operação segundo os mé:todos do 
setor privado da economia. 

~ 2Y f: vedada a imposição de normas nào previstas na legis
lação geral ou especifica. 

Art. SY Aplicam-se os preceitos desta Lei, no que couber. às 
fund:tçõcs instituídas ou mantidas pelo Poder Público. 

Art. 9Y Os Tribunais de Contas, no exercício da fiscali7.ação 
referida no artigo )1', não interferirão na politica adotada pela cnti
d:tdc para :1 consecução dos objctivos estatutiirios e contratuais. 

Arl. 10. No julgamento das contas, os Tribunais de Contas to
marão por base o relatório anual, os balanços relativos ao encer
ramento do exercício. assim como, os certificados de auditoria e o 
parecer dos órgãos que devem pronunciar-se sobre as contas. 

A rl. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

·Br:tsilia, 14 de julho de 1975; 1549 da Independência e 879 da 
República. - ER~ESTO GEISEL - Armando Falcão - Mário 
1 lt•nriquc Simonscn- João Paulo dos Reis Vclloso. 

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 27, DE 1976 
(N9 62-A/76, nu Câumra dos Deputudos) 

Aprova as contas du Petróleo Brasileiro S/ A -
PETROBRÁS - e suas subsidiárius Petrobrás Química S/ A 
- PETROQUISA - e Petrobrás Distribuidoru SfA, rela
tivas 110 exercício de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 São aprovadas as contas prestadas pela Petróleo Bra
sileiro S/ A- PETROBRÃS- e suas subsidiárias Petrobrás Quími
caS/A- PETROQUISA- e Petrobrás Distribuidora SfA, rela
tivas ao exercício de 1971, de conformidade com o parágrafo único 
do Art. 32 da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953, e do Decreto n9 
61.981, de 28 de dezembro de 1967. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
puf?licacào, revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e cfefine as 
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, Institui a Socie
dade por Ações "Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima ", e 
dá outras providências. 

Art. 32. A PETROBRÃS c as cocicdades dela subsidiárias 
enviarão ao Tribunal de Contas, até 3 I de marco de cada ano, as con
tas gerais da Sociedade, relativas ao exercício anterior, as quais serão 
por aquele remetidas' a Câmara dos Deputados c Senado Federal. 

Parúgrafo único. O Tribunal de Contas limitar-se-á a emitir 
parecer sobre as cont:ls que lhe forem enviadas c o Congresso Nacio
nal. depois de tomar conhecimento das mesmas sem julgá-las e do 
parecer do Tribunal, adotará, por qualquer de suas Casas, quanto ao 
assunto, as medidas que a sua ação nscalimdora entender convenicn
temcntes. 
••• ' •••• o.' •.•••••••• o ••••••• ''.' ••••• ' •• ''. o'.'' ••••••• ' •• 
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LEG/S~AÇÀO PERTINENTE 

LEI NY 6.223 DE 14 DE JULHO DE 1975 

Dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da 
União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências. 

O Pr~sid~nt~ da R~pública 

F<tco S<tb~r que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei. 

Art. JY O Congresso Nacional, através da Cãmara dos 
Deputados e do Senado Federal, exercerá a fiscalização financeira e 
orçamentária da União, mediante o controle externo, com o auxilio 
do Tribunal de Contas da União, na forma do artigo 70, da 
Constituição Federal. 

Art. 2Y O controle externo compreenderá: 
I -A apreciação das contas do Presidente da República; 
11 - O desempenho das funções de auditoria financeira c 

orçamentária; 

III - O julgamento das contas dos administradores e demais 
responsáveis por bens e valores públicos. 

Parágrafo único. No exercício das atribuições previstas neste 
artigo. o Tribunal de Contas da União praticará os atos previstos na 
Constituição, nesta Lei e nas que dispuserem sobre sua competência 
e jurisdição. 

Art. 39 A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, por 
deliberação do Plenário c por iniciativa das Comissões de Fiscaliza
ção Financeira e Tomada de Contas ou de Finanças, 
respectivamente, poderá requisitar ao Tribunal de Contas da União: 

I - Informações sobre as contas dos órgãos e entidades da 
administração federal sujeitos ao seu julgamento; 

11 - Cópias de relatórios de inspeçõcs realizadas e respectivas 
decisões do Tribunal; 

III - Balanços das entidades da administração indireta sujeitas 
à apreci<tção do Tribunal; 

IV - lnspeção em órgãos ou entidades de que trata o item I, 
quando o relatório de auditoria e respectivo certificado apontarem ir
regularidades nas contas. 

§ JY Quando a iniciativa pertencer a Deputado ou Senador, será 
obrigatoriamente ouvida, antes de sua apreciação pelo Plenário, a 
Comissão Técnica pertinente a que se refere o "caput" deste artigo. 

§ 29 As informações de que trata este artigo deverão ser pres
tadas dentro de 30 (trinta) dias e a inspeção deverá ser realizada no 
prazo de 90 (noventa) dias, salvo prorrogação que deverá ser previa

. mente pedida à Casa do Congresso que tenha solicitado a providên
cia. 

Art. 49 O pedido de informação, a inspeção, a diligência ou a 
investigação que envolverem atos ou despesas de natureza secreta, 
serão formulados c atendidos com observância desta classificação, 
sob pena de responsabilidade de quem a violar, apurada na forma da 
lei. 

Art. 59 No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas 
da União, quando julgar necessário, representará ao Congresso 
N<tcional sobre irregularidades ou abusos por ele verificados, com 
indicação dos responsáveis. 

§ I Y Na hipótese da· aplicação de sanções pelo Tribunal de Con
tas da União, nos casos cm que julgar desnecessário a representação, 
este darú ciência ao Congresso Nacional, para conhecimento da 
Comissão Técnica respectiva. 

§ 2Y Recebida a representação, o Presidente da Câmara dos 
Deputados a distribuirú it Comissão de Fiscalização Financeira c 
Tornada de Contas .. que emitirá parecer, concluindo pela aprescnta
ç;tso de Projeto de Decreto Legislativo. 

t\rl. 6~ Os processos de tornada de contas serão julgados pelo 
Trihunal de Contas no pralO de 6 (seis) meses, a contar do seu rece· 

bimento, salvo situações excepcionais, reconhecidas pc:lo plenário do 
Tribunal. 

Art. 7Y As entidades públicas com personalidade jurídica de 
direito privado, cujo capital pertença, exclusiva ou rnajoritari<trnente 
à União, a Estado, uo Distrito Federal, a Município ou a qualquer 
entidade d<t respectiva administração indireta, ficam submetidas à 
fiscalização financeira do Tribunal de Contas competente, sem 
prejuízo do controle exercido pelo Poder Executivo. 

§ JY A fiscalização prevista neste artigo respeitará as peculiari
dades de funcionamento da entidade, limitando-se a verificar a exati
dào das contas e a legitimidade dos atos, e levará em conta os seus 
objetivos, natureza empresarial e operação segundo os rn~todos do 
setor privado da economia. · 

§ 2Y 1:: vedada a imposição de normas não previstas na legis
lação geral ou específica. 

Art. 8Y Aplicam-se os preceitos desta Lei, no que couber, às fun
dações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. 

Art. 9• Os Tribunais de Contas, no exercício da fiscalização 
referida no artigo 8Y, não interferirão na política adotada pela enti
dade para a consecução dos objetivos estatutários e contratuais. 

Art. 10. No julgamento das contas, os Tribunais de Contas 
tomarão por base o relatório anual, os balanços relativos ao encer
ntrnento do exercício, assim como, os certificados de auditoria c o 
parecer dos órgãos que devem pronunciar-se sobre as contas. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de julho de 1975; 154• da Independência e 87Y da 
República. - ERNESTO CEISEL - Armando Falcão - Mário 
Henrique Simonsen- João Paulo dos Reis Velloso. 

Às Comissões de ConstituiçàD e Justiça e de Finanças. 

PARECERES 

PARECERES NYs 673 e 674, de 1976 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nY 25, de 1976 
( l'rojcto de l>ccrcto Legislativo nY 58-B, de 1976- CD), que 
"aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e 
Técnica, firmado entre a República Federativa do Brasil c a 
República do Suriname, a 22 de junho de 1976". 

PARECER NY673, de 1976 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Mendes Canale 
Em conformidade com o preceituado no artigo 44, inciso I, da 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à 
consider.•çào do Congresso Nacional, com Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo Básico da Cooperação Científica e Técnica, firmado entre a 
República Federativa do Brasil e a República do Suriname, cm 
Brasília, a 22 de junho de 1976. 

2, Diz o Senhor Ministro do Exterior, na Exposição de Motivos. 
citada, que o "Acordo visa a sistematizar a cooperação científica c 
técnica entre os dois países, especifica as formas dessa cooperação, 
dispõe sobre os privilégios e imunidades de que gozarão os peritos de 
cada uma das Partes em território da outra Parte c estipula as 
facilidades a serem concedidas para a entrada no Brasil c no 
Suriname dos equipamentos necessários à efetiva cooperação". 

3. O Acordo também prevê a possibilidade de programas e 
projetas de cooperação científica c técnica entre os dois países que 
dele participam, os quais se situarão no âmbito de Convênios 
cornplcrncntarcs que explicitarão os fins a atingir, os procedimentos 
de execução, bem como as obrigações que vierem a ser reconhecidas, 
face aos fins colimados, pelas Partes Contratantes. 

4. O Acordo firmado, de extrema simplicidade rcdacionul, 
dcsdobnt-se. cm apenas três artigos c possui sentido estritamente 
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indic~nivo. Seu tc.\to <~ssin~ila c detalh<~ as imcnções de coopcracuo 
I.'Ícntíl'ica c t~cnicu manifestad:1s pelos Governos do Brasil c 
Surin•lmc c lixa rumos processu•lis a iniciativas outras que vcnhum a 
ser tonwd•1s, no espaço cri<~do pdo próprio pacto bilateral 
cswbdcddo. 
5. Todas as N•1çiies umo;:ricanus - excluídos Cunudã c Estudos 
Unido> - defronwm-se, em diferentes graus de intensidade, com 
problemas semdh•unes, de mis~riu, des<~justes administrativos, 
delid~ncias econõmic:1s e inst:1bilidude social. O próprio Brasil, 
infelizmente, ainda luta, em muitas frentes, para supo;:rar suas ainda 
vultosas vulner:lbilid:ldcs. 

ó. Somos, todavia, um País extenso, populoso e potencialmente 
rico. E temos, por isso mesmo. evidentes c imediatas possibilidades 
de virmos a romper a burrdra que nos está ainda separando de um 
do;:scnvolvimcnto auto-sustentado, sem crises. 

7. No limite: cm que vamos ficando mais próximos dessa meta, 
interessa-nos pal c cooperaciio crescente com os vizinhos - só 
possíwis, cabe lembrar. se houver paralelismo e simultaneidade no 
progresso de todas as nossas Nações, ao contrário do que está 
a..:onteccndo. 

S. O presente Acordo insere-se na faixa certa desse objetivo que 
inspira nossa Politica Externa, muito especialmente aquela que 
procuramos objetivar no relacionamento com os bons vizinhos da 
Am~rica do Sul. 

Assim, em con..:ordância com o exposto, opinamos pda 
aprovação do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname. na forma do que dispõe o Projeto de 
Dc..:reto Legislativo que nos coube examinar.· 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976. - Virgílio 
T:i•ora, Presidente em exercício - Mendes Canale, Relator -
Fausro Castelo-Branco - José Sarney - João Calmon - José 
Lindoso - Au~:usto Franco - Helvídio Nunes - Cattete Pinheiro -
Gihan Rocha. 

PARECER N~ 674, DE 1976 

Oa Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador 1\lendes Canale 
O texto do Acordo de Cooperação Científica e Técnica, firmado 

entre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname, 
em Brasília, a 22 de junho de 1976, que. ora examinamos, está 
acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, onde se ressalta que: 

"O referido Acordo visa a sistematizar a cooperação 
cicntilica c técnica entre os dois países, especifica as formas 
dessa cooperação, dispõe sobre os previlégios e imunidades 
de que gozarão os peritos de cada uma das Partes em 
Território da outra Parte e estipula as facilidades a serem 
concedidas para a entrada no Brasil e no Suriname dos 
equipamentos necessários à efetiva cooperação." 

Ainda, segundo atesta o mencionado documento, o ato interna
cional cm pauta cria as condições necessárias ao estabelecimento de 
programas e projetos de cooperação na área cientifica e técnica. 

A leitura do texto ora submetido à aprovação parlamentar 
revela tratar-se de um documento que consubstancia a intenção dos 
dois países cm estreitar seus vínculos culturais. É ressaltado o interes· 
se, de ambas as partes, cm fortalecer os laços de amizade c sobretudo 
de promover e estimular o progresso da ciência c da tecnologia. 

O Ajuste cm questão, na sua estrutura básica, cm nada difere de 
tantos outros que o Brasil tem lirmado com a linalidadc de estabclc· 
cer um amplo intercâmbio científico c técnico com os demais países· 
c. notudamcntc, com aqueles do continente americano. 

No que cabe a esta Comissão examinar, só resta louvar a iniciati· 
va do a tua I governo cm estabelecer diálogo, que desde já se asscvcrn 
Iii o promissor, com a emergente nação sul-americana. 

btanHJs certos de que os ajustes complementares, que virão 
dcnnir c prccis;Jr as áreas de cooperação, contribuirão decisivamente 

nr10 só pam o progresso da ciênci<~ cm geral mas tumbi:m para o 
desenvolvimento c.:onômicu c soch1l das P:1rtcs Contratuntcs. 

Ante o exposto, somos p!!hl apruvuçào do Acordo de cuopml· 
~;ào dcntili.:a c ti:cnicu firmado entre u Brasil~ o Suriname, nu fornw 
do anexo Projeto de De.:reto l.egislutivo. 

Saiu das Comissões, em de de 1976. - Henrique dl• Lu 
l~oCIIUl', Vicc-Presidente no e.xercicio da Presidénciu - Mendes 
C'annll•, Relmor- lleh·ídio ~unes - Gustu1·o Cupunemu - Itamar 
Franco. 

.O Slt I'RESJI)E~TE (Magalhães Pinto)- Do Expediente lido 
liguram os Projetes ae Decreto Legislativo nYs 26 e 27, de 1976, 
reli:ro;:ntes à'uprovaçào jas contas da PETROBRÃS nos exercidos 
del971 el972. 

A Presidi:ncia esclaJec ·que, de acordo com os pronnunciamen· 
tos das Comissões de Cor, ituiçào e Justiça e de Finanças, desta 
C:1su, a matéria não compon a edição de projeto de decreto legislati
vo, uma vez que deverá apen s ser examinada pelos órgãos técnicos 
competentes e receber parece; pelo arquivamento, "não ocorrendo, 
in casu, qualquer constatação de irregularidade que justilique a 
indicação de providi:ncias objetivas, tendentes à apuração de 
responsabilidades ou à aplicaçãq de punições". 

Tendo em vista, entretanto, as considerações constantes do 
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de 
Contas da Câmara dos Deputados sobre a matéria, a Presidi:ncia 
resolve encaminhar os referidos projetos ao exame da Comissão de 
Constituiçã'o e Justiça, 

O SR. PRESIDE~TE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica que. nos termos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nq 32, de 
1976, do Sr. Senador Benjamim Farah. que veda o funcionamento de 
estabelecimentos de ensino de IY e 2Y Graus nos sábados, domingos c 
feriados nacionais, por ter recebido pareceres contrários. quanto ao 
m~rito, das comissões a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDE:\ITE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I 9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nq428, DE 1976 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal. do discurso proferido 
pelo General-de-Ex~rcito Argus Lima, quando da sua posse no 
Comando do IV Exército, no último dia lO de setembro, no Recife. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1976.- Lourival Baptista. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o§ 
Jq do art. 233 do Regimento Interno, o requerimento lido será 
submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9429, DE 1976 

Requeremos que conste da Ata dos nossos trabalhos de hoje um 
voto de pesar do Senado pelo falecimento, ontem, do Vice-Govcrna
dor de Alagoas, Dr. Antonio Gomes de Barros, cuja vida de homem 
público é merecedora das nossas homenagens pelo exemplo de 
dedicação à causa do povo alagoano c do povo brasileiro que a 
informam. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1976.- Arnon de Mello
Henrique de l.a Rocque- Renato Franco - Ruy Carneiro - Ma~:a
llules Pinto- !.ou rival Rnptista - Paulo Rrossard - Fausto Castelo· 
Rranco- José Snrney- Ruy Santos. 

O SR. I'I~ESII>E:\ITE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido depende de volaçr1o. Para encaminhá-la. concedo a palavra no 
nobre Senador Arnon de Mcllo. 
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O SH. o\1{~0~ l>E 1\lEI.I.O (ARENA - AL. Pura encumi
nln~r a vut;u;~o.)- Sr. Presid~nle, Srs. Senadores: 

Cumpro o dulurosu dever de, em nome da Muioriu, comunicar 
ao Senado o f;llcdmento do V ice-Governador de Alagous, Dr. Antô
nio Gomes de Barrus. Confesso que, aqui, estaria nesta tribuna puru 
falar sobre o assunto, ainda que nào se tratasse do Vice-Governador 
da minha temi, nem me houvesse honrado o ilustre líder Petrõnio 
Portel la \.'Oill a delegação que me outorgou. Aqui estaria de qualquer 
jeito para homenagear a mcmõria de Antônio Gomes de Barros, que 
conheci hú mais de um quarto de s~culo, c sei dos extraordinários ser
viços que prestou às causas do povo alagouno .. 

Pertence Antônio Gomes de Barros a uma das melhores famílias 
do nosso Eswdo, que a de tudo tem dedicado e por ele muito tem 
sofrido. Quando, cm 1950, fui candidato ao Governo, num dos 
momentos mais difíceis e perigosos da vida ulagoana, tive-o a meu la
do, junwmcnte com o seu pai c todos os seus irmãos; dentre os quais 
recordo, neste instante de dor, Mário Gomes de Burros, extraordiná
rio homem público de Alagous que, como Antônio, faleceu repen
tinamente; c Carlos Gomes de Burros, ex-Deputado Federal e Esta
dual, que deu seu sangue, quase a sua vida, pelo bem da nossa terra. 

Recordo que, a 3 de outubro de 1950, não houve eleição no seu 
Município de União dos Palmares, porque o juiz se sentiu então sem 
garantias e abandonou a Comarca lr~s dias antes do pleito. Antônio 
era, naquele ano, candidato a Prefeito e, elegendo-se para o cargo 
dias depuis de 3 de outubro, realizou administração eficiente e digna, 
ao mesmo tempo que, com os seus irmãos, dava-me apoio leal e deci
sivo. Depois do meu Governo, continuamos juntos na mesma luta 
por A lagoas. 

A Revolução de 1964 contou com a sua colaboração decidida. 

Presidente da ARENA, dou meu testemunho da altura e da 
corn:çiio com que se conduziu. Candidato ao Governo do Estado e 
não sendo o escolhido, nem por isso se afastou da liça ou mesmo se 
amuou. Ao cuntrúrio, cumpriu dignamente o seu dever, agindo, com 
serenidade c lucidez, pura a vitôria que todos festejamos. Convidado 
por mim para substituir-me em 1970 como candidato a Senador, re
cusou terminantemente o convite, e confortou-me e honrou-me com 
a sua solidarie~ade indefectível. 

O Sr. i\lauro Bcncvidcs (MDB- CE)- Permite V. Ex~ um 
aparte'! 

O SR. ARNON I> E i\lf.I.I.O (ARENA- AL)- Pois não. 

O Sr. ;'\lauro Bcncvidcs (MDB- CE)- Nobre Senador Arnon 
de Mello, desejo associar-me a essa manifestação de pesar que V. Ex• 
presta a Antônio Gomes de Barros, desaparecido na tarde de ontem, 
na cidade de Maceió. Conheci-o de perto, ao tempo em que ele, co
mo Deputado Estadual, chegou à chefia do Poder Legislativo, no 
Estado de Alagoas. Integrávamos, ele e eu, a União Parlamentar 
1 ntercstadual, órgão que congrega as Assembléias Legislativas do 
País. Estivemos juntos cm vários conclaves de Deputados Estaduai~ 
c a convivência com Antônio Gomes de Barros fez com que, logo nos 
primeiros conta tos, cu pudesse aferir as suas extraordinárias qualida
des de cidadão digno, de homem público realmente exemplar. Neste 
aparte, quero significar o meu apreço, a minha re~erência, a mi~ha 
saudade àquele amigo que, ontem, desapareceu subitamente, na Cida
de de Macció. 

O SR. ARNON I> E i\IEI.LO (ARENA- AL)- Muito obriga
do ao ilustre líder do MDB, o nobre Senador Mauro Benevides. As 
palavras de V. Ex• confortam-me, e aos meus conterrâneos, pela 
solidariedade que empresta ao nosso gesto de homenagem à memó
ria de Antônio Gomes de Barros. Por outro lado, revela o aparte de 
v. Ex• que, acima das divergências políticas, há o relaci.onamen.to, a 
estima entre os homens públicos que servem ao povo, seJam qums fo
rem suas posições partidárias. 

Afirmo, Srs. Senadores, que nenhum homem público alagoano • 
prestou maiores serviços que António Gomes à minha terra, naquela 
fase delicada da nossa vida política. 

Quando S. Ex• o Sr. Governador Divaldo Suruagy, jâ escolhi
do como candidato à Chefia do Executivo alagoano, me comunicou 
a indicação de António Gomes para Vice-Govcrnador do Estado, 
logo lhe disse, com absoluta convicção: 

- Nilo pMm ninguém. Ningul:m se julgarâ com direito de 
competir com Antônio Gomes de Burros, que só merece homena
gens. 

O Sr. I.ourivul Baptista (ARENA- SE)- Permite V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Pois não. 

O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE) - Eminente Senador 
Arnon de Mello, associo-me às manifestações de pesar que V, Ex• c 
a Casa prestam, neste momento, à memória do saudoso Vice
Governador Antônio Gomes de Barros. Conheci-o bastante, e muito 
me honrava a sua amizade. Antônio Gomes de Barros era um 
político íntegro, um homem digno, um insigne filho de Alagoas, que 
lamenta e chora a sua morte. Prestou relevantes serviços ao seu 
Estado. O meu pesar é do Estado de Sergipe pelo desaparecimento 
desse ilustre filho da terra que V. Ex• muito bem representa nesta 
Casa. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Muito 
obrigado, nobre Senador Lourival Baptista, que, sergipano, vizinho 
nosso, bem conheceu Antônio Gomes, e sabe dos serviços que ele 
prestou, como homem público, à causa do povo brasileiro, nor
destino e alagoano. 

~este, Sr. Presidente, o homem que faleceu ontem, em Maceió, 
vitimado por um enfarte, depois de haver assistido ao jogo de futebol 
do seu querido Clube de Regatas Brasil. Alagoas estâ mais pobre. 
Todos nós, seus conterrâneos e correligionârios, choramos a sua 
morte, por ele e por nosso Estado. 

Carlyle dizia, com muita razão, que heroísmo não é morrer 
heroicamente, mas viver dignamente. Antônio Gomes de Barros 
viveu dignamente. Não tinha fraquezas, e a fraqueza é um defeito 
imperdoável, na vida política. Era um forte, mas sabia compreender 
c: perdoar, sem fazer ostentação de coragem nem perder o respeito 
dos seus concidadãos ou cair na vulgaridade dos que amam a condi
çilo de vítimas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o 
requerimento. 

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

. Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens, e fará cumprir a deliberação 

da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Há oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.Senadores: 

A morte sempre nos parece inesperada, e constitui golpe, 
quando atinge pessoas a que estamos ligados por laços afetivos. Foi 
com grande pesar que tive conhecimento do falecimento, no último 
dia lO, cm Aracaju, do Professor José da Silva Ribeiro Filho. 

Tendo exercido diversos cargos e funções, homem sério, bom, 
inteligente, culto e estimado, tinha amplos conhecimentos, e a sua 
morte atingiu toda a sociedade sergipana, onde numerosos eram seus 
amigos, admiradores c ex-alunos. 

José da Silva Ribeiro Filho nasceu em Aracaju, no dia 15 de 
janeiro de 1907, filho de Jo'sé da Silva Ribeiro c Maria Eugênia de 
Mattos Ribeiro. Em 1935, bacharelou-se em Ciências Jurídicas pela 
Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. 
Retornando a seu Estado, lâ exerceu cargos públicos diversos: foi 
Secretário da Fazenda, da Justiça e, recentemente, da Segurança Pú
blica, no Governo Paulo Barreto de Menezes; Diretor do Serviço das 
Municipalidades; Consultor Jurídico do Serviço de Pessoal c Dirctor 
do Reformatório Penal. 
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EM:n:~u o magistério, t~ndo sido prof~ssor fundador da Fa~ul· 
dud~ d~ Dirc:ito de: S~rgip~. da quul c:ru Dir~tor c titular da cad~ira d~ 
Direito Penal. L~cionou, ;linda, na Faculdad~ d~ Ciências Econô· 
mi~us. 

Magistnado por concurso, apos~ntou-s~ con.o Jui2 Presid~ntc 
da I• Junta d~ Conciliação dulgamc:nto d~ Aracaju. 

Perten~eu ii Hona Literária, era membro da Acadc:mht 
Sergip;tna de Letras, onde ocupou ;1 cadeir;t n1• li, tendo lançudo, há 
um m~s. o seu livro de poernus A Estrl'lu c u Flor. Era também do 
1 nstituto Histórico e Geográfico de Sergipe c da Associação lb~ro· 
Am~ri~ana de Direito do Trabalho. No corrente ano, foi distinguido 
com a M~dalha do Mi:rito Cultural Inácio Barbosa. 

Colaborou na Revista du Academia Sergipana de L~tras, na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, na Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Sergipe. na 
Revista de Sergipe, da qual foi fundador, e em O Jornal, no Rio de 
J;tnc:iro. 

Sr. Presidente, a vida de José da Silva Ribeiro Filho foi de 
trabalho o mais fecundo, dando importante contribuição para a 
cultura sc:rgipana. quer como magistrado, quer como professor, quer 
como autor de numerosos trabalhos literários. 

Ao prestar essa derradeira homenagem ao ilustre sergipano e 
excelente amigo, expresso meus sentimentos de profundo pesar pda 
sua morte a sua digna esposa, D. Joana Brandão da Silva Ribeiro, c 
a seus dilc:tos filhos, Wagner da Silva Ribeiro, Maria Eugênia Pereira 
Ribeiro. José: da Silva Ribeiro Neto, Eduardo da Silva Ribeiro, 
Maria Luiza Ribeiro Guerra, Artur da Silva Ribeiro, Marcelo da 
Silva Ribeiro, Rita de Cássia da Silva Ribeiro, Maria de Fátima da 
Silva Ribeiro, Lígia Ribeiro de Araújo e Maria Auxiliadora da Silva 
Ribeiro. 

Sr. Presidente, com a morte de José: da Silva Ribeiro Filho, Ser· 
gipe perdeu um de seus mais dignos e ilustres filhos, que honrou as 
tradições culturais do Estado. E eu perdi um sincero amigo, de quem 
sempr~ me recordarei com saudade. (Muito bem!) 

O SR. I'RESWE:"'TE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. :\lAVRO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o se· 
guint~ discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Segundo dados divulgados pela SUDENE, mais de 700 munici· 
pios nordestinos foram já incluídos na "área da estiagem", 
passando, em conseqUência, a desfrutar de tratamento especial por 
parte daquela agência dcscmoililltCIItista e dos estabelecimentos 
oficiais de crédito que aluam no Polígono das Secas. 

Enquanto frentes de serviços foram abertas, nas zonas mais 
duramente afetadas pela calamidade, nas demais, os agricultores c 
pecuaristas obtiveram reescalonamento de suas dividas, contraídas 
junto ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste. 

Com isso, pretende o Governo oferecer condições de sobre· 
vivência às populações alcançadas pela intempérie, reduzindo os 
danosos efeitos que a mesma acarreta. 

Há, porém, comunas que ainda aguardam a adoção de providên· 
cias por parte da SUDENE, para que se vejam incluídas na relação 
da!l que estão a merecer atenção particular do Governo da União c 
dos órgãos da administração federal indireta. 

Durante a minha recente estada no Ceará, recebi apelo de 
numerosos proprietários rurais dos Municípios de Quixeramobim, 
Senador Pompeu e Pedra Branca, no sentido de que, jul\famcnte com 
os demais integrante~ da representação parlamentar do Ceará, 
envidassc esforços para que os favores oficiais também os benc· 
ficiasse, pois ali a falta de chuvas passou a prejudicar sensivelmente a 
lavoura, acarretando perdas consideráveis nas respectivas plantações. 

Por seu turno, a pecuária já se ressente da carência de pastos, 
exigindo dos criadores maiores despesas c impossibilitando-os, cm 
face disso, de arcar, cm meio à rigorosa pontualidade, com os 
compromissos assumidos perante o BNB c o Banco do Brasil. 

i\ liús, as autoridades locais, as entidades de classe, os clubes de 
~cn,iço~ movimentam-se naquelas cidades, com o ohjetivn de vi:-las 
!;11 01ccidas pela ação da SUDENE, na presente c penosa conjuntura. 

O Lions Club~ de s~nador Pnmp~u. por exemplo, dirigiu, hú 
poucos di;ts, aos senadores c: deputados federuis do Ceará, um longo 
telegrama. em nome dos ruralistas radicados no Município, 
l'ocaliz;111do ;ts dificuldades decorrentes da seca parcial deste: ano. 

I' o r sua vc:l, o Vereador A ureliano Vitoriano de Oliveira, Presi· 
dc:nt~ d:~ Gunara Municipal de Senador Pompeu, enviou à bancada 
cc;trense no Congresso o seguinte tl'll'X: 

"Nome Cúm;tra Municipal informamos Vossu Excdên· 
cia até: ess:~ data nada consta fontes oficiais inclusão de 
Senador Pompeu et Pedra Branca zona de estiagem pt Soli· 
citamos imediatas providências fim solucionar anitiva situa· 
çào ;tgropecuarista vg comé:rcio et indústria da região pt 
Agradecemos penhoradas atenções dispensadas pt 
Cordialmente" 
Aurdiano Vitoriano de Oliveira 
Presidente du Câmara. 

Sr. Presidente, há ussim, uma angustiante expectativa no seio 
dos propri~túrios rurais daqueles M unicipios, localizados na Zona 
Centro do Estado. com repercussão, igualmente, junto aos comer· 
ci;tntes c industriais, cujos interesses passaram a ser afctados cm 
r;tzào dos rdlexos da crise económica. 

Conliam des em que, reconhecendo a precária situação 
enl'rentad;t, a SUDENE venha a incluir Senador Pompeu, Pedra 
Branca c Quixc:ramobim na faixa a ser beneficiada pelos bancos 
oliciais incumbidos de assistir o Nordeste. 

Seria ideal que as composições bancárias, articuladas pelos dois 
maiores estabelecimentos crediticios mencionados, fossem 
ampliadas, além da esfera estritamente rural, atingindo o comércio e 
a indústria, jú que estes também sofrem inapelavelmente os efeitos 
da seca que se abateu sobre a Região N ordcstina. 

Neste sentido. reitero solicitação ao Engenheiro José: Lins de 
Albuquerque, certo de que, de sua parte, tudo será feito para 
concretizar esta justa reivindicação daquelas comunas cearenses. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SER) 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A presidência 
comunica aos Srs. Senadores que a Sesão Especial do Senado 
destinada a reverenciar a memória do ex-Presidente Juscelino Kubits· 
chek será realizada amanhã, às 14 horas, c não às 15 horas, como foi 
anteriormente convocada. E convoca Sessão Extraordinária a 
realizar-se também amanhã, às I 8 horas e 30 minutos, com a 
seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~ 619, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nova Odessa (SP). a elevar cm CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de 
cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada, tendo. 

PARECER. sob n9 620. de 1976, da Comissão: 

- de ('onstítuiçiio c ,Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc. 

-2-

Discussão. cm turno único, do Projeto de Resolução n~ 75. de 
197(1 (apresentado pela Comiss[to de Economia como conclusiio de 
seu Parecer n~ (•11. de 1976), que autori.w a Prefeitura Municipal de 
Draccna (SI') <1 elevar cm CrS 2.514.800,00 (dois milhões, 

-



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) Terça-feira 14 S685 

4uinh~ntos ~ qualorz~ mil ~ oitoc~ntos cruzeiros), o montanl~ d~ sua 
divida C<l11soli1.h1da, l~ndo 

I' A R ECER, sob n• 622, de: 1976, da Comissão: 
- d1.• Cunstituiçuu l' Justiçu, pela constitucionalidade c: 

juridicidud~. 

( 'O:\II'.\1H:n::-.J :\I AIS OS SI~ S. SE:"\ADOI~ES: 

José Esteves - Callc:lc: Pinheiro - Petrnnio Portdlu - Jessé: 
Frdr~- Domicio Gondim - Luiz Cavalcante- Augusto Fntnco 
- Dirceu Cardoso - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gus
tavo C.1panem;1 - Franco Montoro - Orestes Qué:rciu - Úllo 
L~hmann - Benedito Ferreira - U1zaro Burbozu - Evdásio 
Vidra. 

O SR. l'l~ESIDE:"'íTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a Hora 
do Expediente. 

l'uss;I·Se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 307, de 
1976, do Senhor Senador Ruv Santos, solicitando o sobresta· 
mento do Projeto de Lei d~ Senado nY 240, de 1975, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao 
;1r1. 173 do D~crc:to-Lei nY 2.627, de 26 de setembro de 1940, 
4ue "dispõe sobre as Sociedades por Ações", tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob nY 604, de 1976, da 
Comissão de Economia. 

A Presidência esclarece que a Comissão de Economia, nos 
termos regimentais, deveria ter se pronunciado sobre o requerimento 
de sobrestamcnlo do estudo do Projeto de Lei do s'enudo nY 240, de 
1975. c não sobre a proposição. como o fez em seu Parecer nY 604, de 
1976. Tendo em vista, entretanto, que o parecer do órgão técnico 
concluiu também pelo sobrestamento da matéria. a Presidência re
solvc:u considerá-lo como relativo ao requerimento, ora em votação. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria ficará sobrestada, aguar
dando o envio ao Senado do Projeto de Lei da Câmara que dispõe 
sobre as sociedades por ações. 

O SR. PRESII>E:'I:TE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Votação. em turno único, do Requerimento nY 412. de 
1976. do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição. nos Anuis do Senado Federal. da Ordem do Dia 
do Ministro da Marinha. Almirante-de-Esquadra Geraldo de 
1\zevedo Henning. referente ao I 549 Aniversário da Inde
pendência. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. Será feita a transcrição solicitada. 

E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA DO SR. MINIS
TRO DA MARINHA: 

"Ao ensejo da nossa data magna. é de justiça exallar os vultos 
ilustres do passado que. por seu inigualável altruísmo. contribuíram 
de modo relevante para a formação da nacionalidade. 

O caminho percorrido tem sido cheio de obstáculos. mas. graças 
i1s virtudes dos nossos maiores. somos hoje uma Nação coesa, 
cônscia de seus valores morais c confiante no futuro. Com ré c 
lrab:tlho, esperamos legar às gerações futuras este património 
intacto c. mesmo. enriquecido. 

Num País dependente do mar como o Brasil, avulla a innui:ncia 
da nossa corporação no crguimcnto da· grandeza nacional. No 
campo do Poder Marítimo. contribuímos para o desenvolvimento c 
·,clamos pela segurança, cm defesa da soberania pútria c na ma· 
nutcnç~o da tranqUilidade interna indispensúvcl ao progresso. 

Fid i1s su;1s lr:tdicões, a Marinha integrada com o Exército e <I 
AerunC1utica. pós em 1964 um paradeiro aos desmandos de uma 
minori<l que, de forma solerte e insidiosa, busc~va impor um regime 
contrCtrio i1 índole e i1s aspirações do nosso povo. 

Hoje, vencida estu dillcil el:IJ1<1 d;1 evolução política, c:1mi-
11iwmos accl~r.ld:1mente rura a prosperidade económica e a ,garantia 
do bcm-cswr físico~ espiritual a todos os brasileiros. 

Vemos :1s responsabilidades da Marinha crescerem a cada dia. 
A evolução tecnológica, ampliando as pos~ibilidades de utilização 
dos oceanos como fonte de alimento e de riquezas, o aumento ex
tr.lordinário d:1 nossa frota mercante c, também, do comércio ex
terior, condicionam o nosso rrogresso a um judicioso uso do mar. 
cstimul:tndo-nos. portanto. ;1 intdigência e a vontade. 

Temos consciência de 4ue Independência não é algo que se real i
te num momento. mas, sim, constitui uma conquista de cada dia, de 
cad:1 hora. t\ Marinha não medirá esforços para assegurar ao País a 
sua Independência, :1 I.JUal só será verdadeira na medida em que sai
h:trnos vcnc~r :1s :1meaças internas e externas. 

lnspiro1dos nos exemrlos soberbos dos heróis do rassado. con
li:lntes no civismo do povo e na clarividência dos seus dirigentes, sa
heremos. mercê de Deus. cumrrir com o dever. em quaisquer circuns· 
t[tncias. na paz ou na guerra. 

O sangue generoso dos bravos marinheiros que:, no passa<io, 
ofereceram suas vidas. para a manutenção da honra e integridade da 
f'[llria. há de servir-nos como fonte permanente de inspiração, man
t~ndo viva a cham;1 dos ideais pelos quais se sacrificaram." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 
Votação, em turno único, do Requerimento nY 418, de 

1976. do Senhor Sen:1dor Franco Montoro. solicitando sejam 
anexados. aos Projctos de Lei da Câmara nY 63. de 1976 e de 
Lei do Senado n•.' 24. de 1976. que tramitam em conjunto. os 
Pmjctos de Lei do Senado nYs 173 e 299, de 1975, 39 e 197. de 
1976, c o Projeto de Lei da Câmara n~ 29, de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprov:1do. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do 
Senado nY 134, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro. 
que acrescenta parágrafo ao oart. 652 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. tendo 

PARECERES, sob n~s 135 e 136, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituitio e Justica, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto nos termos do substitutivo que apre
senta: c 

-de Legislaçio Social, favorável ao Projeto nos termos 
do substitutivo da Comiss~o de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto c o substitutivo. (Pausa.) 
N~o havendo quem quci1 a discuti-los. encerro a discussão. 
Em votação o suhstitutivo. que tem preferência regimental. 
Os Srs. Scn:1dorcs que o arrovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

É o seguinte o substitutivo rejeitado: 

EMENDA N~ I·CCJ 
Substitutivo 

Art. 1~ O artigo 652 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
aprovado pelo Decreto-Lei n~ 5.452. de I~ de maio de 1943, é acresci
do do seguinte parágrafo 2~. renumcrando-se o único existente: 

"Art. 11~2. . ................................... . * I~ .......................................... . 
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~ ~~· N;ts hipóteses contempludus no parágrafo un· 
tcrhlr, o Presidente determinurú que 11 11udiênci11 seju reali· 
1ud•1 no pr.tzo de 15 (quinze) di11s, 11 p11rtir da d11ta da recla· 
nu11:i'to, podendo ser prorrogado, um11 só vez, por igual 
período," 

1\rt. ~~· Esta Lei entra em vigor nu data de sua 
puhlic•t~:rto. 

t\rt. 3'' Revogam-se as disposicões em contrário. 
O SR. l'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à votação 

do projeto. 
Os Srs. SenadCire~ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matí:riu vai ao Arquivo. 

~o seguinte o projeto rejeitado: 

I'ROJ ETO OE LEI DO SENADO N9 134, DE 1974 

"Acrescenta parágrafo ao artigo 652 da Consolidação 
das Leis do Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Acrescente-se ao art. 652, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de J9 de maio de 
1943, o seguinte parágrafo 29 renumerando-se o único existente: 

"Art. 652 ........................... · ·. · · · · .. · · · · · · · 
~ )9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 2• Nas hipóteses contempladas no parágrafo anterior, o 
Presidente da Junta determinará que a audiência seja 
realizada no prazo máximo de lO (dez) dias, a partir da data 
da reclamação". 

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

O SR. PRESWENTE (Magalhães Pinto) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno). do Projeto de Lei do Senado n9 lOS, de 1976, do 
Senhor Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo 
ao art. 39 do Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 

(Consolidação das Leis do Trabalho). passando a ser 29 o 
parúgrufo único, tendo 

PARECER, sob nY 543, de 1976, da Comissão: 
-de Constltuiçiio ~· Justiç11, pela inconstitucion111idade. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidllde. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo. encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

t:: o seguinte: o projeto rejeitado: 

I'ROJETO OE LEI DO SENADO NY 1115, DE 1976 

Acrescenta parágrafo ao artigo 39 do Decreto-Lei n9 
5.45!, de I• de maio de 1943 (Consolidação d11s Leis do 
Trabalho), passando a ser 2'' o parâ~:rafo único. 

O Congresso Nacional decreta: 
An. J9 Acrescente-se ao artigo 39 do Decreto-Lei n9 5.452, de 

I Y de maio de 1943, o seguinte parágrafo primeiro. 
§ )9 Equiparam-se ao empregado, para os benefícios 

decorrentes desta lei, o viajante comercial autõnomo que presta 
serviços a uma só empresa e em regime de subordinação exclusiva. 

Art. 29 Passa a viger como segundo o parágrafo único do artigo 
39 do Decreto-Lei nY 5.452, de )9 de maio de 1943. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a 
matí:ria constante da Ordem do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais 
havendo que .tratar. declaro encerrada a Sessão. 

( Le1•anta·s.e a Sessão âs 16/zoras e lO minutos.) 
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MESA 

Presidente: 39.Secretário: 

LIDERANÇA DA ARENA 
IDA MAIORIA 

Magalhães Pinto IARENA-Mc;l louri~al Baptista !ARENA-SEI líder 
Petrónio Portella 

Vice-líderes 
Eurico Rezende 

Jarbas Pauarinho 
José lindoso 
Maltas leão 

Osires T oixeira 
Ruy Santos 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19. V ice-Presidente: 
Wilson Gonçal~es IARtNA-CEI 

49.Secretário: 
lenoir Vergas IARENA-~CI 

29. V ice-Presidente: 
1\,enjamim Farah IMDB-RJI 

LIDERANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

I9.SecrAtária: 
Oinarte Mariz 11\RfNA-RNI 

Suplentes de Secretó110s: líder 
Franco Montara 

Vice-lídores 
Mauro Benovides 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Evandra Carreira 

29-Secretário: 
Marcos Freire IMDB-PFI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa IARENA-M..,, 
Mendes Canele IARENA-MTI . 

COMISSOIS 

Oiretor: Jo1é Soares de Oli~eira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DI COMISSOIS PERMANENTES 

Chefe: Claúdio Carlos Rod11gues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

(OMISSlo DI AGRICULTURA- (CA) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércia 

• Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

ntular•• 

I. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

( ltalívio Coelhn 

5. Mendes Canele 

I. Agenor Mario 

2. Orestes Quércía 

ARENA 

MDB 

Suplentea 

I. Alte~ir leal 

2. Otair BeckAr 

3. Renato Franca 

I. Adalberto Sana 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulort Gonzogo - Ramal 706 

Reuniões: Quartas-feiras, ós 10:30 horas. 

local: Solo Epitócio Pessoa - Anexo 11 - Romal615 

COMISSlO DE ASSUNTÓS REGIONAIS- (CAR) 
· 17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cottete Pinheiro 
• Vice-Presidente: 1\genor Maria 

ntulares 

I. Cattete Pinheiro 
2i José.Guiomard 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Franco 
5. José Esteves 

I. Agenor Maria 
2. E~andro Carreira 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

I. Saldanha Derzi 
2. José s~rney 
3. Benedito Ferreiro 

1 E~elásio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Auistento: lêda ferreiro da Rocha - Ramal 312. 
Reuniões: Terças-loiros, às 10:00 horas. 
(ocal: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

C OMISSA O DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA - (CCJ) 
11 'l Membros' 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
J9.Vico-Presidente: Gustavo Capanemó 

29-Vice.'Presidente: Paulo Brossard 

Titulare a 

1. Accioly Filho 
2. José Smnéy 
3. José lindaso 
4. Helvídio Nunes 
5. ltalívio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. Gustavo Copanema 
8. H eiÍor Dias 
9. Henrique de Lo Racque 

I. Dirceu Cardoso 
2. l~lte Chaves 
3. Nelson Carneiro 
... Paulo Brossard 

ARENA 

MDB 

Suplerttea 

1. Maltas leão 
2. Otto lehmonn 
3. Petrónia Portella 
4. Renato franco 
5. Osires Teixeira 

I. Franco, Montara 
2. Mauro Benavides 

Assistente: Maria Helena Bueno branaôo - Ramal 305. 
Reunióet: Quartas-feiras, às 10:00 h<;~ras 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11-.Ramal 623. 



5688 Terç11·felr11 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro de 1976 

COMISSAO DO DISTRITO PIDIIAL - (CDP) 
III Membrosl 

Titulare a 

I. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezonde 

3. Renato Franco 

4. Osires Teixoir~ 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice.Presidente: Adalberto Seno 

Suplentes 
ARENA 

I. Augusto franco 

2. luiz Cavalcante 

3. José lindoso 

4. Virgílio Távora 

7. Henrique de lo Rocque 

8. Otoir Becker 

I. Adalberto Seno 

2. Lázaro Barbozo 

3. Ruy Carneiro 

MOS 

I. Evondro Carreira. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306. 

Reuniões: Quintas-loiros, às 9:00 horas. 

Local Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li - Ramars 621 e 716. 

COMISSAO DE ECONOMIA- (CI) 
III Membros) 

Titulare a 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavolcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jarbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quércia 

3. Roberto Saturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto franco 

3. Ruy Snntos 

4. Cotteto Pinheiro 

5. Holvídio Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Allistente: Daniel Reis de Souza- Ramol675. 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas. 

t.-.cal: Solo "Epitócio Pe11oo"- Anexo 11- ~omol615. 

COMISSAO DIIDUCAÇAO I CULTUIA- (CIC) 
(9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outro 

Vico-Presidente: Henrique de lo Rocque 

Titularei Suplente a 
ARENA 

I. Torso Outro "rnon dA Mollo 
2. Gustavo Capanema '1. HeMdio Nunes 
3. Jodo Calmon 3. Joié ~arnoy 
4. Henrique do la Rocquo 4. Ruy Santos 

5. Mondes Canelo 
6. Oito Lehmann 

MDB 

I. Evolósio Vieira I. Franco Montoro 
2. Paulo Bro11ard 2. Itamar franco 
3. Adalberto Sena 

A11istonto: Cloide Maria B. f. Cruz- Roma1598. 

Reuniões: Quintas-loiras, às 10:00 horas. 

Local: Sala "Cióvrs Bevilácqua" -Anexo 11- Ramal623. 

COMISSAO DE fiNANÇAS- (CP) 
117 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Thularea 

l. Saldanha Dorzi 

2 Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Je11é Fleire 

6. Virpílio Távoro 

7. Monos leão 

8. Tarso Outra 

9. Henrique ci~ lo Rocque 

10. · Helvídio Nun01 

11. Teotónio Vilela 

12. Ruy Santos 

I. Amaral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mouro Benevides 

4. Roberto Soturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Daniel Krieger 

2. José Guiomard 

3. José Sorney 

4. Heitor Dias 

5, Cattate Pinheiro 

6. Os ires Teixeira 

I. Danton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveldslo Vieira 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzogo- Romol303. 

ReuniÕOI: Quintas-feiras. às 10:30 horas. 

Loco I Snln "R"y Bmhnr.o" Anoxo 11 · Rnmn" 621 n 716 
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COMISSAO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

Titulare a 

I. Mendes Canele 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Prosidente: Jeué Freire 

Suplente• 
ARENA 

2. Domício Gondim 
I, Virgílio Távora 
2. Eurico Rezende 

3. Jorbos Pouorinho 
3. Accioly Filho 

4, Henrique de lo Rocque 
5. Jeué Freire 

I. Franco Montara 
2. Nelson Carneiro 

MDB 

I. Làzaro Barboza 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675 
Reuniões: Quintos-feiras, às li :00 horas. 

local: Solo "Clóvis Bevilacquo"- Anexo 11- Ramol623. 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CMI) 
17 Membros! 

Tltularea 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Domício Gondim 
5. João Calmon 

I. Dirceu Cardoso 
'2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

~residente: João Colmon 
Vice-Presidente: Domício Gondim 

Suplente a 
ARENA 

I. Paulo Guerra 
2. José Guiomord 
3. Virgílio Távora 

MDB 

I. Gilvan Rocha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306. 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas. 

local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Romal615. 

Titulare a 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Ono lehmann 

I. Danton Jobim 
2. Orestes Quércia 

COM155lO DI REDAÇAO (CR) 
15Membrosl 

(:OMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jobim 
Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

I. Virgílio T óvora 
2. Mendes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Como Souza - Romal134. 
Reuniões: Quartos· feiras, as 11:00 horas. 

local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rarnal623. 

COMISSAO DI RILAÇOIS IXTIRlORIS- (CRI) 
115Membrosl 

Titulare a 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir6 
5. Arnon de Mello 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
JQ.Vice-Presidente: luiz Viana 

2Q. Vice-Presidente: Virgílio T óvoro 

Suplentea 

ARENA 

I. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Cottete Pinheiro 
4, Fausto Costelo.Bronco 

6. Petr6nio Portella 
5. Mendes Canele 
6. Helv:dio Nunes 

7. Saldanha Derzi 
8. José Sorney 
9, João Colmon 

10. Augusto Froncc 

I. Donton Jobim 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite Oaves 
5. Mouro Benevides 

MOS 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Cóndido Hippertt- Ramal 676. 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas. 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulares 

COMlSSlO DISAUDE- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Bronco 
Vice-Presidente: Gilvon Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Bronco I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canele 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otair Becker 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Seno 
2. Gilvon Rocha 

MDB 

I. Evandro Carreiro 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: lêdo Ferreira da Racha- ~amal31?. 
Reuniões: Quintas.feiras, às 11,00 horas. 

local: Sola "Epitócio Pessoa"- Ann•o 11- Ramol615. 
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COMISSlO DI SI OU lANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros I 

Titulares 

I. luiz Cavalcante 
2. José lindoso 
3. Virgílio T óvora 
4, José Guiomard 

COMPOSIÇÀO 
Presidente: Jouí Guiomard 

V ice. Presidente: Vosconcelos Torres 

Suplentes 
ARENA 

I. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de la Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 

I. Amoral Peixoto 
2. Adalberto Sena 

MDB 
1. Agonor Maria 
2. Orestes Quércia 

Assistente: lt\da Ferreira da ~ocha- Rama1312. 
~euniões: Quartas. feiras, às li :30 horas. 
Local: Solo "Clóvis Be>ilacquo"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DI SERVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Mombrosl 

ntulares 

I. Augusto franco 
2. Olla Lehmonn 
3. Heitor'Oias 
4. Accioly Filho 
5. luiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÀO 
Presidente: lózaro Barboza 

Vice·Presidenle: Ol!o Lehmonn 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

I. Mallos Leão 
2. Gustavo Capanema 
3. Alexandre Costa 

I. Oanlon Jobim 
2. Mauro Benevides 

Assistente: Sanio Andrade Peixoto- Romol307 
Reuniões: Quintas. feiras, às 10:00 horas. 
Local: Solo Epitácia Pessoa -Anexo 11- Ramal 615 

COMISSlO DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇOES 
I OIRAS PUBLICAS - (CT) 

Titulares 

I. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Benedito Ferreira 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

I, Evandro Carreira 
2. Evelósio Vieira 

17 Membros! 
COMPOSIÇÀO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Olla Lehmonn 
2. Mendes Canele 
3. Teotónio Vi leio 

MDB 
I. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Claudia Carlos R. Costa - Ramal 301 
Reuniões: Ouintas·feiros, às 11:00 horas. 
Local: Sola Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal621 

I) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
I DE INQU!RITO 

Coml11ões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexa 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Romal303 
) I Comissões Temporárias para Projetes do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Comum I. 

Assistentes do Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Alfeu de Oliveira- 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes 
de Só- Ramal310 

SENAPO l'EDEHAL 

SUBSECRETARIA DE COIIISS0ES 

SERVIÇO DE COMISSOES PERIIANENTES 

HOIWI TEaÇA 

10:00 C. A. R. 

HORAS QUARrA 

c.c.J. 
10100 

C,E, 

C, R. E, 

10:)0 

C,A. 

ll100 C.R. 

ll:)O c.s.N. 

HOR.(RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERIIANBNTES DO SENADO l'El~ 

PARA O ANO DE 1976 

S. A L A ASSISTENTE HORAS QUINTA s A L A 5 

EPITACIO PESSOA 
LEDA 09:0u C.D.F, ROY BARBOSA 

Ramal - 615 Ramaia - 621 e 716' 

5 A L A s ASSISTENTE C,E.C CLOVIS BEVIL.(CQUA 

10:00 Ramal - 62) 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA 
C,S.P.C. EPITACIO PESSOA 

.J!a!M_l - 62J HELEN Rnmal - 6li_ 
EPITACIO PESSOA c.r. RIJY BARBOSA DANIEL 

Ramal - 615 1oqo Ramaio - 621 e 7l6 

RIJY BARBOSA CAND!DO C,M.E. EPITACIO PESSOA 
Rama1a - 621 o 716 

Rnmal - 615 

EPITACIO PESSOA MARCUS 
C.L.s, CLOVIS BEVIL.(CQUA 

-1- 615 VIN!CWS 
Ramal - 623 

CLOVIS BEVIL.(CQUA MARIA ll:OO c.s. EPIT~CIO PF.:;SOA 
Rnmal - 62) CARMEM Ramal - 615 

CLOVIS BE'Í! LACQUA LEDA C,T, ROY BARBOSA 
Ramol - 62) RMaiB .. 621 e 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLEIDE 

SONIA 

MARCUS 

VINICIUS 

RuNALDO 

DANIEL 

LEDA 

CLAUDIO 
COSTA 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXI- N~> 111 QUARTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1976 BRASlLIA- DF 

...-------CONGRESSO NACIONAL-------

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1~>, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~' 68, DE 1976 
Aprova o texto do Decreto-Lei n~' 1.471, de 15 de junho de 1976. 

-:\rtigo único. E aprovado o texto do Decreto-~ei n~' 1.47_ 1, de 15 d~ junh~ de 1976, que "estende a fi
nanciamentos do BNDE a bancos de investimento pnvados o ststema de mcenttvo fiscal previsto no Decre· 
to-Lei n~> 1.452, de 30 de março de 1976" 

Senado Federal, em 14 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~' 69, DE 1976 

Aprova o texto do Protocolo que modifica e complementa a "Convenção entre os Esta
dos Unidos do Brasil, atualmente República Federativa do Bra.~il, e o Japão, destinada a evi
tar a dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos", assinado em Tóquio, a 
23 de março de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> É aprovado o texto do Protocolo que modifica e complementa a "Convenção entre os Estados 
Unidos do Brasil, atualmente República Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a evitar a dupla tributa
ção em matéria de impostos sobre rendimentos", assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976. 

Art. 2~> Este decreto legislativo entra·em vigor na data de sua publicação. . · 
Senado Federal, em 14 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinta, Presidente. ·' 1 

••• 
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PROTOCOLO QUF. MODIFICA E COMPLEMENTA A 
"CONVEN(',\0 ENTRE OS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL E O JAPÃO DESTINADA A EVITAR A 
DUI'l.A TRIDUTA('ÁO EM MATE:RIA DE 

IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS" 

O Governo da República Federativa do Brasil c o Governo do 
Japão, 

Desejando modificar c complementar a "Convenção entre os 
Estados Unidos do Brasil e o Japão Destinada a Evitar a Dupla Tri· 
butacão em Mati:ria de Impostos sobre Rendimentos", assinada em 
Tóquio, a 24 de Janeiro de 1967, 

Acordaram no seguinte: 
Artigo I 

O parágrafo (2) do Artigo 9 deve ser eliminado e substituído 
pc:lo seguinte: 

"(2) Esses dividendos podem, no entanto, ser tributados no 
Estado Contratante onde reside a companhia que os paga, c de acor
do com a legislação desse Estado Contratante, mas o imposto 
respectivo não poderá exceder 12.5 por cento do montante bruto dos 
dividendos". 

Artigo 2 

O parágrafo (2) do Artigo 10 deve ser eliminado e substituído 
pelo seguinte: 

"(2) Esses juros podem, contudo, ser tributados no Estado 
Contratante de que provêm, c de acordo com a legislação desse Esta· 
do Contratante, mas o iinposto correspondente não poderá exceder 
12.5 por cento do montante bruto dos juros". 

Artigo 3 

I. O parágrafo (2) do Artigo 11 deve ser eliminado e 
substituído pc:lo seguinte: 

"(2) No entanto, tais "royalties" podem ser tributados no 
Estado Contratante de que provêm, e de acordo com a legislação des
se Estado Contratante, mas o imposto assim cobrado não poderá 
exceder: 

(a) 25 por cento do montante bruto dos "royalties" pro
venientes do uso ou da concessão do uso de marcas de indús
tria ou comi:rcio; 
(b) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" pro
venientes do uso ou da concessão do uso de direito de autor 
sobre filmes cinematográficos c filmes ou fitas de gravação de 
programas de radiodifusão ou televisão; 
(c) 12.5 por cento em todos os demais casos". 

2. O parágrafo (3) do Artigo 11 deve ser eliminado e 
substituído pelo seguinte: 

"(3) O termo "royalties" empregado neste Artigo designa as re
munerações de qualquer natureza pagas pelo uso, ou pela concessão 
do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou 
científica, inclusive de filmes cinematográficos e filmes ou fitas de 
gravação de programas de radiodifusão ou televisão, qualquer 
patente, marcas de ~ndústria ou comércio, desenho ciu moâelo, 
plano, fórmula ou processo secretos, bem como pelo uso ou pela 
concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou cientí· 
fico, ou por informações, concernentes. a experiência industrial, 
comercial ou científica". 

Artigo 4 

O~ subparágrafos (a), (b) c (c) do parágrafo (2) do Artigo 22 
devem ser eliminados c substituídos pelos seguintes: 

"(a) (i) Quando um residente do Japão auferir rendimentos 
provenientes do Brasil que sejam tributáveis no Brasil, de 
acordo com as disposições da presente Convenção, a.quantia 
do imposto brasileiro c'igível cm relação àqueles rendi
mentos será computado como um crédito contra o imposto 
japonês incidente sobre aquele residente. O montante do cré· 
dito, entretanto, não excederá aquela parcela do imposto ja· 
ponês relacionada àqueles rendimentos. 

(ii) Quando os rendimentos auferidos do Brasil forem 
dividendos pagos por uma companhia residente do Brasil a 
uma companhia residente do Japão que detenha pelo menos 
10 por cento, quer das uçõcs com direito a voto da 
companhia que paga esses dividendos, quer do total de uções 
emitidas por cst:t companhiu, o cri:dito rc:fc:rido no subpará
grafo (i) acima lc:vará cm conta o imposto brasileiro exigível 
da companhia que: paga os dividc:ndos com relação aos seus 
rendimentos. 
(b) (i) Para os fins do crédito referido no subparágrafo (a) 
(i) acima, o imposto brasileiro será sempre considerado como 
tendo sido pago: 
(A) A aliquota de 25 por cento no caso dos dividendos a que 
se aplicam as disposições dos parágrafos (2) e (5) do Artigo 9, 
c no caso dos "royalties" a que se aplicam as disposições dos 
subparágrafos (b) e (c) do parágrafo (2) do Artigo 11: 
(B) A aliquota de: 20 por cento no caso de juros a que se 
aplicam as disposições do parágrafo (2) do Artigo 10. 
(ii) Para os fins do cri:dito refendo no subparágrafo (a) 
acima, o imposto brasileiro deverá incluir o montante do 
imposto brasileiro que deveria ter sido pago se não houvesse 
a isenção ou redução do imposto brasileiro de acordo com as 
mc:didas especiais de incentivo visando a promover o desen· 
volvimc:nto econõmico do Brasil, vigentes em 23 de março de 
1976, ou que possam ser introduzidas posteriormente na le
gislação tributária brasileira, modificando ou ampliando as 
medidas existentes, desde que a extensão do benefício conce
dido ao contribuinte por tais medidas seja acordado pelos 
Governos de ambos os Estados Contratantes. 
(c) Na aplicação do disposto no subparágrafo (b) (ii) acima, 
não será considerado, em hipótese alguma, como tc;ndo. sido 
pago um montante de imposto mais elevado do que aquele 
que, não fosse .pela isenção ou redução de imposto em virtude 
das medidas especiais de incentivo, resultaria da aplicação da 
legislação tributária brasileira em vigor em 23 de março de 
1976. 

Artigo 5 

A expressão "Estados Unidos do Brasil", sempre que emprega
da na mencionada Convenção, deverá ser eliminada e substituída 
pela expressão "República Federativa d~ Brasil". 

Artigo 6 

I. O presente Protocolo deverá ser ·ratificado e os instru
mentos de ratificação deverão ser trocados em Brasília, DF , o mais 
cedo possível. 

2. O presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia 
após a data da troca dos instrumentos de ratificação e produzirá 
efeitos com relação aos rendimentos obtidos durante os anos fiscais 
que começarem no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano 
calendário imediatamente seguinte àquele em que o presente 
Protocolo entrar em vigor, desde que, no que concerne aos ren
dimentos obtidos durante os anos !iscais anteriores aos anos fiscais 
acima mencionados, continuem a ser aplicados os dispositivos 
relevantes da Convenção acima mencionada. 

3. O presente Protocolo continuará cm vigor enquanto a 
mencionada Convenção permanecer em vigor. 

Em testemunho do que, os abaixo assinados, para isso devida
mente autorizados por seus respectivos Governos, assinaram o pre· 
sente Protocolo. 

Fe1to cm duplicata cm Tóquio a 23 de março de 1976 em línguas 
portuguesa, japonesa e inglesa, sendo cada texto igualmente autên· 
tico. No caso de qualquer divergência de interpretação, prevalecer(! o 
tcxtc em língua inglesa. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: -(Helio de 
Rur~:os-Cabal) 

Pelo Governo do Japão: - ( Kllchl Mlazawa) 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 70, DE 1976 

Aprova o texto do Convênio Internacional do Café de 1976, aprovado por ocasião da 
Sessão Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da Organização Internacional do 
Café. 

Art. JY É aprovado o texto do Convênio Internacional do Café de 1976, aprovado por ocasião da Ses
sã<' Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da Organização Internacional do Cafí:. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de setembro de 1976. -Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

III CO~V~NIO INTERNACIONAL DO CAF~ 

Relatório da Delegacào do Brasil à XXVIII Sessão 
do Conselho Internacional do Café, 

Realizada em Londres, 
de J de novembro a J de dezembro de 1975. 

Introdução 

O presente Relatório está dividido em três partes. Na primeira 
parte. são feitas observações de ordem geral sobre os antecedentes 
históricos do III Convênio Internacional do Café, da evolução das 
negociações e das principais características do novo instrumento. Na 
segunda. procede-se à análise pormenorizada dos artigos que 
compõem o Convênio, comparando-os, sempre que necessário. com 
as disposições do acordo de 1968. Finalmente, na terceira. 
encontram-se os anexos. 

A Delegação do Brasil à XXVIII Sessão do Conselho Interna
cional do Café foi chefiada pelo Doutor Camiilo Calazans de Ma
galhães. Presidente do Instituto Brasileiro do Café e composta dos 
seguintes membros: Ministro Marcelo Rafaelli. Representante do 
Brasil na Organização Internacional do Café, Ministro Sergio 
Fernando Guarischi Bath, Chefe da Divisão de Produtos de Base do 
Ministério das Relações Exteriores. Doutor Silvio de Azevedo Lima. 
Representante suplente do Brasil na Organização Internacional do 
Café. Sccret:írio Jório Dauster Magalhães c Silva, da Divisão de 
Produtos de Base do Ministério das Relações Exteriores, Secretário 
Vitória Alice Clcaver. da Embaixada do Brasil em Londres: 
Secretário Antonino Marques Porto e Santos, da Divisão de 
Produtos de Base do Ministério das Relações Exteriores. Doutor 
Herbert Moreira Salgado, do Instituto Brasileiro do Café, Senhores 
José Cassiano Gomes dos Reis Júnior e Delson Scarano, da Junta 
Consultiva do Instituto Brasileiro do Café, Doutor Jair Dezolt, do 
Banco Central do Brasil c Senhor Alceu Martins Parreira, Presidente 
da Associação Comercial de Santos. 

Primeira Parte- OBSERVAÇÕES GERAIS. 

Durante muitas décadas, por força de sua posição como maior 
produtor mundial de café, o Brasil empreendeu uma política isolada 
de sustentação dos preços internacionais do produto. Nos anos 50 já 
se faziam sentir fortemente os efeitos desta ação unilateral, pois o 
Brasil acumulara imensos estoques c encorajara o surgimento de 
grnndc número de concorrentes, beneficiados com o "guarda-chuva" 
assim criado no mercado internacional. Datam de I 957 os primeiros 
esforços de cooperação no campo cafeeiro, inicialmente entre países 
latino·amcricanos c, dois anos depois. congregando a maior parte 
dos produtores mundiais. Estes esforços foram conduzidos 
principalmente pelo Brasil c tinham. como objctivo último, repartir 
com os demais exportadores o ônus da sustcntnçilo do merendo. 

coibindo o excesso de oferta que conduzia ao inexorável aviltamento 
dos preços. 

2. A insuficiência das medidas de retenção acordadas 
exclusivamente entre produtores, sobretudo quando ainda não se 
~:omplc:tara o processo de emancipação política de importantes áreas 
produtoras. tornou imperativa a adesão dos consumidores aos 
esforços· de disciplinamento do mercado. Esta foi a gênese do 
Acordo Internacional do Café:, de I 962, que, reunindo praticamente 
todos os produtores de expressão e os maiores consumidores, contri
buiu de forma efetiva para evitar maior deterioração das cotações, 
num momento em que os estoques mundiais eram superiores a 70 
milhões de sacas. 

3. Este primeiro acordo. administrado pela Organização 
Internacional do Café. com sede em Londres. estabelecia um sistema 
de quotas de exportação. distribuídas a priori, cabendo ao Conselho 
da Organização estipular, antes do início de cada ano cafeeiro, o 
montante global das exportações destinadas aos mercados ditos 
"tradicionais". O Convênio continha uma lista de "mercados 
novos". para os quais as vendas eram livres. Posteriormente. o 
Conselho criou um sistema pelo qual as quotas de exportação de 
cada produtor eram reajustadas. em base pro rata, de acordo com 
comportamento dos preços ao longo do ano. existindo também um 
sistema de ajustes scletivos para renetir movimentos específicos dos 
preços dos diferentes grupos de café. 

4. Com pequenas mudanças estruturais. o acordo foi 
renovado em 1968. uma vez que havia reconhecimento geral quanto 
aos bcnclicios da disciplina internacional introduzida em 1962. Uma 
das principais inovações deste instrumento consitiu na criação de um 
Fundo de Diversificação. destinado a facilitar a transfcréncia de 
recursos para outras atividades agrícolas. cujos resultados. 
entretanto. se revelaram pouco satisfatórios. As geadas ocorridas no 
Brasil em 1969 e 1971 vieram reduzir sensivelmente o nivel dos 
estoques cm mãos de produtores, provocando lenta mas sensível 
rccup~:raçào das cotações. As alterações no panorama da oferta. 
criando nova situação no mercado cafeeiro, foram agravadas. ao 
final de 1971. com a desvalorização do dólar norte-americano, 
moeda usada para os ajustamentos das quotas. Como não podia 
deixar de ser. a Organização Internacional do Café rcnetiu forte
mente as tensões do mercado, com o que se revelou impossível, 
durante todo o ano de 1972. conciliar as posições de produtores c 
consumidores com vistas a fixar a quota global para o ano cafeeiro 
1972/73. Caracterizado o impas~c. cm abril de 1973 o Conselho 
prorrogou o Acordo de 1968, sem suas cláusulas económicas. até 30 
de setembro de 1975, com o que se mantinha o foro para 
eventualmente negociar novo Convcnio cafeeiro. Posteriormente. 
através de Protocolo. este prazo foi estendido por um ano,. dentro do 
qual. então. as ncgociaçôcs puderam ser concluídas éom êxito. · ' 

5. O primeiro passo formal nesta dircçào foi tomado cm 
setembro de 1974. quando. pela Resolução nq 274. se criou um 
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Grupo de: Trabalho encarregado da negociação do novo Convênio .. 
Antes que: esh: Grupo se reunisse pela primeira vez, diversos pulses 
produtores c: consumidores apresentaram documentos contendo seus 
pontos de: vista acerca do novo instrumento, tendo o Brasil cntllo 
formulado suas primeiras propostas sobre os mecanismos básicos do 
acordo. Reunido quatro vezes entre janeiro c abril de 1975, o Grupo 
de: Trabalho propiciou intensa troca de opiniões entre exportadores c: 
importadores, permitindo o desdobramento técnico de várias 
inovações, que: terminaram por se ver rcllctidas no novo Convênio. 

6. Além dos contatos realizados no âmbito do Grupo de 
Trabalho, desenvolveu-se intensa atividadc paralela de cunho 
bilateral. Assim, por exemplo, o Brasil manteve conversações 
exploratórias com o Governo dos Estados Unidos cm março de 1975 
c:, no mês seguinte, elaborou com a Colômbia uma proposta formal c 
pormenorizada sobre os pontos de maior relevância do acordo. Esta 
proposta conjunta, dado o peso político de seus formuladores como 
maiores c:.,portadorcs do mundo, tornou-se documento de 
importância transcendental na elucidação dos interesses dos países 
produtores. 

7. Balizado o terreno das negociações, cm junho-julho de 1975 
reuniu-se o Conselho da Organização com o objctivo de concluir o 
acordo. O carãtcr realmente revolucionário de vários mecanismos 
então discutidos não permitiu se chegasse a consenso ainda durante 
esta reunião, mas já então se fizeram, sobretudo no seio de Grupo de 
Conta to composto de quatro representantes de países exportadores c 
quatro de países importadores, progressos definitivos na elaboração 
de um instrumento suficientemente dinâmico c flexível para discipli
nar o mercado internacional do café. 

8. Marcada para novembro a etapa final de negociação, eis 
que a 17 de julho as principais regiões produtoras do Brasil foram 
atingidas pela mais forte geada dos últimos cinqUenta anos. Somada 
aos problemas políticos vividos por Angola c outros exportadores 
africanos, a geada veio alterar de forma significativa o quadro da 
oferta mundial, com imediato c substancial impacto sobre os preços. 
Na realidade, a extensão da calamidade ocorrida no Brasil transfor
mava uma situação de relativo equilíbrio estatístico entre oferta e 
demanda mundiais, com expectativa de aumento dos excedentes a 
médio prazo, em um quadro de franca escassez, a perdurar por 
alguns anos. As novas condições, muito distintas daquelas que 
haviam prevalecido cm 1962 c 1967, certamente não apontavam co
mo imprescindível a conclusão de um acordo cafeeiro para a defesa 
de preços no curto prazo. Não obstante, entendendo que o Convênio 
poderia servir para refrear o plantio desordenado c garantir aos pro
dutores alguma estabilidade uma vez passada a fase de escassez, o 
Brasil tornou público, poucos dias após a geada, seu interesse cm ulti
mar as negociações a partir dos entendimentos jâ alcançados. 

9. As negociações finais se realizaram nos meses de novembro 
e dezembro de 1975, em sessão do Conselho da Organização Interna
cional do Café. Os árduos debates então travados, onde se refletia to
da a problemática internacional de matérias-primas, mostraram ser 
possível, mesmo num contexto cm que é nltida a dicotomia países 
desenvolvidos, países em desenvolvimento, substituir a confrontação 
estéril pela harmonização duramente negociada de interesses, nos 
moldes preconizados pelo Brasil. Assim, não só se obteve êxito na 
conclusão do acordo, mas nele se introduziram significativas ino
vações técnicas, cujos desdobramentos poderão transcender o âmbi
to propriamente cafeeiro. 

I O. O certo é que, nas negociações sobre café, estiveram pre
sentes os temas centrais de países importadores e exportadores: para 
os primeiros, a garantia de abastecimento; para os segundos, a segu
rança de preços remuneradores, passiveis de reajustamento em fun
ção do ritmo inflacionário mundial e das mudanças de paridade das 
moedas das nações industrializadas, ~significativo que, em relação a 
cada um destes temas básicos, nenhuma das partes pôde obter inteira 
satisfação de seus reclamos, mas ambas conseguiram progressos 
substanciais com respeito às disposições dos Convênios anteriores. 

li, Em matéria de garantia de ubastc:cimc:nto, os consumido
res se: viram beneficiados pela novu sistemática pura u distribuição de 
quotas. Nos acordos passados, a partilha do mercado cru imutável 
durante a vigência do pacto, criundo distorções nu medida em que: 
certos palsc:s obtinham parcelas superiores à capacidade real de: 
escoamento de seus café:s. Além de: provocar dúvidas quanto ao nuxo 
de: suprimento, este: sistema inflava a oferta global c: enfraquecia o 
mecanismo de: quotas como instrumento para a sustentação dos pre
ços. O novo sistema é: bem mais flexível, pois 70% da quota global 
serão distribuídos em função das performances de exportação, in
clusive durante: os dois primeiros anos de vigência do acordo, 
enquanto os 30% restantes serão alocados proporcionalmente aos es
toques existentes em cada País produtor ao fim de seu ano-safra. 
Este mecanismo refletirá com maior precisão a realidade da produ
ção mundial, virtualmente eliminando as chamadas quotas-papel 
verilicadas no passado. 

12. Alguns consumidores, todavia, tentaram ir muito além nes
ta maté:ria, retomando proposta que parecia ter sido descartada já na 
penúltima rodada de negociações (em junho de 1975, antes portanto 
da geada no Brasil), segundo a qual seriam penalizados os países que 
ddxassem de preencher suas quotas anuais. Em essência, isto cor
responderia a uma obrigação de venda, sem a contrapartida de uma 
obrigação de: compra, que impediria o Brasil de eventualmente prati
car uma política de preços dentro do acordo e exacerbaria a inconti
nência comercial de alguns produtores, com efeito depressivo sobre 
os preços. 

13. Diante da intransigente recusa do Brasil em aceitar 
qualquer forma de penalização por conta de insuficiência de exporta
ção, no que recebemos total endosso dos demais produtores, a nego
ciação esteve: a pique de fracassar. Finalmente, esses consumidores 
recuaram de sua posição, estabelecendo-se que, ao invés de punir os 
exportadores que não declaram a tempo suas insuficiências 
(shortfalls), são premiados os que o fazem, com quotas adicionais no 
ano seguinte. 

14. No que tange a preços, bem cedo se verificou ser inviável a 
aceitação pelos consumidores de fórmulas automáticas para o reajus
te dos valores em resposta à inflação mundial ou às mudanças de 
paridade das principais moedas. A indexação é hoje anátema para as 
nações industrializadas, inclusive por razões de política interna. Não 
obstante, conseguiu-se introduzir no acordo o princípio da revisão 
dos preços c lixar expressamente como critérios, além dos fatores ine
rentes ao mercado cafeeiro, "as mudanças no sistema monetário 
internacional" e "a tendência da inflação ou deflação mundial", com 
base em elementos de juízo a serem fornecidos pelo Diretor Exe
cutivo da Organização Internacional do Café. 

15. Em outra frente crucial, fixou-se a média dos preços indica
tivos dos Outros Suaves c dos Robustas no ano de 1975 como ponto 
em que se acionará obrigatoriamente o sistema de quotas, caso antes 
não se tenham verificado outras condições para sua deflagração. Es
ta média, refletindo as distintas faces do mercado antes e depois das 
geadas ocorridas no Brasil, situou-se cm 63,23 centavos por libra-pe
so c, conquanto nào constitua uma garantia inabalável de preço 
mínimo no futuro, atuará como "rede de segurança" cm nível 
satisfatório (basta lembrar que, de março a abril de 1975, a média 
daqueles cafés foi inferior a 50 centavos por libra), Ademais, mesmo 
este valor estará sujeito a revisão a cada dois anos, oferecendo, 
assim, perspectivas de atualização com o passar do tempo. 

IIJ. A partilha do mercado foi outra questão nevrálgica, 
tornada ainda mais aguda pela incerteza que já então pairava sobre a 
capacidade produtiva dos grandes exportadores. O Brasil, que nos 
últimos I O anos sofrera erosão de sua parcela no mercado, acabara 
de ser atingido pelas maiores geadas dos últimos cinqUenta anos - c 
só poderá recuperar seus nlvcis de produção dentro de três ou quatro 
anos, supondo que neste pcrlodo não ocorram novas calamidades 
climáticas. Angola, quarto produtor mundial, c outros exportadores 
africanos ~c viam às voltas com dificuldades internas que nfcturiio 
subst:mcinlmcntc suas colheitas no futuro próximo. 
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17. Por outro lado, desde o 11no cafeeiro 72-73, quando 
soçobrou o 11 Convênio Internacional do Café, as cxportaçõeli 
deixaram de ser submetidas a qualquer controle, invalidando a base 
estatística para cventuul cálculo das quotas. Nestes anos, todavia, 
diversos pulses centro-americanos c africanos haviam registrado 
melhores pl•rformances de vendas, as quais, segundo· eles, rcnctillll\ 
uma realidade de produção que não fora reconhecida na partilha 
aplicada ao acordo anterior. 

18. Alguns ensaios de repartição do mercado feitos entre os 
principais produtores revelaram a impossibilidade de se chegar a 
uma distribuição eqUitativa, capaz de ser aceita pela maioria dos 
:xportadorcs presentes ·às negociações. A solução encontrada 
eliminou os inconvenientes da partilha por critérios pollticos. 
Supondo que o sistema de quotas só entre cm vigor dentro de dois ou 
três anos como o faz crer o quadro atual de preços elevados - a 
distribuição se fará proporcionalmente às melhores cifras de exporta· 
çào obtidas por cada pais, seja no pcrlodo 1968/69 - 1971/72 
(quando o Brasil deteve 35% do mercado), seja nos dois primeiros 
anos do novo acordo (época em que, devido à geada, a participação 
brasileira será necessariamente mais baixa). Cabe notar, entretanto, 
que esta fórmula não estimula o plantio desordenado, pois a 
performance de exportação nos anos cafceiro.s 1976/77 e 1977/78 
terá de se fazer exclusivamente com base na capacidade produtiva 
existente quando da conclusão do Convênio. 

19. Ademais, como se observou anteriormente, a distribuição 
fundamentada nas performances de exportação só se aplicará a 70% 
da quota global anual. Os 30% restantes, definidos como parte variá· 
vcl da quota, serão repartidos proporcionalmente às reservas de cada 
pais produtor no total dos estoques mundiais, conquanto nenhum 
Membro exportador possa receber mais de 40% do total da partC' 
variável. Esta limitação só atingirá, na prática, o Brasil, que, dada a 
magnitude de seus estoques normais, de outro modo arrebataria 
quinhão desproporcional da parte variável, comprometendo os· 
objctivos do novo mecanismo. 

20. O sistema de quotas, como se observará pormenorizada·· 
mente em outra parte deste Relatório, deverá garantir ao Brasil mai! 
de 30% do mercado de Membros importadores, dos quais 12% cm 
função de sua parcela tradicional nas reservas mundiais de café. Ã 
luz das estimativas de produção para os próximos seis anos, tal 
quota permitirá folgadamente o escoamento dos volumes de café que 
o Brasil poderá destinar ao mercado de membros importadores 
durante a· vigência do acordo, sobretudo, diante da necessidade de se 
reconstituir o estoque estratégico do produto. 

21. ConseqUência indircta, mas importantíssima, do sistema 
misto de quotas é a necessidade de que todos os produtores com 
exportações anuais superiores a liOO mil sacas desenvolvam poUtica· 
de cstocagcm, criando as condições de infra-estrutura fisica, 
administrativa e financeira que lhes permitam participar da distribui
ção da parte variável das quotas. A inexistência de tal infra-estrutura 
no passado estimulou as vendas desordenadas, tendo mesmo consti
tuído a principal causa do fracasso dos esquemas de retenção ensaia· 
dos pelps produtores nos anos cafeeiros 1973!74 c 1974/75. Esta 
característica do sistema de quotas talvez represente a mats profunda 
c significativa inovação do acordo, com incalculável efeito sobre o 
futuro do mercado cafeeiro. 

22. Diante do atual quadro de escassez c preços elevados, o 
acordo deverá entrar cm vigor sem que esteja em operação o sistema 
de quotas. Todavia, conseguiu-se eliminar os riscos dessa situaçlo, 
na medida cm que o Convênio define claramente as condições de 
preço para a introdução das quotas e estabelece que, desde o inicio, 
as exportações para os Membros importadores deveria estar 
amparadas por Certificados de Origem. Note-se, aliás, que é do pró· 
prio interesse dos países exportadores aplicar as medidas de controle 
estatístico, cm virtude da necessidade de comprovarem suas perfor· 
mances de venda no pérlodtt.· 

23. Em termos gerais, verifica·~ que o lll Convanio lnternacio· 
nal do Café.é, do ponto de vista técnico, o mais sofisticado inatru~ 

mento do género, principalmente porque se destina a regular cone! i· 
çllea aleatórias que só se deverão concretizar dentro de alguns anos. 
Sua maior virtude 6 a flexibilidade, presente cm vãrios mecanismos, 
que contrasta com o excesso de rigidez que tem prejudicado outras 
tentativas de organização dos mercados de produtos primários. 
Finalmente, o Convênio incorpora cuidadoso cquillbrio entre direi
tos e d'everes, tanto para consumidores quanto para produtores. 

24. São os· seguintes os pontos fundamentais do novo acordo: 
a) o sistema cie quotas só se aplicarã aos mercados de países 

importadores memDros, sendo livres as vendas para países não
membros (nos acordos anteriores, esta.vam sujeitas a quotas as ven· 
das aos "mercados tradicionais", fossem eles de países membros ou 
não, sendo livres as vendas aos chamados "mercados novos"). A 
nova sistemática permitirá controle mais rígido das exportações sujei
tas a quotas, reduzindo as possibilidades de fraude e as conseqUentes 
distorções de preço observadas no passá do; 

b) as quotas básicas de exportação de cada pais produtor serão 
estabelecidas segundo três hipóteses, dependendo da época em que o 
sistema de quotas entre em operação (nos acordos anteriores estas 
quotas eram fixadas previamente, vigorando sem alterações durante 
toda a vida do Convênio). O novo sistema levará em conta as 
performances· de exportação para os mercados de países-membros 
nos anos em que houve controle das exportações no acordo antenor 
(1968'/72), bem como, eventualmente, os anos também sujeitos a 
controle no novo Convênio ( 1976/77 e 1977 /78}; 

c) os países com exportações inferiores a 400 mil sacas por ano 
recebem uma quota inicial, que será aumentada anualmente de 10% 
para os que exportam menos de 100 mil sacas c de 5% para os que 
exportam entre 100 c 400 mil sacas (nos acordos anteriores havia 
idêntica disposição apenas para os países com exportação inferior a 
100 mil sacas); 

d) as quotas básicas serão reajustadas caso um país importador 
se. torne membro do Acordo, cm função das exportações médias dos 
países produtores para tal país no período I 968/72: 

e) o sistema de quotas entrará em vigor em função do 
comportamento dos preços, com base em três hipóteses claramente 
definidas no acordo: i) caso o preço indicativo composto atinja o teto 
da faixa de preços em vigor; não tendo fixada faixa de preços, ii} caso 
o preço indicativo composto se situe 15% abaixo da média registra~a 
no ano do Convênio anterior, ou iii} caso a mêdia dos preços indicall· 
vos para os Outros Suaves c Robustas atinja a média destes caies no 
ano civil 1975. Esta última disposição significa dizer que se estabele
ceu uma "rede de seguranÇ!I". ao nível de 63,23 centavos d~ dólar por 
libra, ponto cm que se situou, naquele ano, a média das cotações 
liaqucles cafê,. Os preços-gatilho são passiveis de revisão a cada dois 
anos. Ai quotas serão suspensas também em função de movimentos 
dos preços, nCAte caso se o preço indicativo médio elevar-se ae 15%. 
Acima do limctc mãximo da faixa de preços ou; não tendo sido fixada 
tal faiJta, aCJma da média verificada no â.no civil anterior; 

f) a- quota global anual serâ determinada essencialmente com 
base na estimativa do consumo anual dos membros importadores; 

g) as quotas de exportação de cada produtor scrio fixadas com 
base cm· sistema nexívcl, da seguinte forma: 70% da quota global 
serão distribuídos em função das quotas básicas, segundo as propor· 
çõcs resultantes das fórmulas mencionadas na alfnça D acim!l; os 
restantes 30% serão distribuídos em proporção aos estoques 
verificados de-cada país produtor com exportações superiores a 400 
mil sacas,· levando-se em conta a totalidade dos estoques de 
qualidade exportável, incluldos aqueles destinados ao consumo inter
no. Nenhum país, entretanto, poderá receber mais de 40% do total 
desta parte variável calculada cm função dos estoques; 

h) as quotas globais anuais de exportação poderio ser rcajua
tadas, cm base pro-rata, em função do movimento de preços ao 
longo de cada ano cafeeiro; para tal fim, deverA o ser estabelecidas fai· 
xas de preço anuais c provisões relativas ao aumento ou diminuiçlo 
da quota global caso os preços ultrapassem os limites superior c lnf~ 
rior da faixa; 
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I l scrú estabelecido um sistema de preços indicutivos com vistus 
à fixuçào das faixas mencionadas nu allnca anterior; cstus faixus 
poderão ser reajustadas a cadu uno tomando cm conta futores incrcn· 
tcs uo mercado cafeeiro c também outras circunstâncias, como as 
alterações no sistema monetário internacional e 'as tendências de 
inflação ou deflação cm c:sculu mundial: 

j) definiu-se insuficii:nciu como u diferença entre os direitos de 
exportação de cada produtor c suas exportações totais pura impor
tadores membros; caso um pais declare cm tempo hábil que não 
poderá preencher sua quota, receberá no ano seguinte uma alocação 
adicional correspondente a 30% do volume da insuficiência notifica
da. As insuficiências serão redistribuídas aos demais produtores, mas 
70% do volume das mesma~ serão alocados a países que exportem o 
mesmo tipo de cafí:; 

I) desde o primeiro dia de vigência do Convênio, mesmo que 
nào esteja cm operação o sistema de quotas, as exportações.para paí
ses membros deverão estar amparadas por Certificados de Origem, a 
fim de permitir o controle das vcrldas para efeito de determinação da 
performance de cada exportador; c 

m l o Convênio terá a duração de seis anos, mas antes do fini do 
terceiro ano cada membro. deverá confirmar sua intenção de perma
necer como Parte Contratante do acordo. 

Segunda Parte -ANÁLISE DO ARTICULADO. 

Preâmbulo 

O Preâmbulo resume as mtcnçõcs que motivaram proautÓres é: 
consumidores na negociaçãO do III Convênio Intcmacional do Café. 

Basicamente, difere pouco do Prc4mbulo adotado rio acordo de 
1968. ~fase maior, no entanto, foi dada ao fato de quc,ll!&n di: ainsti· 
tuir um meio de evitar dcscquillbrio entre oferta c procura de café,.com 
flutuações de preços prejudiciais a todos, o IIOYO Convênio foi elaborado 
com o ânimo de garantir; tamOém, "receita adequada aos produtores 
por meio de prcços'rcrnuncrativos (§ 49, ''fine"). 

Evitou-se, igualmente, referência à "acumulação de onerosos 
estoques" (§ 39 do Preâmbulo do Convênio· de 1968), jâ que, por um 
lado, o novo acordo foi negociado cm conjuntura de relativa escassez e, 
por outro, os próprios mecanismos de quota'-prcço previstos deverão ser 
suficientes para garantir ajustamento entre oferta c demanda durante a 
vigência do Convênio, eliminando, assirri, o espectro dá aálmulação de 
estoques. n ,, · 

CAPITULO I OBJETIVOS 

Artigo }9 - Objetlvoil. 

O artigo segue, cm suas linhas gerais, o art. )9 do CIC/68. 
Note-se, ai também, a referência, nos§§ Jt c 49, à necessidade de 

obtenção, para os produtores, de preços rcmuncrativos para seus 
caies c o abandono da menção a "onerosos excedentes", constante 
do§ (2) do art. 19 do CIC/68. 

Artigo :Z9 - Compromissos gerais dos membros. 

O art. 29 estabelece as grandes linhas pelas quais dcvcri!o os par
ses-membros pautar suas atuações c, mais particularmente, nortear 
as respectivas politicas comerciais, durante a vigência do acordo, 
para que se atinjam os objctivos descritos no art. Jt Por seu carlltcr 
abrangente, preferiu-se inclui-lo no Capitulo inicial, ao invés de in· 
scri-lo, como no acordo de 1968, na parte relativa às disposições de 
ordem económica. Por outro lado, despojou-se o art. 29 das disposi
ções do art. 27 do CIC/68 que ni!o corrrcspondiam cfctivamcnte a 
compromissos de contc6do jurfdico, c sim a expressões de intenção 
devidamente cobertas pelo artigo referente aos objctivos do Con-
vênio. · , · · 

O principal compromisso dos membros estâ, naturalmente, cm 
alcançar as metas apontadas no art. )9, orientando c ajustando, para 

esse fim, suas politicas ·comerciais. Com tal objetlvo, comprometem
se a. acatar rigorosamente as obrl.gaçõcs c disposições do Convênio. 

No§ 29, os membros reconhecem a necessidade de udotar, poli
ticas que assegurem que os preços do caft nlo prcjudlcarlo o dcaej6· 
vcl aumento do consumo. Em contrapartida, reconhecem como tam· 
bém necessária a adoçllo de politicas que garantam aos produtores 
rcmuncraçllo adequada. Suprimiu-se qualquer referência ao nfvcl de 
preços cm determinado pcrfodo de tempo, pois o sistema de quota· 
preço prevê (v. art. 33) um nlvcl mfnimo de preço que atuarA como 
·~rede de segurança". 

·Com os§§ 39 c 4t~buscou-sc impedir que membros exportadores 
venham a exportar café para pafses importadores nilo-membros cm 
condições mais favoráveis do que o fariam para os membros 
importadores. Visou-se a um duplo objctivo: evitar que, diante da 
possibilidade de obtenção de- maiores vantagens como nilo
membros, os membros importadores viessem a desinteressar-se de 
participar do Convênio c, também, esiimular a adcsi!o ao acordo de 
outros consumidores, contribuindo, assim, para o maior dis
ciplinamcnto do mercado. 

A participação ativa dos membros importadores c 'exportadores 
1a operação do sistema de certificados de origem, tal como prevista 
no§ 5Y, tornará possível o controle efetivo de todas as exportaçÕes de 
pai~es-membros para mercados de membros importadores a part!r 
da entrada em vigor do Convênio. O§ 59 assume grande importância 
na medida em que, através desse controle, se terâ fonte segura para 
aferição das performances de cxport~çi!o ni!o só para a distribuição 
das quotas básicas, (v. art. 30), como para o cálculo dos votos, a 
partir de 19 de janeiro de 1978 (v. art. 13). Veja-se, a propósito do sis· 
tema de certificados de origem, o art. 43. 

CAPITULO II- DEFINIÇÕES. 

Artigo 39 - Definições. 

O art. 39 segue, cm linhas gerais c sem modificações de fundo, a 
redução do art. 29 do Convênio de 1968, à cxccção do § 59 (que 
acompanha o Convênio de 1968 prorrogado por Protocolo, cm seu 
art. 29, § (6)). Eliminou-se a referência ao§ (4) do Convênio de 1968, 
por cxpletiva. Os §§ (16) c (17) do art. 29 do Convênio. de 1968 
encerram conceitos não adotados no novo acordo; por esse motivo,· 
não. aparecem no art. 39 do CIC/76 (v., a propósito, anlllisc do 
art. 29). 

CAPITULO III- MEMBROS. 

Artigo 49- Participação na Organização. 

· O art. 49 segue, cm seus§§ )9 e 29, o art. 39 do Convênio de 1968. 
.O§ 29 teve sua rcdação simplificada. 

Os§§ 39, 49 c 59 seguem, em essência, a rcdação dos §§ (3), (4) e 
(5) do art. do Convênio de 1968 prorrogado por Protocolo, 
refletindo, na prâtica, condições aplicllvcis à Comunidade Econó
mica. Européia. 

Artigo 59 - Participação separada com relação a territórios 
designados. 

Sem modificações de fundo com rclaçi!o ao art. 49 do CIC/68. 

Artigo 69- Participação inicial em grupo. 
O artigo segue, sem modificações de fundo, o art. 59, do Convê

nio de 1968. No que tange ao § 49, ai. b), veja-se a sistemática de 
distribuição de votos adotada no novo Convênio (art.l3). 
Artigo 79 - Participação subseqüente em grupo. 

Sem modificações de fundo com relação ao arl. 69, do CIC/68. 

CAPITULOS IV, V c VI. 
Os Capítulos IV- Organização e Administração (arts, 89 a 22); 

V - Privilégios c Imunidades (art.23); c VI-Finanças (arts, 24 a 
27), refletindo a continuidade administrativa da Organização 

................... __________________ . 
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1 ntcrnacionui do Café:, sofreram alterações mínimas com relação ao 
Convênio de 196~. 

A única modificação de vulto ocorreu com relação ao cálculo de 
votos (v. anítlisc do art. 13, a seguir), já que o novo acordo, ao 
contrário do anterior, não estabelece 11 priori quotas básicas para os 
membros exr,ortadores. 
Arti~o JJ- \'otos. 

Da mesma forma que o Convênio de 1968, são atribuídos mil 
votos à totalidade dos membros importadores e mil votos à 
totalidade dos membros exportadores. 

O cálculo da distribuição de votos básicos continua, também, 
idêntico ao adotado no acordo de 1968, i. c., cada membro disporá 
de ati: cinco votos básicos. O total desses votos básicos, contudo, não 
poderá, cm cada categoria, ultrapassar i 50. Sempre que o número de 
membros numa daterminada categoria for superior a 30, obter-se-ào 
os votos básicos dividindo 150 pelo número de membros. 

No que concerne à distribuição dos votos restantes em cada 
categoria de membros, o processo adotado no novo Convênio ê o 
seguinte: 

A. Membros exportadores isentos de quota básica, nos termos 
do art. 31: 

i. os membros exportadores a que hajam sido atribuídas quotas 
iniciais de exportações inferiores a 400 mil sacas, mas iguais ou 
superiores a 100 mil sacas, terão seus votos básicos acrescidos dos 
votos indicados na coluna 2 do Anexo I; e 

ii. os membros exportadores aos quais tenham sido alocadas 
quotas iniciais de exportação inferiores a 100 mil sacas, a exemplo do 
que ocorria no acordo de i 968 (v. art. 12, § (3), "fine"), terão apenas 
os votos básicos. 

B. Membros exportadores a que são atribuídas quotas básicas 
(aí incluídos aqueles que, nos termos do art. 31, §59, optarem por 
uma quota básica): 

i. a partir do primeiro dia de vigência do Convênio, até 31 de 
dezembro de 1977, os votos restantes de cada membro exportador 
serão distribuídos em proporção ao volume médio de suas 
exportações para países importadores membros do acordo de 1968, 
durante o período em que vigoraram os controles, i. e., do ano 
cafeeiro de i 968/69 ao ano cafeeiro de 1971/72. inclusive; e 

ii. a partir de J9 de janeiro de 1978 (e, dai por diante, no 
primeiro dia de cada ano civil subseqUente, até 1982, inclusive) 
quando então já se disporá das informações necessárias à aferição da 
performance de exportação de cada membro exportador, a 
distribuição dos votos restantes será calculada em proporção ao 
volume médio das exportações de cada membro exportador para 
membros importadores, durante os quatro últimos anos cafeeiros em 
que houve controles, seja na vigência do CIC/68, ou na do CIC/76. 
Assim, para o cálculo da distribuição dos votos restantes durante o 
ano civil de 1978, tomar-se-ão por base os anos cafeeiros de 1969/70, 
1970/71, 1971/72 c 1976/77. Para o ano civil de 1979, serão 
utilizados, para os cálculos, os anos cafeeiros de 1970/71, 1971/72, 
1976/77 e 1977/78. E daí sucessivamente, conforme previsto no § 49 
do art. 13. 

A nova fórmula para a distribuição dos votos entre os membros 
exportadores, tornada necessária pela inexistência de quotas pré
determinadas, refletirá, de maneira fiel, seus respectivos pesos 
específicos no comércio mundial de café. Nesse sentido, os anos 
cefeeiros tomados para aferição dos volumes médios de exportação 
serão atualizados anualmente, desprezando-se os períodos em que as 
exportações foram livres de controles e as estatísticas não são 
totalmente fidedignas. 

. C. Membros importadores (§ 59 do art. 13): os votos serão 
distribuídos entre os membros importadores tendo em vista suas 
importações de café no triênio precedente. O procedimento é 
idêntico ao a dotado no CIC/68. 

O ~ 69 dispõe sobre os casos cm que a distribuição dos votos 
rcstant~s entre os membros poderá ser alterada. Estes são, além do 
previsto no ~ 49 (adesão no Convênio de novos membros importa· 

dores, gerando alterações nas quotas básicas), aqueles casos 
mencionados no§ 7•, cm que um membro tem seus direitos de: voto 
suspensos ou rc:stubclccidos. 

Os§§ 89c 9• seguem, sem modificações de fundo, os§§ (7•) c (8•) 
do art. 12 do CIC/68. 

CAPITULO Vil - REGULAMENTAÇÃO DAS EXPORTA
Ç()ES E IMPORTAÇCES. 

Artigo 21!- Disposições gerais. 

As disposições do Capítulo Vil constituíram mati:ria de 
importância vital durante todo o processo de negociação do novo 
Convênio c representam, em seu conjunto, a segurança de que: o acor
do de: 1976 poderá, efetivamente, funcionar como instrumento dis
ciplinudor do mercad·o. Por essa razão, institui-se que as decisões 
sobre maté:rias econõmicas fundamentais requerem maioriu distri
buídas de dois-terços, representando a concordância maciça de 
exportadores e importadores. 

Arti::u 29- Mercados em regime de quotas. 

Nos acordos de I 962 e 1968, estavam isentas do regime de 
quotas as exportações dos membros exportadores para todos aqueles 
puíscs relacionados no Anexo B (v. art. 40 do CIC/68), chamados, 
então, de "mercados novos". Eram debitadas a quotas as 
exportações dos membros exportadores para os demais merc;tdos, 
ditos "tradicionais", fossem eles de países membros ou não do Con
vt:nio. 

Para os efeitos do novo Convênio, abandonaram-se os conceitos 
de "mercados novos" e de "mercados tr.tdicionais" e o mercado 
mundial passou a ser dividido em mercados de países membros, 
sujeitos ao regime de quotas, e mercados de países não-membros, 
para os quais as vendas são livres de qualquer restrição. 

A nova sistemática tem a vantagem de permitir um controle 
mais efetivo das exportações de países membros pura· mercados de 
membros importadores, já que estas, desde 19 de outubro de 1976, 
estarão amparadas por Ceriticados de Origem, em cuja verificação 
e recolhimento os membros importadores se comprometem a 
cooperar plenamente, ainda q1,1e o sistema de quotas não esteja em 
vigor. Evitar-se-ào, destarte, as fraudes c distorções observadas no 
passado, quando volumes substanciais de cafés embarcados para os 
"mercados novos", a preços freqUentemente mais baixos, ter
minavam por chegar aos "mercados tradicionais'', 

Artigo 30- Quotas básicas. 

No acordo de 1968, todos os membros, com excecões de pe
quena monta, tinham direito a uma quota básica pré-determinada e 
válida por todo o período de vigência do Convênio (v. art. 28), repre
sentando a parcela de que cada membro disporia no volume anual de 
exportação estabelecido pelo Conselho apôs feitas as estimativas pre
vistas no art. 30. 

No novo Convênio, todos os membros recebem, igualmente, 
uma quota básica (art. 30, § 19), desde que não lhes seja dispensado o 
tratamento especial previsto no art. 31. As quotas básicas tem, contu· 
do, uma função algo diferente, pois não constituem o único fator na 
apuração da parcela da quota anual global que caberá a cada mem
bro exportador. Em realidade -e veja-se, a propõsito, a análise do 
art. 35 - as quotas básicas serão utilizadas tão-somente para a 
partilha da parte fixa, que corresponderá a nunca menos de 70% da 
quota anual global, sendo os restantes 30% distribufdos cm função 
de estoques . 

Note-se, também, que o regime de quotas, ao contrário do que 
ocorreu no CIC/68, não será necessariamente aplicado a partir do 
primeiro dia de vigência do Convênio, só o sendo quando se veri
ficarem as condições previstas no art. 33. 

O art. 30 fixa, em três hipóteses, as bases para o cálculo dus 
quotas básicas no momento em que o sistema de quotas entrar cm 
vigor ou for restabelecido. A seguir, se elucidam os critérios de 
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cálculo c:mprc:gando ilustrações numéricas, que também incluem, 
untc:cipundo u análise: do art. 35, c:xemplos de distribuição da parte 
variável: 

Hipótese A (art. 30, § 29) - Se o sistema de qúotas for introdu· 
zido, observadas as disposições do art. 33, no ano cafeeiro 1976/77, 
as quotas básicas serilo calculadas com base na média das expor· 
taçõc:s para mc:mbros importadores nos quatro anos sob controle do 
acordo antc:rior, ou seja, no perlodo 1968/69- 1971/72. A distribui· 
ção seria, então, a seguinte: 

Milhões de sacas % 

Brasil .................. . 
Outros ................. . 
Total .................. . 

16,5 
30,6 
47,1 

35,0 
65,0 

100,0 

Hipótese B (art. 30, § 39)- Se o sistema de qu'otas entrar cm vi
gor no ano cafeeiro 1977/78, as quotas básicas serão calculadas 
partindo-se, para cada produtor, da melhor de duas cifras: média das 
exportações para os membros importadores no período de 1968/69 
- 1971/72. ou o volume das exportações para tais países cm 
1976/77, calculado com base cm informações obtidas dos certi
ficados de origem. Supondo: a) que exportações totais para os 
membros importadores 1976/77 tenham alcançado 5 l,S milhões de 
sacas: b) que as exportações do Brasil para tais mercados nesse ano 
tenham alcançado 12 milhões de sacas: c c) que todos os demais 
membros exportadores tenham tido performance mais favorável d .. 
que no período 68/72. teríamos a seguinte distribuição: 

Brasil 
Outros 
Total ...... . 

Média das exportações 
1968/69-1971/72 
(Milhões de sacas) 

16,5 
30,6 
47,1 

Exportações 
1976/77 

(Milhões de sacas) 

12,0 
39,5 
Sl,S 

Cifra % 
mais 
alta 

16,5 29,5, 
39,5 70,5' 

56,0 100;0 

Hipótese C (art. 30, § 49)- Se o SIStema entrar cm vigor no ano 
cafeeiro 1978/79 ou cm qualquer data posterior, as quotas básicas 
serão calculadas tomando-se, para cada produtor, a melhor de 
duas cifras: média das exportações para todos os membros impor
tadores no período 1968/69-1971/72 ou a média das exportações 
para tais países no período 1976f77-1977f78, calculadacoin base 
c:m informações obtidas dos certificados de origem. Mantendo-se as 
suposições b) c: c) empregadas na Hipótese B acima, mas supondo-se: 
que as exportações totais para os membros importadores c:m 
1977 f78 tenham alcançado 52,5 milhões de sacas, terlamos a seguin
te distribuição: 

Brasil ... .. 
Outros ... . 
Total .... . 

Média das exportações Média das exportações Cifra % 
1968/69- 1971/72 1976/77- 1977/78 mais 
(Milhões de sacas) (Milhões de sacas) alta 

16,5 
30,6 
47,1 

12,0 
40,0 
52,0 

16,5 29,2 
40,0 70,8 

56,5 100,0 

Em resumo, conforme o sistema de quotas entra em vigor em 
1976/77 (H i pó tese A), cm 1977/78 (Hipótese 8), ou de 1978/19 cm 

diante (Hipótese C), tcrlamos a seguinte distribuição de· quotas 
básicas (cm percentagem): 

Brasil 
Outros 

A 

35,0 
65,0 

B 

29,5 
70,5 

c 

29,2 
70,8 

.. As premissas de raciocínio empregadas nas Hipóteses !J c C silo 
·.1rbitrárias, mas bastante realistas. Obviamente, a participação do 
Brasil na distribuição de quotas básicas aumentaria se a proporção 
de nossas vendas aos membros importadores for maior que o pre
visto cm 1976/77 e/ou cm 1977/78, ou se alguns exportadores 
tiverem, nesse: período, comportamento menos favorável do que nos 
anos de 1968/69 - 1971/72. Do mesmo modo, se o Brasil, nesses 
dois anos, não conseguir colocar mais que 12 milhões de sacas no 
mc:rcado,dc membros, a quota básica brasileira nas Hipóteses B c C 
será menor que o previsto, caso as exportações totais para os 
membros importadores se revelem superiores, respectivamente, a 
51,5 e 52,5 milhões de sacas. 

Já se mencionou que, de acordo com o art. 35, § 19, as quotas 
básicas serão utilizadas para o cálculo da distribuição dos 70% da 
quota anual global de exportação, isto é, da parte fixa da quota. 
global, após deduzido o montante de cerca de 5% alocado aos países 
aos quais se acorda tratamento especial nos termos do art. 31. 

Com base nas Hipóteses A, 8 c C acima desenvolvidas, o Brasil 
teria, antes da distribuição da parcela variável, as seguintes parcelas 
Ja quota anual global: 

A B c 
(em%) 

Brasil 36,5 32,65 32,44 
Outros 63,5 67,35 67;56 
Total 100,0 100,0 100,0 

Supondo que, cm todos os anos cm que esteja cm vigor o sis· 
tema de quotas, o Brasil detenha pelo menos 40% do total dos esto
ques mundiais verificados, com o que: teria igual fraçi!o (v. art. 35, § 
19, "fine") da parte variável da quota global anual distribuída a mcm· 
bros com exportação superior a 400 mil sacas, teríamos a seguinte: 
distribuição final de quotas: 

A B c 
(em%) 

Brasil 36,5 32.65 32,44 
Outros 63,5 67,35 67,56 
Total 100,00 100,0 100,0 

Em condições normais, não sc:râ dificil ao Brasil contar com fra
ção superior a 40% dos estoques mundiais verificados, principal
mente levando cm conta que serão computados os estoques de café 
de qualidade exportável, inclusive para consumo interno, colocados 
em armazéns perfeitamente identificados ao final do ano safra de 
cada pais produtor. Nessas condições, por conta desta rubrica, o 
Bmsil receberá anualmente 12% da quota global atribulda a palses 
que exportam mais de 400 mil sacas (isto é, 40% de 30% do total). 

Supondo que as quotas entrem cm vigor em 1978/79 (Hipótese 
C) c: a) o Brasil detenha pelo menos 40% dos estoques mundiais; b) o 
mercado de membros importadores esteja estimado neste ano cm 55 
milhões de sacas: c c) a alocação para paiscs com menos de 400 mil 
sacas seja de 3 milhões de sacas,, o ·BrasiLteria direito de exportar 
para o mercado de membros importadores: 52 milhões de sacas x 
32,44% ~ 16,9 milhões de sacas. Caso, no mesmo ano, nossas vendas 
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para pulses nilo-membros fossem de 2,5 milhões de sacas, as expor
tações totais poderiam ascender a 19,4 milhões de sacas. 

Artigo 31 - Membro~ ellportadoreslsentos de quota básica, 

O CIC/68 estabelecia, cm seu art. 31, (§ Jv), que estariam isentos 
de quotas bâsicas ou membros exportadores cujas exportações 
médias anuais autorizadas no triénio anterior houvessem sido 
interiores a 100 mil sacas. A esses membros atribulrain-se, para o 
ano cafeeiro de 1968/69, as quotas iniciais de exportação discrimina
das na nota I do Anexo A. Estabelccu-se que, cm cada um dos anos 
subseqUentes, as quotas anuais de exportação de tais membros 
seriam aumentadas de 10% da quota inicial, até que atingissem ou 
ultrapassassem 100 mil sacas, a partir do que o Conselho da OIC lhes 
lixava quota bâsica. 

No novo acordo (art. 31, § Jv), os membros que exportam menos 
de 400 mil sacas anualmente recebem uma quota inicial de cxpor
taç-lo anual para o ano cafeeiro de 1976/77. Nos anos seguintes, os 
membros exportadores de menos de 100 mil sacas, à semelhança do 
que ocorria sob o regime do CIC/68, têm suas quotas aumentadas de 
10% da quota inicial de exportação respectiva. Os membros a que 
tenham sido alocadas entre 100 mil c 400 mil sacas cm 1976/77, têm 
suas quotas de exportação, a cada ano subseqUente, acrescidas de 5% 
das quotas iniciais. Da mesma forma que no CIC/68, os membros 
exportadores que recebem tratamento especial nos termos deste ar
tigo notificam o Conselho até 31 de julho de cada ano do provâvcl 
volume de café de que disporão para exportação no ano cafeeiro se
guinte. Esse volume, desde que não ultrapasse os limites indicados 
acima, constituirão suas quotas de exportação no ano cafeeiro 
seguinte. 

Quando a quota anual de um membro exportador que houver 
recebido menos de 100 mil sacas inicialmente atingir ou ultrapassar 
tal limite, licarâ ele sujeito ao mesmo regime aplicado a membros 
exportadores a que foram atribuídas, como quota inicial de expor
tação, entre I 00 mil c 400 mil sacas (§ 39), 

Num processo semelhante ao adotado no acordo de 1968, assim 
que a quota anual de exportação de um membro exportador atinge 
ou ultrapassa o limite superior da faixa dentro da qual vigora o 
tratamento especial (400 mil sacas), o Conselho estabelece para tal 
membro uma quota básica(§ 49), Se assim o desejar, qualquer mem
bro exportador a que tenha sido atribuída quota de exportação igual 
ou superior a I 00 mil sacas pode solicitar ao Conselho que lhe deter· 
mine uma quota básica(§ 59), 

Embora o regime de quotas só vigore quando se realizam as 
condições previstas no art. 33, tanto os volumes indicados na coluna 
I do Anexo I (quotas iniciais de exportação), como os aumentos 
anuais respectivos são considerados como tendo sido cfctivos a 
partir do momento da entrada cm vigor do Convênio, para efeitos do 
estabelecimento ou, restabelecimento, quando ocorrerem, das quotas 
anuais dos respectivos membros exportadores. · 

A extensão, para membros que exportam menos de 400 mil 
sacas anuais, do tratamento dispensado no acordo de 1968 somente 
aos membros exportadores de menos de 100 mil sacas por ano foi 
decorrente, cm grande parte, do próprio sistema misto de qu~tas 
adotado no novo Convênio (v., a propósito, anâlisc do art. 35, 
adiante). Com efeito, tais exportadores são, quase todos, pafses de 
poucos recursos, que muito dificilmente teriam condições de arcar 
com os custos de implementação de uma politica de armazenagem 
que lhes garantisse, se sujeitos ao sistema misto de quotas, a possibili· 
dadc de participar dos 30% da quota anual globll, vinculados à veri· 
ficaçilo sistemática de estoques. 

Note-se ainda que, ao isentarem-se (§ 69) os membros cujas 
quotas de exportação sejam inferiores a 100 mil sacas das disposições 
dos arts. 36 e 37 ("quotas trimestrais de exportação" c "ajustamento 
das quotas anuais c trimestrais de exportação'1, considerou-se que 
as exportações anuais dbsses membros em torno de J% do comércio 
de cu fé entre importadores •C exportadores membros previsto para 
1976/77 -não têm impacto real sobre a evolução do mercado. 

Arli&o 3Z- Disposições para o ajustamento das quotas básicas. 

Conforme já se viu, estavam sujeitas a quotas, no regime do 
CIC/68, as exportações para os chamados "mercados tradicionais", 
fossem eles de palses importadores membros, ou não. Ao mesmo 
tempo, ni!o eram debitadas a quotas as vendas aos mercados ditos 
"novos" 

Viu-se também que, para os efeitos do novo Convênio, foram 
abandonados os conceitos de "mercados novos" c de "mercados 
tradicionais", instituindo-se que o mercado mundial se divide em paí· 
ses membros sujeitos ao regime de quotas e em pafscs não-membros 
não sujeitos ao regime de quotas. 

Diante dessa nova sistemática, foi necessário estabelecer crité· 
rios para distribuir o acréscimo que haverá na quota global de 
exportação em decorrência da eventual adesão ao ClC/76 de países 
importadores não-membros dos acordos de 1968, ou de 1968, 
prorrogado. 

A solução encontrada foi a de ajustar as quotas básicas resultan
tes da aplicação do art. 30, tendo por base de cálculo a média das 
exportações de cada membro exportador para o novo membro 
importador no período de 1968/72, ou a respectiva participação mé· 
dia nas importações do novo membro importador no mesmo perío
do. Visou-se, com isso, evitar que viessem a ser prejudicados os mem
bros exportadores que detivessem, antes da adesão, uma parcela do 
mercado do novo membro importador. O período de 1968/72 foi 
escolhido por estarem, então, cm vigor os controles de exportação 
previstos no CIC/68, possibilitando, assim, a obtenção de estatísti· 
cas de comércio fidedignas. 

Artigo 33 - Disposições para o estabelecimento, suspensão e resta
belecimento de quotas. 

Embora o novo acordo deva entrar cm vigor sem que esteja em 
operação o sistema de quotas, cm virtude do atual quadro de escas
sez, o art. 33 prevê, com precisão, as condições para sua introdução, 
suspensão c reintrodução cm função do comportamento dos preços 

A) Introdução do sistema de quotas(§§ J9 a 39), 

Estão previstas duas hipóteses para a entrada cm operação do 
sistema de quotas; a segunda hipótese se desdobra cm duas sub· 
hipóteses: 

a) o preço indicativo composto atinge ou cai abaixo do limite 
máximo da faixa de preços porventura estabelecida pelo Conselho 
nos termos do art. 38, para determinado ano cafeeiro (art. 33, §-a); 

b) caso o Conselho não tenha estabelecido faixa de preços: 
i) a média dos preços indicativos para os Outros Suaves e os 

Robustas atinge ou cai abaixo da média desses preços verificada no 
ano calcndârio 1975 (art. 33, § lt. b-i); ou 

ii) o.prcço indicativo composto cai de 15% ou mais com relação 
à média do preço indicativo composto verificada no ano cafeeiro de 
Convênio precedente; não obstante se observe queda desta magnitu· 
de, o sistema de quotas não cntrarâ cm operação se a média dos prc· 
ços indicativos para Outros Suaves e Robustas estiver 22,5% acima 
da média destes preços indicativos no ano calendário 1975 (art. 33, § 
19-b. ii). 

A hipótese a tem pouca relevância prática, pois é improvável 
que o Conselho estabeleça faixa de preços se o sistema de quotas não 
estiver cm vigor. 

A hipótese b, cm suas duas variantes, deverá cfctivamcntc servir 
para acionar o sistema de quotas, ao menos na primeira vez cm que 
este for introduzido. A subipótesc b.l constitui por assim dizer um 
"ponto de amarração", traduzido pela média dos preços dos cafés 
envolvidos, que se situou no ano calendário de 1975, cm 63,23 centa· 
vos de dólar norte-americano por libra-peso. Este valor serâ revisto c 
possivelmente modificado pelo Conselho antes de 30 de setembro de 
1978 c 1980 (art. 33, § 39), permitindo seu reajustamento cm função 
de fatores tais como as mudanças no sistema monetârio intcrnacio· 
nal c a tendência de inOação mundial. 
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A subipótc:se b.ll visu atender a uma queda relativamente râpida 
dos pre~os untes que se utinju o nlvcl de 63,23 centavos. Existe, toda· 
viu, uma quulilicuçilo (urt. 33, § 29): mesmo que ocorra uma queda de 
15% ou muis com reluçilo à média do ano-convênio anterior, o sistc· 
mu não será ucionudo caso a média de Outros Suaves c Robustas ain· 
da se: encontre ucimu de 77,46 centavos (63,23 x 122,5). Este preço· 
limite:, acima do qual nilo opcrurâ o sistema de quotas, obviamente 
acompunhará os reajustes do valor implícito na subipótese b.i. 

8) Suspensão do sistema de quotas (§ 49), Estão previstas duas 
hipóteses para a suspensão do sistema: · 

a) o preço indicativo composto atinge ou ultrapas.sa nível supe~ 
rior cm 15% ao tc:to da faixa de preços porventura em vtgor (art. 33, § 
4•· a): c 

b) casu o Conselho não tenha estabelecido faixa de preços, o 
preço indicativo composto se eleva de IS% ou mais acima da média 
uo preço indicativo no ano civil anterior (art. 33, § 49 • b). 

A hipótese b tc:m escassa relevância prática, pois é extremamen
te improvúvd 4ue o sistema de quotas esteja em vigor sem que o 
Conselho tenha estabelecido uma faixa de preços. A hipótese a cobre 
u caso típico c:m 4ue os preços disparam em alta como conseqUência, 
por exemplo, de uma geada no Brasil. 

C) Reintrodução do sistema de quotas(§ 5v): 

Sempre 4uc, após terem sido suspensas as quotas, s~ verilic~rem 
as condições previstas nos§§ IV a 3v, as quotas serão rcmtroduztdas, 
prevalecendo os mesmos critérios que teriam determinado a introdu
cão do sistema de quotas. 

Cube um esclarecimento sobre o emprego de duas medidas 
uistintus de prc:cos, a saber, preço indicativo composto e média de 
Outros Suaves c Robustas. O Conselho estabelecerá (v. art. 38) um 
sistcnw de preços indicativos, quç_·.?!rva não apenas para acionar a 
introduciio c suspensão das quotas, mas também o mecanismo de 
rcajustamc:ntos automáticos dentro de cada ano. cafeeiro cm que este· 
já em operação o sistema de quotas. No passado, a Organização 
lnterl)acional do Café operou com preços indicativos para cada um 
dos quatro grupos de café (Suaves Colombianos, Outros Suaves, 
A rúbicas nào-lavudos e Robustas), mas desde que o Brasil e a Colôm
bia passarum a comercializar a maior parte de seus caf'es com bases 
cm acordos especiais, oferecendo descontos em função dos preços de 
outros grupos, os preços indicativos dos Suaves Colombianos e dos 
Arúbicas não-lavados tornaram-se reconhecidamente inservíveis pa· 
ra os fins acima apontados. Caso perdure tal situação no futuro, o 
preço indicutivo composto será lixado exclusivamente com base na 
média dos pr.:ços indicativos dos Outros Suaves e dos Robustas. 

Todas as referências feitas aos níveis cm que se introduz ou sus
rcndc o sistema de quotas (ex: "o preço indicativo composto atinge 
ou ultr;tpassa ... ")significam que o preço mencionado assim se com· 
portou uurantc 20 dias consecutivos de mercado. 

Os gráficos a seguir ilustram as. várias hipóteses examinadas. 

HIPon5E Jl,a 

centavos 

q 

-~P.I.C7'~_
6

s;:;:~~-
p X s ·. 
h------------------------~-----y-----
m-----1-97-6--------~l-9~77~~~~1~97~8~--~-1~9~7;9----~--

Quotas são introduzidas quando preço indicativo composto 
atinge ou cai abaixo do limite máximo x da faixa de preços cstabclc· 
cida pelo Conselho para o ano cafeeiro 1978f79. 

HlPOTESE A. b, 1. 
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ao •~------------------------------
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Quotas são introduzidas quando a média dos pr~ços indicativos 
dos Outros Suaves e Robustas atinge ou cai abaixo de 63,23 centavo~ 
(média destes preços em 1975). 

centa""" HIPOT&SE A.b.i1 
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Quotas entram cm vigor quando preço indicativo composto so
fre queda de 15% ou mais com relação à média verificada no ano 
cafeeiro 1977f78 (no exemplo, a média foi de 85 centavos, com o que 
as quotas seriam introduzidas se o preço atingisse ou caísse abaixo de 
72,25 centavos). Note-se que, se igual queda houvesse ocorrido mas 
o preço ainda estivesse acima de 77,46 centavos (isto é, 63,23 x 
122,5), o sistema de quotas não entraria cm operação. Supõe-se neste 
exemplo que os valores fixos ooservados em 1975 não foram reajus
tados, como teria sido possível, antes de setembro de 1978. 

HIPOTESE B.a 
centavos 
q ____________________________________ ~-----

P ________________________ ~------~/1~·~·~1~5'~--
X /:1 • 

n------~~/\~---~~/2~------
P.I ,C;,.........- "-..___!../...4?-------

m _______ ~----------~==~._~~-------
1979 1976 1978 

Quotas são suspensas quando preço indicativo composto atinge 
ou ultrapassa nível superior em 15% à faixa de preços estabelecida 
pelo Conselho para o ano cafeeiro 1978/79. 

HIPOTEsE B.b 

centavos 

q--------------------------------------
P------------------------------T--------
n-------~------------~----~/~~~\·~-1~5~'~~ /"'-..._ ~ _ ..,.,......._ ./ :C JTédl.a 1978 

P.I,C,' ..._,. ~ ~ ~ 

m----------~----------------~------1976 1977 1978 1979 

As quotas são suspensas quando o preço indicativo composto se 
eleva cm 15% ou mais com relação à média verificada no ano civil de 
1978. 

Note-se, por lim, que, de aéordo com o§ 6V, caso se verifiquem 
as condições previstas nos~ I~ c 2~. c o sistema de quotas entre cm 

----------------------------~-
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vigor, as quotas deverão entrar cm vigor o mais cedo posslvel, o mais 
tardar no trimestre seguinte ao preenchimento das condições de prc· 
ço pertinentes. As quotas scril.o fixadas por um pcrlodo de quatro 
trimestres c, caso o Conselho não haja fixado uma quota global c as 
quotas trimestrais, o Diretor Executivo dcverâ fazê-lo, tomando por 
base as estimativas de desaparecimento de café e observando os crité· 
rills do art. 34. 

As faixas de preços previstas no art. 38 serão fixadas pelo 
Conselho cm reunião realizada no trimestre seguinte àquele cm que 
as quotas entrarem em vigor. Na mesma reunião, o Conselho 
poderá, se julgar aconselhável, rever e, se necessârio, modificar as 
quotas. 

Artigo 34- Flxaçio da quota anual global. 

No acordo de 1968 (art. 30, §(I)), o Conselho, até 30 dias antes 
do final do ano cafeeiro, adotava uma estimativa do total das 
importações e das exportações mundiais de café para o ano seguinte, 
assim como uma estimativa das exportações prováveis dos países 
não-membros. À luz dessas estimativas, o Conselho fixava as quotas 
anuais de exportação dos membros, na proporção das quotas básicas. 

Segundo o novo acordo (art. 34, a, b, c, d), o Conselho fixa a 
quota anual global na sua última sessão ordinária do ano cafeeiro, 
na hipótese de as quotas não terem entrado em vigor no decorrer do 
primeiro ano de vigência do acordo, caso em que o Diretor 
Executivo se terá incumbido de, na forma do § 69 do art. 33, fixá-las, 
observados os critérios das alíneas a, b, c, d. 

Ao fixar a quota global nos termos das alíneas a, b, c, d, o 
Conselho levará em conta as estimativas de desaparecimento anual 
de café nos membros importadores, i. e., tomará por base as estimati· 
vas de consumo anual nos países importadores membros, as 
importações líquidas (importações brutas menos reexportações) e os 
movimentos de estoques aparentes nos membros importadores e em 
portos livres. Além disso, terá sempre em conta as disposições sobre 
insuficiências, previstas no art. 40. 

Esse novo critério apresenta sobre o precedente a grande 
vantagem de determinar com precisão quais as variáveis que o 
Conselho deverá adotar para o cálculo da quota anual global. Evita· 
se, assim, que o Conselho, por não dispor de instrumentos de cálculo 
bem definidos, venha, como no passado, a fixar quotas infladas, com 
efeitos depressivos sobre os preços. Ao basear suas estimativas no 
provável desaparecimento de café nos países-membros 
importadores, o Conselho terá meios de prever, com maior grau de 
precisão e dimensão da demanda de café pelos países-membros 
importadores, a partir do que será possível estabelecer uma quota 
global ajustada ao volume de café que será realmente procurado. 

A alínea e cobre os casos em que, não havendo o Conselho 
fixado quota anual global em sua última sessão do ano cafeeiro, o 
sistema de quotas deva entrar cm operação. Nessa hipótese, o 
Diretor Executivo levará em conta as exportações efetuadas para 
todos os mercados durante os doze meses anteriores, além dos 
critérios estipulados nas alíneas anteriores. 

Artigo 35 - A tribuiçio de quotas anuais 

No CIC/68, a partilha do mercado vigorava a partir do início 
da vigência do Convênio. Diversos países receberam, na época, 
quotas superiores à capacidade de escoamento de seus cafés, 
acarretando distorções de várias ordens (representadas pelas 
chamadas "quotas-papel"). 

Como já se viu anteriormente, o mecanismo de quotas mistas, 
instituído no art. 35 do novo acordo, vincula a distribuição de uma 
parte (70%) da quota anual global à perfomance efctiva dos membros 
exportadores num período claramente definido (v. art. 30), e a parte 
restante à existência de estoques verificados no território de cada um 
dos membros exportadores sujeitos a quotas básicas. Com o novo 
sistema, ganham os importadores, que têm maior garantia de 
suprimento, e também os exportadores, com a certeza de que o 

sistema de quotas operarâ mais eficazmente como mecanismo de 
defesa de preços. 

A grande vantagem do sist~ma de quotas mistas, contudo, estâ 
em que condiciona a participação dos membros exportadores 
sujeitos a quotas bâsicas no rateio da parcc:la variável da quota anual 
global ao desenvolvimento, por parte desses pafscs, de: uma política 
sistcmãtica de armazenagem. A necessidade de criação, pelos 
diferentes membros exportadores, de condições que lhes possibilitem 
estocar café será de importância fundamental para o futuro do 
mercado cafeeiro mundial na medida em que contribuirâ para evitar 
as vendas desordenadas, que, no passado, foram, inclusive, 
responsâveis, como jâ se mencionou na primeira parte deste 
Relatório, pelo· fracasso das tentativas de 1973/74 e 1974/75, dos 
produtores, de sustentar preços através de esquemas de retenção. 

Como já se viu na arílise do art. 34, tomando por base uma série 
de fatores (sobretudo as estimativas de desaparecimento), o 
Conselho fixa, em sua última reunião ordinária do ano cafeeiro, a 
quota anual global para o ano cafeeiro seguinte. 

Supondo-se que, observadas as disposições do art. 33, o 
Conselho fixe quotas para um determinado período, o caminho a 
seguir seria, esquematicamente, o seguinte: 

dednz-se-

TOTAL DAS QUOTAS ATRI 
BUlDAS A MEMBROS EXPÕR 
TADORES QUE EXPORTAM ME 
NOS DE 400.000 S1ICAS )V -

Distribuição propor 
r.ional à performan
~ no passado .!Y 

DistrJeuição proporcional 
4Q« estoques verificados 

y 

a) fixada com base nas estimativas de desaparecimento (consu
mo) nos países importadores membros do acordo (v. art. 34): não 
estão sujritas a quotas as exportações para importadores não-mem
bros: 

h) os membros que exportam menos de 400 mil sacas recebem 
quotas iniciais, que aumentam anualmente de 10% para os que expor
tam menos de 100 mil sacas e de 5% para os que exportam entre 100 
mil e 400 mil sacas; 

c) têm. quotas básicas todos os membros que exportam mais de 
400 mil sacas ao ano: 

d) O Convênio (a ri. 30) prevê três hipóteses de distribuição das 
quotas básicas. dependendo da época cm que entre cm vivor o siste
ma de quotas: para verificação da performance só serão levados em 
conta anos sob controle de exportação, ficando, pois, excluídos os 
anos cafeeiros de 1972j73, 1973/74, 1974/75 c 1975j76: c 

e) será levada cm conta a totalidade dos estoques de café de 
qualidade exportável de. cada membro exportador. inclusive aqueles 
destinados ao consumo interno, existentes ao final do ano-safra: ne
nhum membro exportador receberá mais que 40% do total da parcela 
variável. 

Note-se que a atribuição, aos membros exportadores, da parecia 
variitvcl será feita ano a ano, tendo cm vista a relação existente entre 
o volume dos estoques verificados cm mãos de cada um dos mem
bros exportadores com quota básica e o volume total dos estoques 
verificados de todos os membros exportadores sujeitos ao regime do 
art. JO. Ressalvou-se, entretanto, que nenhum membro exportador 
podcrú receber, a tftulo de parcela variável, mais de 40% do volume 
total da parcela variitvcl (§ 19, "fine"), Com isso, visou-se evitar que 
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o Brasil viesse a açambarcar, pela suu própriu qualidade de detentor 
dos maiores estoques mundiuis, quinhllo desproporcional da parcela 
variável, cm detrimento dos demais membros exportadores c da pró· 
pria viabilidade do mecanismo. 

De todo modo, recorde-se, como foi demonstrado pelo desen
volvimento das hipóteses examinadas no estudo do art. 30, que •o 
novo sistema de quotas mistas vai ao· encontro dos interesses brasilei· 
ros já que, por dispormos normalmente de estoques consideráveis, é 
licito prever que poderemos sempre contar com 12% do total da 
parcela variável (40% dos 30%). 

Artigo 36- Quotas trimestrais 

O mecanismo de atribuição de quotas trimestrais de exportação 
do novo Convênio i: semelhante ao adotado no·acordo de 1968 (art. 
32, § § (I l c (2)). 

O§ 3~. que incxiste no CIC/68, visa garantir que sejam lixadas 
quotas trimestrais mesmo no caso de o sistema de quotas entrar cm 
vigor sem que o Conselho haja lixado previamente quotas anuais, 
caso cm que o Diretor-Executivo as estabelecerá. 

O§ 4~ está previsto no§ (4) do art. 35 do CIC/68. 

Artigo 37- Ajustamento das quotas anuais e trimestrais, 

O acordo de 1968 previa a possibilidade de revisão das quotas se 
o mercado assim o exigisse (art. 33). O reajustamento das quotas 
anuais de exportação de todos os produtores se f!lZia cm base pro 
rata, de acordo com o comportamento dos preços ao longo do ano, 
havendo também um sistema de ajustes sclctivos para refletir 
movimentos específicos dos preços de diferentes grupos de café. O 
Conselho, através de Resoluções, regulamentou o funcionamento de 
ambos os sistemas. 

O novo Convê:nio, a exemplo do que ocorria no CIC/68, acolhe 
a possibilidade de ajustamento das quotas anuais c trimestrais de 
exportação, cm função do comportamento dos preços. Exceção feita 
aos aumentos seletivos, decorrentes da eventual implantação do sistc· 
ma previsto no § 39 do art. 39, as quotas dos membros exportadores 
serão modificadas cm igual percentagem. 

Assim, as quotas anuais globais estabelecidas cm virtude da 
introdução do sistema de quotas na forma do art. 33 são passíveis de 
reajuste pelo Conselho, nos primeiros três meses da entrada cm vigor 
do sistema, cm resposta ao comportamento do preço indicativo 
composto, dentro do mecanismo que vier a ser estabelecido nos ter· 
mos do art. 38. As quotas anuais (cfou trimestrais) dos membros 
exportadores serão, em conseqUência, ajustadas pro rata (arts. 37 c 
39, § J9), 

Artigo Jl! -1\tcdidas relativas a preços. 

O Conselho designou, em 12 de novembro de 1975, um Grupo 
Técnico de Preços Indicativos, constituído de Brasil, Colômbia, El 
Salvador c OAMCAF, pelos exportadores, e de República Federal 
da Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos dà América, 
pelos importadores. 

O Grupo, do qual participaram, ainda, Nicarágua, Noruega e 
Uganda, apresentou, ainda durante a mesma Sessão de novem· 
bro/detembro de 1975, do Conselho, seu relatório preliminar, que se 
encontra cm anexo. O Conselho aprovou o relatório. 

Dentre as diversas conclusões a que chegou o Grupo, vale desta· 
car que. para os efeitos do novo Convênio, serão calculados, de inl· 
cio. preços indicativos somente para os c~fés Outros Suaves e R obus· 
tas, por não se dispor de índices de preços aceitáveis para os Arábi· 
cas não-lavados ~ Suaves Colombianos, negociados cm regime de 
comercialilaçào especial. As bases das cotações continuarão a ser os 
preços c\·dock Nova Iorque, para pronto embarque, e a empresa G. 
Gordon Paton permanece responsável pela compilação dos preços 
cm Nova Iorque. Os critérios a serem adotados para o )Oio'antamcnto 
dos preços naquela cidade, obedecerão as recomendações feitas pelo 
subgrupo encarregado de estudar o assunto, cujo relatório tambl:m 
se encontra cm ane~o. 

Com base nus recomendações do Grupo, o Conselho fixará o 
sistema de preços indicativos estabelecido no § )9 do urt. 38, que: 
proporcione também um preço indicativo composto. O sistema de: 
preços indicativos deverá entrar cm vigor juntamente com o Convê
nio, já que dele dependerá o acionamcnto do sistema de quotas, que 
i:, cm larga medida, função do comportamento do preço indicativo 
composto (v. art. 33). 

Com base no sistema de preços, o Conselho fixará faixas de prc· 
ços c diferenciais de preços para os diferentes tipos e grupos de café, 
assim como uma faixa de preço composto. A principal funÇão das fai· 
xas de preços, como no acordo de I 968, será servir com base para os 
ajustamentos de quotas pro rata ou seletivus, vjstos anteriormente 
na análise do art. 37. 
O § 3' fixa o~ parâmetros que o Conselho deverá tomar cm conta 

ao estabelecer c ajustar as faixas de preços. Além dos dados inerentes 
ao próprio comércio de café, o Diretor·Exccutivo dO.erá fornecer ao 
Conselho elementos que lhe permitam considerar as "mudanças no 
sistema monetário internacional" e a "tendê:ncia da inOação e deOa· 
çào mundial". 

Muito embora não se tenha conseguido incorporar ao acordo o 
princípio da indexação automática dos preços de café, cm face da ir· 
redutível oposição dos consumidores, a inclusão desses dois critérios 
no conjunto de dac;los que devem ser ponderados pelo Conselho cons· 
tiiui significativo avanço conceituai, com inevitável impacto na 
operação do Convênio. ~ relevante, também, mencionar que cabe ao 
Diretor-Executivo apresentar os elementos de juizo previstos no arti
go, evitando, assim, que os debates sobre a matéria se venham a influ· 
enciar por interpretações subjetivas ou dados manipulados pelas par· 
tes interessadas. 

Prevé-se, tambem, que o Conselho baixe normas com vistas a 
regular os efeitos sobre contratos ou acordos de fornecimento decor· 
rentes de ajustamento de quotas negociados anteriormente aos ajus
tamentos. 

Artigo 39- Medidas adicionais para o ajustamento de quotas. 

O artigo institui, em seus§§ )9 e 29 a obrigatoriedade de que o 
Conselho estabeleça, tal como já visto anteriormente, um sistema de 
ajustamento de quotas pro-rata, em função das nutuações do preço 
indicativo composto. 

· O§ 3~ abre ao Conselho a possibilidade de criar, igualmente, um 
sistema de aumentos seletivos de quotas em função da nutuaçào dos 
preços dos principais tipos ou grupos de café. Não poderá haver, 
portanto, como ocorria no CIC/68, cortes de quota em conseqUência 
da eventual operação dos sistema seletivo. 

Artigo 40 -Insuficiências. 

As insuficiências estão definidas no art. 39 § 15 do Convênio, 
como a "diferença entre o direito de e~portação anual de um 
membro exportador, em determinado ano cafeeiro, c o volume de ca
fé exportado por esse membro, com destino a mercados cm regime 
de quotas, durante esse ano cafeeiro". O CICf68 não define 
insuficiência, mas pelo art. 34 faz entender que se trata da diferença 
entre o volume de café de que um determinado membro dispunha 
num dado ano cafeeiro para exportação e sua quota para esse mesmo 
ano. Se o membro dispusesse de quantidade de café inferior à quota, 
estaria caracterizada a insuficiência, que o membro deveria declarar 
o mais cedo possível e, no mais tardar, até o oitavo mês do ano 
cafeeiro. 

Na última rodada de negociações do novo acordo, o artigo 
sobre insuficiências foi o que gerou maiores controvérsias, visto que 
os consumidores voltaram a insistir na idéia - que aparentemente já 
haviam abandonado desde julho de 1975 - de que os membros 
exportadores deveriam ser penalizados, com reduções nas 
respectivas quotas do ano seguinte, caso ,viessem a ter, num deter· 
minado ano, insuficiências de exportaçilo que não houvessem 
declarado em tempo hábil. 
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Diante da firmeza dos produtores cm nilo aceitar o conceito de 
insulici~ncia tal como então colocado - pois significaria, cm última 
análise, um compromisso de obrigatoriedade de venda, cuja 
inadimpl~ncia implicava cm punição - a ncgoci~çllo do acordo 
esteve seriamente ameaçada. 

Por fim, terminou por prevalecer fórmula segundo a qual, ao 
invi:s de penalizados, os membros exportadores que declarassem 
suas insulici~ncias nos primeiros seis meses do ano cafeeiro (assim 
possibilitando sua mais pronta redistribuição) teriam ·suas quotas de 
exportação aumentadas, no ano seguinte, de 30% do volume 
declarado e não exportado. O volume correspondente a esse 
aumento seria deduzido da quota atribuída aos membros que se 
houvessem, no ano anterior, beneficiado da redistribuição da 
insuficiência. 

As insulici~ncias declaradas serão distribuídas entre os demais 
membros exportadores que o desejam e tenham condições de supri· 
las nas seguintes proporções: 70% para os produtores do mesmo tipo 
de café: c 30% para os produtores do outro tipo. A distribuição será 
feita em proporção à participação de cada membro na partilha da 
parte lixa da quota global anual, i. c., cm função das quotas básicas. 
Esta disposição impede que, no caso de uma insuficiência de produ
tor de: cafi:s arábicas, os exportadores de robusta viessem a obter 
parcela superior à sua participação proporcional no mercado. 

Artigo 41 - Direito de exportação de um Grupo-membro. 

Basicamente, sem modificação de fundo com relação ao art. 29 
do C1Cf68. A referência a "direito de exportação" visa cobrir a 
hipótese de países membros sujeitos ao regimento especial previsto 
no art. 31 virem a constituir um Grupo-membro. 

Artigo 42- Observância das quotas. 

O artigo segue as mesmas linhas do art. 38 do acordo de 1968, 
embora, de conformidade com o§ 49, a dedução seja de 110% no caso 
de uma segunda infração, quando no CIC/68 era de 200%. 

Artigo 43- Certificados de origem e de reexportação. 

Durante a vigência do acordo de 1968, os mecanismos de 
controle estabelecidos pelo Conselho para assegurar a observância 
das quotas de exportação eram essencialmente os certificados de 
origem (instituídos no art. 43) c os selos de exportação. Cada pais 
recebia, por ano, uma quantidade de selos correspondente à sua 
quota e qualquer embarque de café para mercados tradicionais devia 
ser acompanhado de certificado de origem selado. · 

O novo acordo prevê que, desde sua entrada cm vigor, "toda 
exportação feita por um membro será amparada por um certificado 
de origem válido". Vale dizer, a partir do início da vigência do 
CICf76, todas as exportações de membros exportadores estarão 
sujeitas a controle. 

De outro lado, como jâ se viu na análise do § 59 do art. 29, 
muito embora os membros importadores estejam desobrigados de 
exigir que as partidas de café que adquirirem de membros exporta· 
dores sejam acompanhadas de certificados de origem, quando o 
sistema de quotas não estiver operando, comprometem-se eles a 
cooperar plenamente com a Organização Internacional do Café "no 
recolhimento e na verificação dos certificados relativos a partidas 
recebidas de países exportadores membros, a fim de assegurar a 
todos os países membros acesso ao maior número possível de 
informações". 

Dcstartc, ficará preservada a existência, desde J9 de outubro de 
1976, de um eficiente controle de comércio de café entre membros, 
do qual dependerá a correta aferição das performances, necessária 
para o cálculo da distribuição dos votos c das quotas bâsicas. 

Com base nas recomendações de um Grupo de Trabalho criado 
especificamente para tal fim, o Conselho estabelecerá regulamento 
dispondo sobre a mecânica do sistema de certificados de origem. 
Resulta daí a climimlçuo, nos§§ J9 c 29, das referências reitas, nos§§ 
(I) c (2) do art. 43 do CIC/68, a alguns aspectos adjetivos do sistema. 

O § 3Y visou, sobretudo, permitir que o regulamento contenha 
dispositivos que possam ser compatibilizados com os regulamentos 
internos da CEE. 

O § 49 abre ao Conselho a possibilidade de adotar medidas pára 
a distribuição e utilização de selos de exportação, como requisito 
suplementar para a validação dos certificados de origem c de outros 
tipos de certificados (de reexportação, por exemplo, v. § 29), 
Recorde-se que os selos de exportação foram utilizados durante a 
vigência do CIC/68. 

Os §§ 59, 69 c 89 não apresentam modificações de fundo com 
relação aos§§ (3), (4) e (6) do art. 43 do CIC/68. 

O § 69 determina que a agi:ncia escolhida c aprovada deverá 
manter um registro dos certificados emitidos por período de quatro 
anos (dois a mais que no acordo de 1968), já que cm alguns casos 
(exemplo: art. 13, § 49, hipótese 4), será eventualmente necesssário 
dispor-se de comprovante de exportação por tal período de tempo. 

O§ 79, da mesma forma que o§ (5) do artigo correspondente do 
CIC/68, proíbe os membros importadores de receberem partidas de 
café: provenientes de membros exportadores desacompanhadas de 
certificado de origem válido, sempre que as quotas estiverem em 
vigor. Remete, igualmente, aos arts. 44 c 45, que serão examinados 
posteriormente. 

Artigo 44- Exportações não debitadas a quotb. 

Os§§ 29 c 39 não apresentam modificação de fundo com relação 
aos§§ (3) c (4) do art. 40 do acordo de 1968. 

O§ 19 substitui os§§ (I) c (2) do art. 40 do CIC/68 já que, em vir
tude da divisão do mercado mundial (v. art. 29) cm mercados de pai· 
ses membros sujeitos ao regime de quotas c mercados de países não· 
membros não sujeitos ao regime de quotas, foi abandonado o concci· 
to de "mercados novos". 

Estarão, portanto, isentas do regime de quotas (mas não das 
disposições do§ 19 do art. 43) as exportações destinadas, a qualquer 
tempo, aos mercados de não-membros. O Conselho poderá, con
tudo, estabelecer normas reguladoras da condução c fiscalização do 
comércio entre membros exportadores c importadores não-mcm· 
bros, dispondo, a exemplo do que já ocorria no Convênio de 1968 (v. 
ai. (7) do § (2) do art. 40), sobre as penalidades a impor no caso de 
desvios ou reexportações fraudulentas. 

Artigo 45- Regulamentação das importações. 

O Convênio de 1968 determinava, cm seu art. 45, § (1), que os 
membros importadores deveriam limitar suas aquisições anuais de 
café provenientes de exportadores não-membros à média das impor· 
tações que houvessem cfctuado daquela procedência nos anos civis 
de 1960, 1961 c 1962. Visava-se, com isso, evitar que países 
produtores viessem a beneficiar-se da não participação no acordo 
para aumentar suas vendas às expensas dos membros exportadores. 

Com o mesmo objctivo, no novo Convênio os membros impor
tadores se obrigam, sempre que as quotas estiverem em vigor, a: 

I. limitar (§ J9) suas importações, no caso de países produtores 
não-membros que não participaram do C!Cf!í8, à média das impor· 
tações que tiveram realizado de tais países nos anos civis de 197t a 
1974 ou de 1972 a 1974; c 

11. restringir (§ 2V), no caso de países produtores não-membros 
do CIC/76, mas que tenham participado do Convênio de 1968, ou 
do Convcnio de 1968, prorrogado, a uma percentagem (que refletirá 
a proporção fixada, nos termos do art. 35, § )9, entre a parcela fixa e 
a quota anual global) da média das importações provenientes 
daqueles países nos anos careciros de 1968/69 a 1971/72. 

Em ambas hipóteses, a exemplo do que ocorria no acordo de 
1968, o Conselho poderá (§ 39) modificar tais limites, ou suspendê· 
los, se necessário para os objetivos do Convênio. Dispensou-se, por 
outro lado, o Conselho da obrigação de apresentar relatórios anuais 
e trimestraiS sobre a matéria, (§ (3) do art. 45 do CIC/68), já que n 
OIC está cm condições de fornecer, sempre que necessário, as 
informações pertinentes. 

• 
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Os§§ 4Y e SY não apresentam modificação de fundo com rclaçllo 
aos§§ correspondentes do art. 45 do CIC/68. 

Artigo 46- Medidas relutl~as ao café Industrializado. 

O urtigo sobre ca~ industrializado constituiu uma das questões 
mais difíceis na negociação do CIC/68. Com efeito, naquela época as 
eKportações brasileiras de ca~ solúvel penetravam de forma expio· 
siva no mercado norte-americano, suscitando forte rcação dos pro· 
dutores domi:sticos, inclusive pela alegação de "dumping" do pro· 
duto nacional. As disposições do art. 44, por isso, estabelecem: 
a) proibição de que os membros apliquem medidas governamentais 
capazes de representar tratamento discriminatório cm favor do ca~ 
industrializado, em comparação com o café verde; b) complexo 
sistema de processamento de reclamações, desembocando 
eventualmente cm mecanismo de arbitragem; c) possibilidade de 
que: o membro prejudicado aplicasse contramedidas. Apenas no mo
mento da retaliação comercial se recomendava aos membros tomar 
em consideração a necessidade dos países cm desenvolvimento de 
eKecutar políticas destinadas a ampliar a base de suas economias, 
atravi:s inclusive da eKportação de produtos manufaturados. 

Como i: sabido, os problemas vividos entre o Brasil e os Estados 
Unidos neste terreno só encontraram solução através de acordo 
bilateral, concluído cm 1971, pelo qual nos comprometemos a expor
tar anualmente para aquele país uma quantidade de ca~ verde isenta 
de cota de contribuição, para uso exclusivo da indústria de solúvel. 
Este acordo, entretanto, foi denunciado pelo Brasil depois que as 
cláusulas cconõmicas do CIC/68 foram suspensas. 

As negociações para a conclusão do novo acordo vieram 
encontrar um quadro já bem distinto no que tange ao café industriali
zado. Com efeito, não apenas já se estabilizara a participação das 
vendas brasileiras no mercado norte-americano, mas também 
haviam sido suprimidas as vantagens antes oferecidas à indústria 
nacional. Foi possível, assim, mediante entendimentos com os 
Estados Unidos, consagrar um novo artigo bem mais equilibrado cm 
sua concepção. 

Parte-se, no § IY, do reconhecimento de que os países cm desen
volvimento necessitam ampliar a base de suas economias, inclusive 
pela exportação de ca~ industrializado. No § 2Y recomenda-se seja 
evitada a adoçào de medidas governamentais que possam causar a 
desorganização do sctor cafeeiro de outros membros. Suprimindo 
inteiramente as disposições do CIC/68 relativas ao mecanismo de 
arbitragem, o § 3Y sujeita eventuais controvérsias sobre café 
industrializado aos mecanismos normais do acordo referentes às 
consultas e à solução de litígios e reclamações. Finalmente, o § 49 -
que do ponto de vista estritamente legal seria dispensá.vel -
reconhece que qualquer membro poderá tomar medidas. para pre
venir ou remediar a desorganização do seu setor cafeeiro causada 
pela importação de ca~ industrializado, como o seriam, por exem
plo, aquelas eventualmente aplicadas pelos Estados Unidos de con
formidade com sua Lei de Comercio. 

Artigo 47- Promoção. 

O Conselho designou, durante a rodada de negociações de 
novembrojdezembro de 1975, um grupo técnico encarregado de 
apresentar recomendações sobre uma política de promoção. 

O grupo, composto de Brasil, Colômbia, México e OAMCAP, 
pelos exportadores, e de França, Reino Unido c Estados Unidos da 
América, pelos importadores, apresentou um anteprojeto de artigo 
sobre promoções, que serviu de base para a redução do art. 47 .. 

No intuito não ·só de reverter a tendência declinante do 
consumo de ca~ que se tem verificado nos Estados Unidos, maior 
mercado consumidor, como também de promover o consumo do 
café cm geral •. o artigo sobre promoção, no novo Convênio, é bas
tante mais abrangente que o art. 46 do acordo anterior. 

O Fundo de Promoção criado pelo novo acordo será 
financiado, durante os dois primeiros anos de vigência do C!Cf76, 
por todos os membros exportadores, na forma descrita no § 39 e, se 

't'or o caso, o comitê a ser formado para dirigir o Fundo poder!\ de· 
cidir continuar recolhendo as contribuições do ano cafeeiro de 
1978/79 cm diante. As contribuições ao Fundo; por motivo de cquí~ 
dade, silo escalonados do seguinte modo: S centavos de dólar por 
saca exportada por membros com exportações inferiores a 100 mi! 
sacas anualmente; 10 centavos de dólar por saca para os membros 
exportadores de 100 mil sacas anuais ou mais, porém menos que 400 
mil; c 25 centavos de dólar para os demais. 

O õnus da promoção será repartido entre os países cxpor,tadorcs 
e os membros importadores efou associações comerciais das' nações 
consumidoras, não podendo o Fundo financiar parcela superior a 
50% do custo das campanhas promocionais (v.§ 7Y), 

Os recursos do Fundo poderão ser ainda utilizados na reali
zação de pesquisas c estudos relacionados com o consumo de café (~ 
69 c art. 54). As contribuições para o Fundo serão feitas em propor
ção aos selos de exportação (ou equivalentes autorizações de expor· 
tação), na forma que o Conselho vier a estabelecer no regulamento 
previsto no art. 43, §§ 3Y c 49: 

O Fundo será gerido por um com1tê, que e1aoorará seus pró· 
prios estatutos, c será presidido pelo Dirctor-Executivo da OIC. 
Disporá de uma conta própria, na qual serão depositados seus re· 
cursos, e que será controlada pelo comitê. 

Artigo 48- Remoção de' obstáculos ao consumo. 

O artigo segue as linhas do disposto do art. 47 do acordo ante· 
rio r. 

No §49, foi abandonada a referência ao Anexo k II. I da Ata fi
nal da I • UNCT AD, agora ultrapassada; Manteve-se, no entanto, o 
restante do parágrafo c, o que é importante, a vinculação ao§ 29. 

O § 5Y tornou-se mais incisivo, na medida em que fixa 
periodicidade para a prestação das informações. 

O§ 69, representando novidade em relação ao acordo anterior, 
abre a possibilidade de que o assunto esteja permanentemente sob 
exame no Conselho. 

O § 19 foi resultante da fusão dos§§ (S) e (6) a do art. correspon· 
dente do acordo anterior c mostra-se também mais incisivo ao criar 
para os membros a obrigação de informar, o mais breve possível, o 
Conselho das providências que houverem tomado para cumprir as 
recomendações que lhes houverem sido feitas. No Convênio de 1968, 
essa obrigatoriedade não existia. 

Artigo 49- Misturas e substitutos. 

Sem modificação de fundo em relação ao art. 52 do CIC/68. 

Artigo 50 - Política de produção. 

O art. 50 abrange as disposições dos arts. 48 ("Política e discipli· 
na de produção") e 54 ("Fundo de Diversificação") do CIC/68, 
modificando-as. 

Segundo o art. 48 do Convênio de 1968, cada membro devia 
apresentar até o final do ano civil de 1968, para aprovação pela Junta 
Executiva da OIC, suas metas de produção para o ano cafeeiro 
1972/73. A Junta aprovava as metas apresentadas ou, caso ni!o 
aprovasse, o Conselho fixava metas de produção que o membro deve
ria cumprir. O Conselho controlava o desenvolvimento das políticas 
de produção c poderia prestar a assistência necessária para que, ao fi. 
nal, fosse atingido o objctivo preconizado no§ (I) do art.,48, i.e., que 
a produção de café dos pa!ses membros não excedesse o necessário 
para atender ao consumo interno, às exportações permitidas e aos 
estoques desejáveis. Previam-se sanções para membros que, a juízo 
do Conselho, não ajustassem suas pol!ticas de produção às metas pre· 
vistas, 

O art. 54, criava um Fundo de Diversificação, de que todos os 
membros exportadores (à cxceção dos listados no Anexo A, nota I) 
participavam à razão de 60 centavos de dólar por saca exportada, aci· 
ma de 100 mil sacas, para mercados cm regime de quotas. Os recur· 
sos do Fundo eram aplicados em programas visando promover a 
diversificação das culturas nos pa!ses participantes, com vistas a li mi· 
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l:tr u prouu~;i\o d~ cu fi:, d~ forma u ~stub~l~c~r um ~quiUbrio ruwúvd 
~ntrc ucnwnu;a c of~rta de cufí:. A ~xp~rii:ncia, no entanto, demons. 
trou 4ue, por div~rsos motivos, os r~sultudos do Fundo de 
Div~rsilica~;àolic;aram bastam~ aqui:m do ~sperado. 

O nt>vo Convi:nio, por s~u lado, reconhece (v.§ IY) a imponün
•i•a u;a aut>~;ào c implcm~nta~;i\o d~ uma politica d~ produção como 
l'ornw de facilitar ;a obt~nciio do equilíbrio entre of~na ~demanda d~ 
••ai'~. cm b;ases 4uc assegurem preços justos para produtores c consu. 
mi dores. Abre, assim (§ 2Y), a possibilidade de o Conselho vir a fixar 
procedimentos para coordenar politicas de produção dos membros 
cxportador~s. procedimentos esses que poderão iilcluir medidas 
apropriadas à diversificação (da mesma forma como ~ventual presta· 
cão de assisti:nci:a tí:cnica ~ financeira porventura necessária). 

O § 3'' faculta ;ao Conselho estabel~cer uma contribuição de ati: 
uois ccnwvos de dólar por saca ~xportada pelos m~mbros exportado
res para mercados sujeitos a quotas, a fim de financiar os ~studos tí:c
nicos uestin;auos a auxiliar os m~mbros exportadores a aplicar uma 
política de produção compatível com os objetivos do Convênio. 

Arti~:u 51 - l'olítica de estoques. 

O an. 51, sc:gu~ de maneira geral, as mesmas linhas do art. 49 
uo CIC /6S. Dois asp~ctos, contudo, merecem comentário. 

O § JY cria a obrigatori~dade (o § (I) do art. 49 do CIC/68 
somente :aventava tal possibilidade) para o Conselho de estabelecer 
as dir~trizcs a scrc:m seguidas com relação a estoques nos países pro
dutores. No novo Convênio, essa providência tornou-se n~cessária 
pelas próprias características do sistema misto de quotas. Além dis
so, •onstitui-se num primeiro passo para a criação de uma política 
global de estoques que, no futuro, poderá tornar-se um instrumento 
cl'etivo de disciplinamento do mercado. 

O segundo ponto, diz respeito ao § 4~. ou seja, o exame de 
viabilidade de um estoque internacional d~ café. A idéia de constitui
cão de: um Esto4ue Internacional de Garantia (EIG) financiado por 
produtores c consumidores foi formalizada em abril de 1975, em 
propost;a conjunta de Brasil c Colômbia. Os consumidores, contudo, 
~ptliavam a criação do EIG, desde que não participassem de seu 
linanciamcnto, o que, obviamente, era inaceitável para os exportado
res. Apesar do impasse, entretanto, manteve-se aberta ao Conselho a 
possibilidade de realizar estudos sobre a matéria(§ 4~). 

Arti~:o 52 - Consultas e cooperação com o comércio 

Sem modificações de fundo com relação ao art. 50 do CIC/68. 

Artigo 53 -Informações. 

Artigo semelhante ao art. 55 do CIC/68. A inclusão do§ 49 visa, 
através da possibilidade de aplicação de medidas· punitivas, a 
garantir que os membros prestem cfetivamcntc c cm tempo hãbil 
informações, sobretudo as relativas a performances de exportação c 
estimativas de produção. Note-se que cm alguns casos, o bom 
funcionamento do CIC/76 dependerá cm larga medida (como, por 
exemplo, no estabelecimento ou ajustamento de faixas de preços) das 
informações que os membros vierem a prestar. Estas serão 
indispensáveis, também, no caso do art. 48, § 7~. ou mesmo na 
hipótese se vir a estabelecer uma pol!tica de produção, nos termos do 
art. 50. 

Artigo 54- E.~tudos. 

Sem modificações de fundo com relação ao art. 56 do CICf68. 

Artigo 55- Fundo Especial. 

O artigo, proposto pelo Dirctor-Executivo da OJC, foi incluído 
cm face da necessidade de prover a Organização dos fundos a serem 
empregados na criação c funcionamento dos sistemas de certificados 
de origem, de verificação de estoques c de colcta c difusão de 
informações cstntlsticns. A contribuição será de dois centavos de 
dólar por saca de café exportado com destino a membros importa· 
dores, contra u entrega de selos de exportação. 

Arti~:o 56 - Dispensa de obriguções e Artigo 57- Consultus, 

s~m modificaçõ~s de fundo com relação aos urts. 57 c 58, 
n:spectivam~nt~. do ICC/68. 

Arti~:o 5!!- Litígios e reclamações. 

Artigo semdhante ao art. 59 do CIC/68. Note-se que, com a 
inclusão do § 59 (inexistente no acordo anterior), fica fixado um 
prazo- de seis meses a contar da data da apresentação- para que 
o Conselho d~cida a respeito do litígio ou da reclamaÇo. 

Artigo 59- Assinatura, 

O artigo segue as linhas do art. 60 do CIC/68. Vale notar que, 
alí:m das partes contratantes do CIC/68, prorrogado, se abriu aos 
governos (aí incluída a CEE, V. art. 4~. § 3~) que hajam sido convida
dos a participar das sessões do Conselho Internacional do Café: 
convocadas para negociar o CIC/76, a possibilidade de assinar o 
instrumento. 

Artigo 60- Ratificação, aceitação, aprovação. 

Artigo semelhante ao art. 61 do CIC/68. Contudo, 
dif~rentemente do que ocorria sob o regime do acordo de 1968, o 
Conselho poderá conceder prorrogação de prazo a governos 
signitários que não tenham depositado seus instrumentos de 
ratificação até: 30 de setembro do corrente ano - providência 
adotada a pedido de diversos países cujos procedimentos para 
ratificação de instrumentos internacionais demandam tempo maior. 

Artigo 61 - Entrada em vigor. 

O processo adotado no Convênio de 1976 í: semelhante ao do 
acordo de 1968 (art. 62), com ressalva das naturais modificações de 
forma. Observe-se que, pelo mesmo motivo válido para o art. 60, 
prevê-se a possibilidade de dilatação de prazo do§ 2~. 

Artigo 62 - Adesão. 

Procurou-se simplificar, cm relação ao acordo de 1968, o 
processo de adesão ao Convênio. Abriu-se a qualquer Estado 
membro das Nações Unidas ou de suas agências especializadas a 
possibilidade de aderir ao novo Convênio, antes ou depois da 
entrada cm vigor (no acordo de 1968, havia restrição quanto a prazo 
para os membros importadores que houvessem sido partes do 
CIC/62- v. art. 63, §(I)). 

O Conselho, conforme estabelecido no § I~. fixa as condições 
sob as quais o Estado interessado deverá aderir, inclusive as relativas 
a quotas. 

Artigo 63- Reservas. 

Idêntico ao art. 64 do CIC/68. 

Arti~:o 64- Aplicação deste Convénio a territórios designados. 

Artigo semelhante ao art. 65 do CIC/68. No § 4~ abriu-se a 
possibilidade de prorrogação do prazo do qual o novo membro deve 
declarar que se sujeita às disposições do Convênio. 

Artigo 65 - Retirada voluntária. 

Idêntico ao art. 66 do Convênio de 1968. 

Artigo 66- Exclusão. 

Sem modificações de fundo com relação ao art. 67 do CIC/68. 

Artigo 67 - Liquidação de contas com membros que se- retirem ou se
jam excluídos. 

Semelhante ao art. 68 do CIC/68. Observe-se que, da mesma 
forma que nào participa de qualquer parcela re~ultan1. ·iaçào 
da OIC, o membro que houver dei~ado de participur .•nvenao 
niio serú responsíavel, por analogia, pelo pagamento de 4ual4ucr par
cela do déficit que possa haver quando dn cxnirA•'"n nn .,.nrrln !:••• 
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contrapartida (§ 2Y, "fine"), apesar de talvez impllcita no Convênio 
de 1968, nilo estava formalizada no art. 68. 

Artigo 68 - Vigência e termo. 

O Convénio de 1976 apresenta, com rclaçi'!o ao acordo de 1968, 
sistemática original para "vigência c termo", 

De acordo com seu art. 69, §(I), o CIC/68 permanecia cm vigor 
por cinco anos, ou seja, até 30 de setembro de 1973, sendo possível 
sua renegociação ou prorrogação, com ou sem modificações, após · 
quatro anos de vigência, i. c., a partir do último dia do quarto ano 
cafeeiro (30 de setembro de 1972), caso cumpridas as exigências do 
§ (2). Previa-se também que poderia, a qualquer tempo, ser termina· 
do por decisão do Conselho, observadas as disposições do§ (3). 

O art. 68 do novo Convênio prevê que o acordo permanecerá 
cm vigor por seis anos (até 30 de setembro de 1982, último dia do sex· 
to ano cafeeiro, a contar de Jt de outubro de 1976). No entanto, 
determina que, no decurso do terceiro ano de vigência, todos os 
membros se manifestem sobre sua intenção de continuar, ou não, 
participando do Convênio nos três anos subseqUentes. A não 
manifestaç-lo de vontade até 30 de setembro de 1979 implica dcsistên· 
cia por parte do membro e, se for o caso, do território que seja mem· 
bro ou integrante de um Grupq-membro, cm cujo nome não haja si· 
do feita a notificação de participação do Convênio. 

A nova fórmula foi sugerida, já no início do processo de negocia· 
ções, pelos Estados Unidos, cujo Congresso, por motivos de ordem 
interna, dificilmente aprova a legislação especifica de apoio (controle 
aifendegário, etc.) inerente a acordos como o CIC/76 por período 
superior a três anos. 

Contudo, multo mais que um mcao de contornar problemas 
jurídicos peculiares a determinados pelaes, a fórmula do§ 2• 61otcrea
santc na medida cm que dá aos palscs membros 'I possibilidade de, 
decorridos três anos de vigência do Convenio, dele se dcsllgilrcJD, 
caso não julguem que esteja cumprindo a contento suas finalidades, 
sem o desgaste politico resultante de uma denúncia formal. 

A partir do último dia do quarto ano de vigência do CIC/76, o 
Conselho poderá, observadas as disposições do § 39, renegociá-lo ou 
prorrogâ-lo, com ou sem modificações, O acordo vigorará, prorroga· 
do ou renegociado, para as Partes Contratantes que notificarem o 
Sccrctário-Gc:ral das Nações Unidas, na forma do mesmo§ 39, 

Os§§ 49 c SY si'!o semelhantes, com modificaQÕcS de forma, aoa §§ 
(3) e (4) do artigo correspondente do CIC/68. 

Artigo 69 - Emenda. 
Artigo semelhante ao art. 70 do acordo de 1968, com algumas 

modificações de forma. 
A frase final do§ (I) do art, 70 do CIC/68 foi retirada por expie· 

tiva, já que o Secretário-Gerai das Nações Unidas, pela sua qualida· 
de de depositário do Convênio, conhece, presumivelmcnte, a sistemâ· 
tica para aprovacão'ou não de uma emenda. 

Artigo 70 - Disposições suplementares e transitórias. 

Sem modificações de fundo com relação ao art. 72 do CIC/68. 

Artigo 71 -Textos autênticos do Convênio. 

Semelhante à parte final do art. 72 do CIC/68, com alterações 
de forma. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 -ATA DA 152• SFSSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 
1976 

Sessão Esptcial destinada a reverenciar a mtmória do ex· 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

2- ATA DA 153• SFSSÃ.O, EM 14 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oftdos do Sr. JtooSecretúlo da Cimara doi 
Deputados. 

- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

Projeto de Decreto Legislativo n9 28/76 (n' 60-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Cientifica e Técnica, concluído entre a República 
Federativa do Brasil e a República de Honduras, em Brasflia, a 
II de junho de 1976. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 29/76 (n9 61-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Cientifica e Técnica, concluído entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Guatemala, em Brasflia, a 
16 de junho de 1976. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 30/76 (n9 64-A/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo Bra· 
siieiro S/ A- PETROBRÁS, e de suas subsidiârias, relativas ao 
exercfcio de 1973. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 31 f16 (n9 65-A/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede 

Ferroviária Federal S/ A e de suas subsidiárias, relativu ao 
exercício de 1970. 

Projeto de Lei da Câmara nY 73/76 (n9 1.739-B/76, na Casa 
de origem), que acrescenta dispositivos à Lei nt 4.215, de 27 de 
abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

2.2.2 -Pareceres 

- Referentes à seguinte matéria: 

Projeto de Lei da Câmara n9 51/76 (n9 1.214-C/75, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a fabricação de detergentes não bio· 
degradáveis, nas condições que especifica. 

2.2.3- Comunlcaçio da Presldêacla 

- Referente aos Projetas de Decreto Legislativo n9s 30 e 31, 
de 1976, lidos no Expediente. 

2.2.4 - Ofido 

- Do Presidente da Associação Interparlamcntar de 
Turismo, comunicando a constituição da Delegação do Grupo 
Brasileiro ao 469 Congresso diJ ASTA, a realizar-se em Ncw 
Orlcans, USA, durante o mês de setembro corrente. 

2.2.5 - Comunlcaç6es da Uderança da ARENA ao SeDado 
Federal. 

- De substituições de membros em Comissão Mista do 
Congresso Nacional. 

2.2.6 - Comunlcaçio da Liderança da ARENA na CAmara 
doa Deputados. 

- De substituição de membro em Com)ssão Mista do 
Congresso Nacional. 

1 

' ' 
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. :Z.:Z. 7 - Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado n9 225/76, de autoria do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

Projeto de Lei do Senado n9 226/76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do § 59 do artigo 
lO da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. 

:Z.l8 - Requerimento 

N9 430/76, de autoria do Sr. Senador José de Magalhães 
Pinto c outros Srs. Senadores, solicitando que. o tempo destinado 
aos oradores do Expediente da Sessão de 27 de outubro seja 
dedicado a homenagear o Servidor Público do Brasil. Aprovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 74/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Odcsa (SP) a elevar, cm CrS 4.000.000,00 
(quatro milhões de cruzeiros), o montante de sua divida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redução. 

-Projeto de Resolução n9 75/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Draccna (SP) a elevar, cm Cr$ 2.514.800,00 (dois 
milhões, quinhentos c quatorze mil c oitocentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Á Comissão de 
Redução. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n9 74/76, 
constante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do RcqiJ.Crimcnto n9 431/76. Á promulgação. 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 75/76, 
constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento n9 432/76. Á promulgação. 

2.5- DISCURSO APóS A ORDEM DO DIA 

.SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo em favor de 
servidores do INPS, no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista 
determinação do DASP, no sentido da dispensa de pessoal 
contratado, para atendimento de concursados. 

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ-
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-RETIFICAÇOES 

-Ata da 143• Sessão, realizada ~m 3-9-76. 
-Ata da 144• Sessão, realizada cm 3-9-76. 

4-SECRETARIA-GERAL DA MESA 

- Rctificação da Resenha das matérias apreciadas de ]9 a 
31 de agosto de 1976. 

5-ATASDECOMISSOES 

6- MESA-DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES· 

ATA DA 152• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Ás 14 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Altcvir Leal- José Esteves- José Lindoso- Cattcte Pinheiro · 
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque- José Sarncy- Fausto Castelo-Branco
Helvidio Nunes- Pctrônio Portella- Mauro Bcnevides- Wilson 
Gonçalves,.... Agenor Maria- Jessé Freire- Domicio Gondim -
Ruy Carneiro - Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon de Mello 
- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Danton Jobim -
Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Qué:rcia - Otto 
Lehmann - Lázaro Barboza - Mendes Canale - Saldanha Derzi 
- Leite Chaves - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Otair Becker 
-Daniel Kricger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Declaro aberta a 
Sessão Especial do Senado Federal destinada a reverenciar a memó
ria do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Ao dar início à presente Sessão Especial sinto-me no dever, que 
no caso é do sentimento, de registrar, mais uma vez, meu sincero c 
profundo pesar pela trágica morte do grande brasileiro Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, trazendo a reiteração de minhas condolên
cias à D. Sarah c seus familiares presentes a esta solenidade. 

~ Sempre fomos amigos, embora seguíssemos nossos próprios 
caminhos na vida pll'lllici!': 

. A Revolução de 64 não nos separou no plano perene da 
am1zade. 

Não se tem notícia, aliás, de haver ,Juscelino. algum dia, rom
pido com um amigo por questões políticas, por mais acirrados que 
fossem os ânimos e divergentes os pontos de vista. 

Suas virtudes de homem público, de homem de ação, empreen
dedor c ousado, foram indiscutíveis. O Brasil republicano encontrou 
nele um dirigente que inovou cm matéria de governo, substituindo 
platafor.mas de rotina por um programa sistemático de metas que 
perseguiu. com tenacidade, desencadeando impetuoso pro~so de 
desenvolvimento cm nosso País. E é cm sua realização mais querida, 
Brasília, que ergueu no Planalto deserto de nosso interior, que lhe 
prestamos todos esta homenagem. 

Sua virtude maior, porém, a meu ver, foi ter feito do coração 
uma máquina a serviço de seus concidadãos; um coração cm cuja 
enorme tolerância encontrou nosso povo a identidade que o fez 
admirá-lo cm vida c pranteá-lo na morte. 
. .Punha tanta emoção e afctividadc cm tudo quanto fazia, que 

d1fic1l era a qualquer um resistir-lhe ao fascínio, logo a seguir trans
for~ado ~m a feto. Teve poucos inimigos c estes, mesmo quando dos 
ma1s ac1rrados, renderam-se à sua imensa capacidade de 
compreensão. 

Dele guardo a melhor e a mais saudosa lembrança. Sua morte:, 
em circunstáncias tão trágicas, chocou-me muito pela ausi:ncia do 
cidadão c a perda do amigo. 

Sua vida, foi mais que: marcante. 
Será um dos nomes da Pátria, cm seu futuro. (Muito bem!) 
O SR. !•RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Lázaro Barboza, da representação do Estado de 
Goiás. 



S708 Qu•rt11-felralS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro de 1976 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o se· 
guintc: discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sra. Dona Sarah 
Kubitschek, suas filhas, Sras. Márcia c Maristela, familiares do ex· 
Presidente J uscc:lino Kubitschek de Oliveira: 

Por tudo quanto representou e representa para o nosso Pais a 
figura ímpar de Juscelino Kubitschek de Oliveira, plenamente justa c: 
mc:rc:cidlt i: a homenagem especial que o Senado da República tributa 
à sua memória. 

De f;~to, com sua trágica morte, perdeu o Brasil, não apenas o 
seu nudor estadista, cujo mandato, obtido por expressa vontade do 
povo c: superiormente: exercido dentro dos ditames da lei e do direito, 
modificou, de maneira irreversivc:l, importantes estruturas políticas, 
sociais e c:conômicas do Pais, como, também, porque perdeu a Nação 
um devotado cultor das virtudes essenciais a· um grande governante, 
notadamente a inabalável crença no êxito das negociações ao nível 
da política, como instrumento democrático de governo. 

Sua dinâmica e eletrizante trajetória à frente dos destinos da 
:-.Jaçào foi marcada por um acervo de tão significativas realizações e 
suas decisões foram pautadas por um tal respeito às normas do 
dirdto e às liberdades públicas e privadas, que seu perfil avulta 
como exemplo de um governante que logrou executar o mais vasto e 
fecundo programa de metas até hoje concebido, mesmo sob a pr~s
são aguerrida de uma dura oposição, sem jamais afastaNc dos prm· 
cipios e ideais democráticos. · 

Uma homenagem respeitosa e de reconhecimento pelo muito 
que representou para nossa Pátria o seu fecundo governo, é: o que 
desejamos render desta tribuna, como seu humilde sucessor nesta 
augusta Casa, que tão bem soube dignificar, e como rep~escntante de 
meu Estado, que com tanto devotamento soube servir. . 

No plano político, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira revela-se aos olhos da Nação como a prova 
personificada e insofismável da viabilidade do regime democrático 
em nossa Pátria e de sua perfeita compatib.ilidade com os ideais de 
desenvolvimento deste binômio, fez ele importante meta de seu Go· 
vc:rno, cumprindo-a, fielmente, sem desfalecimentos, sem . deslizes, 
amando a liberdade, servindo a Nação, sob o primado· do 
ordenamento jurídico e do respeito à dignidade de cada brasileiro, 
como um predestinado bíblico que exerce uma função estelar, com 
uma renovada capacidade de ·compreensão, c, ainda, como um dcs· 
temido desbravador de caminhos, confiando tenazmente no poder de 
acão c na capacidade de trabalho do homem deste País. que, por isso 
mesmo, com ele tanto se identificou. 

Ao transferir ao seu sucessor o supremo comando da Nação, 
rigorosamente na data prevista pela Carta Magna, fato, sem dúvida, 
digno de registro, por assinalar a primeira vez, em quatro décadas, 
desde o longínquo ano de 1926, que um Presidente civil cumpria esse 
ritual democrático, Juscelino Kubitschek podia, com a consciência 
do dever cumprido, exclamar como oApóstolo das gentes: "Bonum 
ccrtmcm certavi, cursum consumavi, fidem servavi", Combati o bom 
combate, terminei minha jornada, conservei a fé. Lutei contra a intri· 
ga, intolerância e incompreensão de maus brasileiros; terminei minha 
jornada, palmilhada de realizações em prol do Brasil; conservei a fé 
nos destinos desta terra e deste povo incxcedíveis cm generosidade c 
capacidade criadora. Disto podia orgulhar-se, ao exclamar: "Deixar, 
assim. o Poder é para mim um dos títulos de maior bcncmcrência•c a 
slória maior de meu Governo". 

Testemunho deste fato, foi dado pelo honrado Senador Daniel 
Kricgcr: "Em seu governo, os termos do 'relacionamento entre o 
Executivo c o Congresso eram. antes de tudo, altos". 

Navegando na rota da conciliação, da transigência sem subscr· 
viência. da tolerância desinteressada mesmo com os seus mais fer· 
rcnhos opositores c dcsafctos, com os olhos voltados unicamente 
para os superiores interesses da Nação, Juscelino Kubistchck pôde 
ver realizado um ciclópico programa de cinqUenta anos num qUiqUê· 
nio de extraordinários empreendimentos públicos. 

E que ele via a Nação, não como uma realidade estática, mas, 
como ele mesmo a~rmou, como "um processo humano cm marcha" 

e encarando a realidade brasileira como dinâmica c cvolutivà. Com 
seu lúcido esplrito de estadista, soube vislumbrar os rumos certos 
que precisavam ser perseguidos e que foram consubstanciados no seu 
extraordinário programa de metas, fruto de seu espírito dinâmico c 
clarividente, que fez o desenvolvimento nacional assumir o fasclnio 
de uma palavra mágica, inaugurando, desta forma, uma nova cru de 
empolgante: realizações sociais c: econômicas. 

Empenhado em cumprir sua promessa elc:itoral de "cinqtientu 
anos em cinco", feita nas praças dos quatro cantos do Pais, repletas 
de povo, logo no dia seguinte à sua posse: como Supremo Magistrado 
da Nação, marca sua epifania governamental criando o Conselho de 
Desenvolvimento, primeiro órgão de planejamento instituído no Bra· 
si!, e destinado a atuar permanentemente de acordo com uma poli· 
tica de crescimento. Daquele colegiado nasceu o seu programa de 
metas, constante de 30 objetivos básicos, desdobrados em cinco seto· 
rc:s vitais da economia:· Energia, Transporte, Indústria de Base, 
Alimentação e Educação e, como "Meta Síntese", a construção de 
Brasília, a nova capital do País. 

Cheio de um contagiante entusiasmo e otimismo pelo destino e 
grandeza da Pátria, Juscelino se tornou o pioneiro de uma era de 
grandes realizações, assim reconhecido e proclamado ati: pelos seus 
mais implacáveis adversários. 

Para levar a cabo seu ambicioso plano de Governo, que bem 
atesta a chama de sua fé: sempre crepitante, Juscelino amplia a parti· 
cipação estatal nos investimentos básicos, cria incentivos fiscais. e 
abre as fornteiras do País, atraindo os interesses dos investidores. 

E os frutos não tardaram a surgir: Sob o seu Governo, o Bn1sil 
cresceu a uma taxa média de 7% para alcançar. em 1961, um invejá
vc:l status de Pais em plena decolagem econômica, cuja estrutura, "se 
modificou profundamente; passando o desenvolvimento nacional •1 
figurar co.mo. a mais prioritária das preocupações do Governo" no 
dizer do Ministro Henrique Simonsen, em seu livro Brasil20112. 

Acelerando o processo de industrialização esboçado na década 
de 30, Juscelino Kubitscehk soube imprimir às suas obras um ritmo 
compatível com o crescimento populacional de nosso País, rompen
do amarras burocráticas c quebrando tabus económicos. Lançando 
mão de uma apreci~vel ·captação de poupanças, através de Fundos 
na área de ·Assistência Social, Eletrificação, Portos, Transportes 
Aí:reo, Naval c Rodoviário, conseguiu meios para financiar os Pla
n'os de Expansão de seu Governo. 

No dia imediato à sua posse, reunia o Ministério às 7 horas da 
manhã, dando início à ingente tarefa a que se propusera realizar de 
Reconstrução Nacional, baseada nas Metas programadas. Assim 
justificou seu afã de lutar contra o tempo: 

"Acordar cedo, não perder tempo, não deixar sem em
prego útil as horas mais preciosas do dia, quando ainda estão 
intactas as nossas forças, era o meu conselho e o meu propósi
tO.'Como pretendia utilizar ao máximo o tempo que me fora 
lixado pela Constituição, aquela convocação matutina do 
gabinete, marcara claramente uma orientação quanto à 
produtividade nas tarefas que deveríamos empreender." 

Foi, desta forma, c neste estilo de trabalho. que imprimiu inten
so c acelerado ritmo cm todos os sctorcs da vida politica c admi
nistrativa nacional. 

Com os recursos necessários ao Programa de Metas, provenien
tes das Empresas de Economia Mista, no valor de 42%, das Autar
quias, com 12%, das Administrações, com 10,5%, da Administração 
Federal com 5% c das Empresas Particulares, com cerca de 30,5%, 
pôde o Presidente Kubitschck aluar com ampla liberdade, já que 
dependia muito pouco de recursos sujeitos a trâmites burocrúticos 
ordinários. 

Apoiado na "Administração Paralela", soube contornar os 
entraves representados pelo emperramento da m.iquina administra
tiva, valendo-se. com critério, de órgãos já instalado~. ou criando 
novos, como os eficientes Grupos Executivos de Trabalho c o Conse
lho de Política Aduaneira, contando, ainda, com a prestinwsa cola-



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) Quarta-feira 15 5709 

boruçilo das Classes Empresariais, às quais, havia dispensado, desde 
a primeira fase de sc:u Govc:rno, a melhor atc:nção, rc:ativando o 
parque industrial existente c aproveitando a sua capacidade ociosa, 
garantindo às c:mprc:sas nacionais rc:sc:rva de: mercado, quer através 
do controle: cambial, quer pela regulamentação do Estatuto de Rc· 
gistro de: Similarc:s. 

Graças a c:sta politica, o saudoso Presidente foi capaz de: fixaa. 
pc:la primeira vc:z na Administração Pública brasileira, metas qua~ 
titativas de produção nos vários setorcs, c exclamar, com altivez, no 
Clube Militar do Rio de Janeiro, após romper com o Fundo Monetá· 
rio Internacional: 

"0 Brasil já se tornou adulto: não somos mais os parcn· 
tes pobre, relegados à cozinha e proibidos de entrar na sala 
de visitas." 

Sua política administrativa, como ele mesmo declarou com 
justificado orgulho, teve como propósito, cm todos os momentos, 
encurtar os caminhos do Brasil para a prosperidade, antecipando
lhe o futuro de grandeza c de poder, com trabalho perseverante, ação 
contínua, entusiasmo c confiança. Esta característica de sua gestão 
bem revela a destinação profética, cujo carisma de antever proble
mas e as necessidades do País, lhe conferiu o galardão de construtor 
da maior obra de integração nacional. 

Sua modéstia levou-o a transferir à Nação inteira os resultados 
obtidos, na resoluta arremetida de seu qUinqUénio governamental, 
atribuindo-os ainda "à harmonia que, unindo Legislativo, Judiciário 
e Executivo, criou a atmosfera de segurança indispensável, tanto à 
luta contra o subdesenvolvimento, como até mesmo à singela faina 
de cada dia". 

Entretanto, não foram poucos nem pequenos os tropeços que 
teve de superar, desde as tramas urdidas contra sua posse, não 
obstante a consagração obtida pelo sufrágio popular, até os motins 
superados com habilidade e a grandeza dos indultos, deles emer
gindo retemperada a democracia brasileira, que Juscelino Kubits
chek soube manter íntegra e intocada. 

Com justiça, pôde, então, exclamar, ao deixar o Governo: 

"Minha política foi também alcançada pela plena afir
mação das liberdades outorgadas pela Constituição, e pelas 
garantias integrais ao exercício da cidadania,_ não sendo lícito 
a ninguém negar que, entre nós, a prática integral da 
democracia já caiu no domínio da rotina." 

No tocante à política exterior, Juscelino Kubitschck teve o 
orgulho de assinalar a fecundidade, graças às linhas dinâmicas que 
adotou, dilatando os horizontes de nossas relações com as nações do 
Continente, empregando métodos diretos, modernos e eficazes, 
através de trocas de idéias mantidas com o Presidente Lopes Matcos, 
e com o Presidente Eisenhower, permitindo que a Operação Pan
Americana se concretizasse cm realizações como o Banco 
I nteramericano de Desenvolvimento Econômico c celebrando o 
Tratado de Montevidéu, que instituiu a Associação Latino-Ameri
cana de Livre Comércio. 

Ainda no quadro da política externa, não menos ativo se 
mostrou o seu Governo, abrindo aos nossos produtos mercados 
inexplorados, ampliando nossas relações comerciais com quase to
dos os países do mundo, concluindo o Convênio Internacional do 
Café, estendendo o intercâmbio aos países do Bloco Socialista, 
firmando Acordo Comercial com a União Soviética e estimulando as 
relações econômicas com os países afro-asiáticos, incentivando a 
entrada de capitais c o intercâmbio de técnicos. Enquanto desen
volvia no exterior intensa pol!tica, negociando com novos 
importadores potenciais de produtos brasileiros ou firmando 
Convênios Comerciais com diversas nações da Europa Ocidental, 
Juscelino Kubitschck satisfazia, dentro do Pais, à demanda interna, 
já então cm acelerada expansão ao término de seu Governo. Ele 
podia, então, ufanar-se, no ver que a produção nacional tinha 
uumcntndo cm ritmo que ultrapassara, cm muito, o do incremento 

demográfico, sem que a taxa de capitalização, ao derredor de I 5% do 
produto bruto, impusesse ao consumo repressão drâstica. 

Ao pôr cm execução o Programa de suas Metas Govcrnamen· 
tais, o grande brasileiro começou pela energia, pela sua natural 
importância para·O desenvolvimento que se: propusera levar a cabo. 
Encontrou o Brasil com apenas 3 milhões de quilowatts instalados c:, 
no final de: seu Governo, o elevou consideravelmente, com Furnas, 
Três Marias e as novas obras de Paulo Afonso, sendo que essas obras 
puderam trazer resposta adequada ao crescente reclamo de energia 
do País. Ainda no setor energético, encontrou a produção diária do 
petróleo cru, cm torno de apenas 6.800 barris, elevando-a para 
75.000 c, a do petróleo refinado, de 108 mil para 300.000 barris 
diários. A capacidade da frota de petroleiros que, cm I 955, era de 
274.000 toneladas, em 1960 atingia 510.000. 

No que tange a equipamentos clétricos, não tínhamos fábricas 
de turbinas e geradores pesados, e, já em 1960, passamos a fabricá
los, com potencialidades expressivas. A indústria automobilística 
surgiu, e, cm três anos, esta ind'ústria, cujo êxito surpreendeu o 
mundo, entregava ao mercado 188.072 unidades. E, em virtude de 
seu desenvolvimento, várias indústrias subsidiárias surgiram, c, em 
1960, jâ podia proporcionar trabalho a 120.000 brasileiros. 
Impulsionou a Indústria Naval, com a construção de 9 estaleiros, 
todos de considerável porte, permitindo restaurar c ampliar nossa 
Marinha Mercante. No campo da Siderurgia, um avanço gigantesco 
também se operou, com obras da maior significação, como a amplia
cão das usinas existentes c a construção de novas unidades. A 
Companhia Siderúrgica Nacional que apresentava uma produção de 
aço, cm lingotes, de um milhão e cento e cinqUenta mil toneladas, no 
fim do Governo do Presidente ·Juscelino, atingia a cifra de dois 
milhões c trezentas mil toneladas. 

Da procura gerada pelo Programa de Metas e da firme Política 
de Incentivos Oficiais, resultou poder a Indústria Pesada Nacional, 
em poucos anos, suprir, cm boa parte, os setores de Usinas Elétricas, 
Petróleo, Petroquímica, Aparelhamento Ferroviário, Portos, 
Siderurgia, Celulose e Papel. 

A fim de corrigir um dos mais graves pontos de estrangu
lamento de nossa economia, representada pelas deficiências de 
transporte, o Governo de Juscelino Kubitschek dedicou-se com o 
máximo empenho às Ferrovias c Rodovias. No Programa de 
Construção do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, 
investiu 8 bilhões e 600 milhões de cruzeiros. Dentro desse 
Programa, foram substituídos 6 mil e 800 km de trilhos c adquiridas 
42 locomotivas diesel-elétricas, 545 carros de passageiros e 6 mil e 
498 vagões de carga. 

Quanto à Meta Rodoviária, esta foi ultrapassada no fim do 
qllinqllênio, e a pavimentação de nossas estradas cobria plenamente 
o alvo programado. Quatro grandes rodovias foram empreendidas: 
Belém-Brasília; Brasília-Porto Alegre, Fortaleza-Brasnia, São 
Paulo-Curitiba e ainda a Rio-Belo Horizonte. Somente a Belém
Brasília exigiu investimentos da ordem de 2 bilhões e 750 milhões de 
cruzeiros, sendo que os investimentos da Rodovia Brasília-Porto 
Alegre, exigiram cifras bem maiores, dadas as dificuldades 
hidrográficas das régiões atravessadas. Mas não foi só: também a9 
seu Governo devemos a construção da Ponte Internacional Brasil
Paraguai, com o maior arco em concreto do mundo, orgulho de 
nossa Engenharia, c as grandes pontes sobre os Rios Jequitinhonha e 
Tocantins, com mais de I km de comprimento. 

A Agricultura brasileira, que antes de seu Governo se ressentia 
dramaticamente de falhas estruturais crônicas, teve os seus proble· 
mas atacados a fundo, fazendo aluar neles os setores do Transporte e 
A rmazcnagcm, incentivando a produção de fertilizantes c de implc· 
mentos agrícolas, sobretudo, com a implantação da indústria de 
tratores,.via do Decreto nv 47.473, o que permitiu a modernização 
de nossa agricultura, até então praticada em bases tão empíricas 
quanto as da épocas das Capitanias. 

Diante das dificuldades oriundas dos transportes deficientes, 
sem armazéns c silos, sem máquinas c fertilizantes, Juscelino entre-
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gou·s~ d~ corpo~ alma u dcs~nvolvcr a produção rurul cm volume c 
~m lndic~s d~ rendimento por árcu c por unidade, Pura tanto, incre· 
mcntou o crédito rural, usscgurou preços mlnimos condizentes comi 
os custos da produção, prestou assistência técnica, estimulou-lhe a 
mecanização, com o suprimento, cm bases módicas, de tratares 
adquiridos no exterior c os fabricados no Puls, pois a Indústria Na· 
cional do sc:tor já produziu, cm 1960, 2.500 unidades. Tais medidas 
abrimm caminho a que se lograsse reduzir os desníveis de ren~a 
entre as populações rural c urbana. 

Durante o seu Governo, os produtos de exportação 
responderam pela maior parcela de aumento global da atividadc 
rural, com a significativa taxa de 21%, contra 4,5% destinados ao 
nosso próprio mercado. · 

Com sua visão de estadista voltada para todos os rincões da 
Pátria, sentiu o Presidente Juscelino a necessidade de submeter 
determinadas regiões a tratamento especial, em virtude de suas 
necessidades geocconômicas mais prementes. Empenhou-se, então, 
na reformulação da Política do Nordeste, com vistas a implantur, ali, 
um Núcleo de Expansão Industrial, racionalizando a agricultura da 
faixa úmida, tornando a economia das zonas semi-áridas resistente 
ao impacto das secas periódicas. Atendendo a esses propósitos, a· 
SUDENE, por ele organizada, concentra as atividades dos órgãos fc· 
derais naquela área tão sofrida. 

No Setor Educacional, o programa desenvolvido pelo seu 
Governo e os progressos obtidos serviram de poderosa contribuição 
a que fossem eliminadas as deficiências quantitativas c qualitativas 
da Educação brasileira em todos os graus e modalidades de Ensino. 
Dotações substanciais foram dispensadas, sendo de destacar-se que, 
no Governo de Juscelino Kubitschck, veio a ser cumprido o preceito 
constitucional da aplicação de pelo menos I 0% da renda federal de 
impostos na Educação. A defesa do nosso património humano, no 
que ele tem de mais grandioso que é a preparação da juventude, cons
tituiu, de fato, o objetivo por excelência do Programa de Governo do 
Pre'sidente Kubitschek. 

Não hã um só setor da vida brasileira que não tenlia recebido o 
impacto do seu pulso forte mas sereno. Os problemas sanitários 
mereceram atenção especial, dando aos serviços de Saúde estrutura 
adequada, e ampliando os recursos à sua disposição. E os resultados 
foram deveras encorajadores: Decréscimo da incidência das. doenças 
transmissíveis, redução das taxas de mortalidade infantil, elevação 
do índice médio de vida. Para tanto, centenas de hospitais foram 
construídos em diferentes pontos do território nacional, pertencentes 
ao Governo ou a instituições particulares subvencionadas pelo Poder 
Público. Esses dados, apenas exemplificativos, atestam o multiforme 
esforço de Juscelino na defesa e valorização do seu povo. Isto 
porque, de fato, foi essa a maior obsessão do grande Presidente, e o 
objetivo final de todos os empreendimentos levados a efeito, cons
tituindo-se, como ele dizia, na "meta suprema" de sua Adminis
tração. E ele estava certo nesta afirmativa, pois ao vencer os pontos 
de estrangulamento na infra-estrutura econômica do Pais, ao abrir 
novas frentes pioneiras, sua preocupação dominante foi a de vencer 
o pauperismo, elevando o nível de vida das classes trabalhadoras c 
preparando o nosso povo para usufruir as conquistas da civilização 
contemporânea. 

Caberia, porém, à construção de Brasília, sua Meta"Síntcse, e a 
maior obra de integração do Pais até hoje realizada, constituir-se no 
marco indelével de sua passagem pela Suprema Magistratura da 
Nação. Brasília, é na realidade, a obra que mais se identifica com 
Juscelino, porque a mais expressiva manifestação de seu csplrito 
pioneiro, c a maior prova do poder de decisão de nosso povo, do 
espírito criador de nossos artistas c da dedicação e capacidade de 
nossos trabalhadores. 

Brasília,ai está, para, como ele mesmo dizia, alçar-se como uma 
cidade monumental, como realidade csplcndcntc, destinada a tes
temunhar. [>elos si:culo; afora, a memorável arrancada para o Oeste, 
ultrarassando de muito, cm termos de ambição histórica, os cometi· 

mcntos obtidos com as Capitais fundadas no Século XX: Ancara, 
Cambcrra c Nova Delhi. 

Brasllia se ergue arroj!)da. como o seu espírito, do simples gesto 
do homem que se apropria de um lugar, como afirmou o autor de seu 
Plano Piloto, como duas linhas que se cruzam em ângulo relo. 
Surgem com os seus prédios concebidos para gente livre e feliz, como 
dizia Niemayer, capaz de apreciar coisas simples c puras. 

Como o Patriarca, imbuído de seu triunfalismo dcsenvolvi
mentista, embalado pela sensação de haver redescoberta o País, 
Juscelino conseguiu ver o Planalto Central do meu Estado de Goiás, 
tomar as formas rigorosas de uma civilização, marcada novamente 
pela Cruz e dentro dele, a Capital . do Pals, tal como sonhara, 
"sóbria, serena, majestosa e adulta, centro das grandes decisões na
cionais, sede da civilização brasileira do terceiro milênio." 

Brasília aparece hoje aos olhos do mundo, não apenas como 
uma metrópole nova, erguida milagrosamente na solidão de um 
altiplano agreste; surge, não somente como técnica, arte, pioneirismo 
e arrojo, mas como revolução, "porventura a mais fecunda do nosso 
tempo, porque a mudança na rota de um País, empenhado em 
transpor a barreira do subdesenvolvimento c a ocupar, entre os 
povos do mundo, o lugar que lhe cabe pela sua extensão, pelas suas 
riquezas, pelo valor de seus filhos". 

Ao homem que, com tão alto espírito patriótico c empreen
dedor, converteu cm esplendorosa realidade uma obra de libertação 
nacional de nossa hintcrlândia do cativeiro da pobreza c do 
abandono a que estivera relegada 'por tanto tempo; ao Governante, 
que fez convergir para o coração da Pátria, do Norte c do Sul, da 
orla marítima c do EXtremo-Oeste, multidões que se congregam por 
um ideal de um Brasil grande c próspero; ao Chefe da Nação que, 
com intrepidez c pertinácia, concretizou o impulso vital, imperativo 
da unidade da Pátria, de ver sua Capital maravilhando os cocvos c 
orgulhando sua gente, o nosso mais profundo respeito, a nossa mais 
viva admiração, o preito mais comovido de reconhecimento do 
Senado brasileiro, que nesta tarde, mais do que nunca interpreta a 
Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no maravilhoso discurso que o 
pranteado ex-Presidente proferiu cm Belo Horizonte, por ocasião de 
sua posse na Academia Mineira de Letras, citando um grande 
literário patrício, Juscelino disse "que as pessoas não morrem, ficam 
encantadas". O Presidente Juscelino Kubitschek não morreu: 
encantou-se, c continuará eternamente vivo no coração das suces
sivas gerações, e nas páginas da História. Porque ele foi grande, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores. Não apenas pelos imperecíveis 
momentos por ele erguidos cm nome do progresso, da civilização c 
da prosperidade de um povo. Mas sobretudo, pela grandeza de seu 
coráção generoso, que era maior do que a extensão continental de 
nossa Pátria. 

Era, Srs. Senadores, o que tlnhamos a dizer, cm nome do meu, 
Partido, cm nome de Goiás c como sucessor de Juscelino Kubitschek 
nesta augusta Casa. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Hclvldio Nunes, que falará cm nome da Alian· 
ça Renovadora Nacional. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso) - Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimos 
Srs. Senadores c Deputados, Excclcntlssima Sra. Dona Sara 
Kubitschek, familiares do ex-Presidente Juscelino Kubitschck: 

Estava na praça pública cm Ftoriano, no Piaul, quando circulou 
a noticia. A principio, duvidei dà sua veracidade. Logo cm seguida, 
porém, para afastar a descrença inicial c alterar sentimentos 
sedimentados, chegou a constrangedora confirmação: faleceu, cm 
acidente automobillstico, Juscelino Kubitschck de Oliveira. 

Embora ainda cedo para um julgamento definitivo, Juscelino 
Kubitsch«''c alcançou, antes da morte trligica, superando divergen. 
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cias, a reconciliação com seus principais adversários, diante da 
magnitude da obra que, ao longo da sua existência, conseguiu cdifi· 
car. 

Na verdade, ningu~m lhe negava mais a previdência com que 
antevira o futuro da Nação nem as grandes qualidades de estadista; 
todos viam, na sua extrema cordialidade c no seu devotamento à cau
sa pública, a singular combinação que desarmava espíritos c lhe asse
gurava destacado lugar na galeria dos pró-homens do Pais. 

Aliomar Baleeiro, que foi dos seus mais veementes adversários 
no Parlamento, comandando a famosa "banda de m6sica" da UDN, 
lembrando, recentemente, os versos do "Julius Ccasar" cm que 
Shakespeare dizia que os homens silo lembrados pelos seus erros, cn· 
terrado com os seus ossos a lembrança do bem praticado, assinalava: 

"Em nossos dias, aquele ccticismo shakespcarcano en
contra desmentido nos julgamentos coletados pela imprensa 
sobre a figura controvertida de Juscelino Kubitschek, num 
inquérito improvisado entre contemporâneos, sem distinção 
de amigos e adversários." . 

E concluía o combativo oposicionista, o insigne professor de 
Direito, o ex-parlamentar c ex-presidente do Supremo Tribunal Fe
deral: 

"Nilo preciso alongar o balanço entre os defeitos e virtu
des. Creio que. os pósteros, como hoje eu, recordarão estas 'e 
deixarão aqueles com os ossos no cemitério triste c desolado 
de Brasília, contraditando Marco António diante do cadáver 
de Cesar. Pelo menos, é como vejo J.K., sem complacência, 
mágoa nem malícia." 

Este é o juizo definitivo c total. ~o homem visto em sua inteire
za, em sua personalidade integral. Mas podemos vê-lo, também, cm 
cada uma das facetas da sua vida, na adolescência afanosa, na juven
tude laboriosa, nas várias profissões que exerceu; e também encará· 
lo naquelas duas facetas que lhe abriram insubstituível lugar na histó· 
ria: o político e o estadista, o administrador de Belo Horizonte e o 
governante de Minas Gerais e do Brasil, como grande criador da 
Operação Pan-Americana que, antes da fundação de Brasflia, lhe da
ria uma dimensão continental. 

O HoiJiem 

Há indivíduos que parecem nascer de uma explosão telúrica, de 
tão intimamente ligados à terra. Juscelino foi, assim, um personagem 
telúrico, mesmo na sua vocação andeja, em que o sangue cigano e a 
ascendência do mascate lhe impunham a busca de novos horizontes: 
não se despregava de Diamantina, da sua infância e da sua adolescên
cia; de Belo Horizonte, da sua juventude; de Brasnia que criara c via 
impor-se, definitivamente, como Capital do Pais; nem, muito menos, 
do Brasil, aproveitando os anos de exílio para propagar, em 
conferências, sua confiança no futuro do Brasil. 

Dos primeiros tempos, um episódio real e jocoso. 
Aos doze anos, matriculou-se no Seminário dos Lazaristas, úni

co Ginásio que havia em Diamantina. D. Júlia pegou-lhe um dia da 
mão e foi procurar o Reitor, um velho padre francês. Não haveria 
dificuldade, desde que Juscelino quisesse ser padre. Mas ele não que
ria c não enganava, porque não se queria enganar. A muito custo, o 
Reitor concordou cm aceitá-lo, mediante a contribuição de metade 
dí!, mensalidade. E N onô se fez seminarista. Meteu-se numa batina, 
com o espírito alegre que sempre teve a fazer-lhe cócegas por dentro. 

Se tivermos que buscar o traço essençial da personalidade desse 
homem, mesmo abstraindo sua vivência como politico e como esta
dista, encontraremos, nele, convivendo com o sonhador, o esteta. 

Ha uma carta de Juscelino a Josué Montclo cm que se revela, 
claramente, esse traço de sua personalidade, quando incumbido pelo 
amigo de procurar, cm Paris, uma Antologia da Poesia Francesa, de 
Pompidou. 

Eis como descreve a busca: 
"Ao voltar, numa linda tarde de primavera, percorri a pé vários 

quarteirões do Boulevard Saint Gcrmains, no trecho correspondente 
à sua antiga residência naquela cidade. Exatamente como eu fazia ou
trora quando, recém-médico, já estudando no Hospital Cochim, me 
deixava impregnar pela densa atmosfera intelectual de Paris." 

Mas não foge ao comentário do livro: 
"Pompidou, neste livro, assinala que os versos não são senão 

uma das múltiplas expressões posslveis da poesia. Sempre pensei 
assim. Qualquer ato humano a revela, força interior é manifestação 
de poesia. Falando em plena selva sobre a construção da Belém
Brasíiia, acentuei a poesia do episódio que estávamos escrevendo no 
coração deserto do Brasil. Poesia é sonho, mas é também ação." 

Também esperança ilimitada de vida, como acentua no seguinte 
trecho dessa carta: 

"Diante das águas do Sena, tangido pelo mesmo impulso de 
impenitente sonhador, percorri antigos caminhos, lembrando-me de 
que, nas muletas de uma modestíssima cultura, consegui deixar a 
terra natal para conquistar, cá fora, posições inspiradas pela invisível 
luz de uma ilimitada esperança i:le vida " 

De menino pobre a telegrafista-auxiliar, de médico a oficial da 
Policia Militar, época em que elegeu a admirável dona Sara Lemos 
companheira de sua vida, de Secretário do Governo a Deputado 
Federal e Prefeito de Belo Horizonte, tudo foi o resultado dos so
nhos que o empolgaram desde a infância dificil. 

Di fiei I um sonhador com tal força no querer. Buscava, c o 1az1a 
para valer. Afastando pedras do seu caminho; através o sorriso 
fazendo aliados. Ninguém o a~ IIMIItiôMo ao Governo de 
Mi nas, e o foi. Poucos acreditavam na sua possibilidade de ser can
didato ao Catete e também foi. F.m Minas, teve, nas eleições, cm 
oposição ao seu nome, um concunhado, Gabriel Passos. E a alegria 
mineira destacava a felicidade de sua sogra que seria mãe da primeira 
dama, fosse qual fosse o resultado das urnas. 

Há quem sonha por sonhar, Juscelino sempre sonhou am
bicionando. E com um poder de determinação de poucos. Sabia 
querer, mesmo o que lhe parecia, ou aos outros, impossível. 

Assim, Juscelino Kubitschck, sonhando sempre com a criação, 
era o poeta que não pratica versos, mas sabe entendê-los, e, 
sobretudo, vivê-los, fazendo da própria vida um espetáculo de 
sentimentos multiformes. 

Em Diamantina, o adolescente scresteiro, ouvindo, nos 
descantes das violas e na voz dos cantadores, a música c a poesia 
brotadas da alma ·popular, ou quando, mesmo nos bailes, a fama de 
dançarino lhe justificaria o apelido de "Pé-de-valsa", .prestava sua 
homenagem à beleza, pois o canto e a dança sempre foram, desde a 
primitiva história do homem, instrumentos de expressão criadora. 

Por isso mesmo foi· acompanhado à derradeira morada pelos 
cânticos poéticos, a poesia da saga diamantincnse, unidos o canto e o 
pranto, na voz do povo, afeita ao seu estilo, fiel a sua vocação, 
transformada a própria dor em estesia co!etiva. 

Dizia-se que Brasma era uma cidade sem alma. Mas a cidade 
procurou aquele instante, a caminho do campo santo, para revelar, 
inteira, sua alma, a alma do seu criador, recitando a poesia 
sercsteira, tranqUilamente, como quem sabe, pelo instinto estético do 
povo, que somente um poeta a teria sonhado e realizado, sem usar 
apenas as palavras, mas o cimento e o vidro, o verde estendido sobre 
os tabolciros, as torres indigitando o céu, as curvas caprichosas 
desenhadas no corpo de uma aeronave arquitetónica, ensaiando 
eterno vóo para as plagas do infinito e os caminhos imprescrutâvcis 
do futuro. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

OSR.HELV(DIONUNES(ARENA-PI)- r··· .Jzcr. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Começo por pedir· 
lhe desculpas se me intrometo em seu mavioso discurso, quebrando-



5712 Quarta·felra 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1976 

lhe a unidade. Mas, meu distinto colega, desejava aproveitar a 
oportunidade para dar conhecimento à Casa de palavras que eu pró· 
prio pronunciei, anteriormente, a respeito do Presidente Juscelino 
Kubitschek. Não agora, mas cm 1967, quando ele estava cm 
desgraça e cu era Deputado Federal. O então Ministro da Justiça 
dera, em Belo Horizonte, uma entrevista, na qual se referira de modo 
muito pouco cortês, indelicado, até com motejos, à figura do ex· 
Presidente Juscelino Kubitschek. E eu, ao ler a entrevista, logo 
ocupei a tribuna da Câmara, c entre outras coisas disse o seguinte: 

Nenhum reparo mereceria a entrevista se ela não 
contivesse uma desprimorosa referência ao ex-Presidente da 
República, o que se constituiu num lamentável afastamento 
da tradicional linha de comedimento verbal dos nossos Mi· 
nistros de Estado. · 

Em quaisquer circunstâncias, todos devemos ter 
consideração aos homens que tiveram a incomensurável 
honra de exercer a suprema magistratura da Nação. Pelo me· 
nos a consideração das palavras, isto é, do tratamento cortês, 
das referências polidas. 

E, adiante, enumerei o grande rol de obras do Governo de Jusce
li'no Kubitschek. Obras que marcaram, na verdade, nova fase do 
desenvolvimento nacional. E assim conclui meu pronunciamento: 

Como integrante da bancada governista, cumpre-me dar 
apoio ao ilustre Professor Gama e Silva, bem o sei. Mister se 
faz, porém, recorda o lema de Colbert, o grande ministro de 
Luis X IV: "FreqUentemente pelo Rei c sempre pela Pátria. 

Parafraseando, eu diria: "Freqílentement~ pelo Ministro 
da Justiça e sempre pela Justiça". 

Era a minha maneira, meu nobre colega, de me associar às 
homenagens que o Senado presta à memória de Juscelino 
K ubitschek. Mui to obrigado. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Grato à contri· 
buiçào de V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Os poetas que escrevem podem, por vezes, enleados nas pró· 

prias palavras, envolvidos pelo ritmo ou escravos do metro, fugir à 
autenticidade criadora, com apelo ao artifício. Não o poeta que vive 
a criação. 

Se a maior obra poética de Juscelino foi, como ele próprio pen
sava, a criação de Brasília, poderia ele dizer, na sua Mensagem ao 
Congresso Nacional, em março de 1960: 

"Brasília não é um artifício, mas criação de rico impulso vital, 
Imperativo da unidade da Pátria, fervoroso e antigo anelo que se 
converteu em ato-vitória, enfim, dessa intrepidez e pertinácia capa· 
zes, tanto de fazer surgir do ermo uma eidade que maravilha os coe· 
vos, como dessa cpopéia de rasgar a Transbrasiliana no mundo 
primitivo da selva amazônica. Com a expansão harmônica do País e 
o aproveitamento de poderosas energias latentes, com o transplante, 
para os remotos rinções do interior, da civilização que noresce à 
costa do Atlântico, há·de vir," querendo Deus, um tempo de 
abundância e de genuína fraternidade que permita indistintamente a 
todos os brasileiros a fruição dos bens da cultura e do progresso." 

Esta é a palavra de um poeta visionârio. E decerto foi esse, o tra· 
ço estético. o que mais individualizou a personalidade do homem Jus· 
celino K ubitschck de Oliveira. 

O Político 

O esteta explicaria o politico, sua arte do governar, seu desejo de 
união, sua aspiração de unidade, uma visão integral do País, sem 
intransigências ideológicas nem dogmatismo doutrinário. 

Mineiros e baianos concordam, pela palavra atual de Capanema 
c pelo dito improvisado do inesquecível Otávio Mangabcira, cm que 
"política é a arte de conversar", porque sem diálogo não há cntcn· 
dimcnto entre os homens. "No princfpio era o verbo", diz o 
Evangelho de São .João; c, desde que o homem criou a palavra só ela 

pode encerrar, precisamente, a síntese das intenções, mesmo quando, 
como dizia Talleyrund, sirvam "pura mascarar o pensamento", 

Politico não é apenas quem deseja a realização do bem comum, 
o êxito do Estado c a tranqíiilidadc c o progresso da Naçllo; mas 
quem encontra essas metas pelo caminho da discussão desarmada, 
quem descobre, no mais aceso das disputas, nos acirrados entre· 
vcros, na animosidade do adversário e ati:, por vezes, na 
intransigência do corrcligionârio, um denominador comum. 

Porque política, também, é: a arte da transigência. 
Transigir, oportunamente, renunciando, pelo principal, aos 

acidentes; pelo substantivo, aos adjetivos; pelos objetivos essenciais, 
aos dialéticos antagonismos ideológicos. Assim foi Juscelino, ora 
homenageado pelas esquerdas, ora aplaudido pelas forças da direita, 
cqílidistantc delas, mas podendo freqílentar·lhcs a convivência, em 
diálogo quando possível franco mas sempre amistoso. 

Diálogo e transigência são dois aspectos importantes da arte 
política, mas a sua plena realização, talvez, vá encerrar-se naquela 
outra definição: política é: a arte da convivência dos contrários. Umà 
convivência pacífica, ao menos entre os líderes, infcnsos às paixões 
episódicas das massas, para só ouvir os legítimos sentimentos e as 
legítimas aspirações do povo, acima de tudo, o interesse nacional. 

Se político é: o q'ue conversa, transige e convive, há um outro pre
dicado que não lhe pode faltar, qual o de semeador de esperanças. 

E Juscelino as semeou em profusão, como Prefeito de Belo Hori· 
zonte, como Governador de Minas Gerais, como Presidente da 
República. como homem de Partido. 

Quando necessário, demonstrava a tranqUila frieza de Vargas; 
se preciso, mostrava a tenacidade de Agamenon Magalhães, o 
autodomínio de Pedro Aleixo, a humildade quase evangélica do 
humanista Milton Campos. E podia trazer, no gesto oratório, a 
tirada grandiosa de Flores da Cunha ou levar, à prosa tribunícia, as 
imagens poéticas de Alcides Carneiro, a fascinante facúndia de 
San Thiago Dan tas ou a elegância parlamentar de Prado Kelly, para 
só mencionar alguns dos seus maiores contemporâneos. 

Tudo isso, com o fascínio de uma autoconfiança que o trans· 
formava. no cenário político nacional. em agitada fase da nossa 
história, num prodigioso semeador de esperanças. 

Quem o conheceu, na Constituinte de 1946, evitando a tribuna 
para ceder lugar aos grandes mestres, quase teve como despercebida 
sua passagem, quando transitava, no Plenário do Palácio Tiradentes, 
por todas as bancadas, cordial e discreto, atento aos mais acalorados 
debates, mas sem aventurar-se, ao menos, ao microfone dos apartes, 
viu, nessa atuação, a inteira imagem da proverbial discreçào mineira. 

Por isso, Aliomar Baleeiro, seu companheiro e adversário 
naquele tempo na Câmara dos Deputados, dele diria, hoje: 

"Não creio que ele amasse o labor das Câmaras. cuja atividade 
não se exterioriza pelas realizações concretas c práticas nem desperta 
a vista e o aplauso dos concidadãos. De minhas reminiscências, não 
ficou memória de que se interessasse por qualquer dos temas que 
empolgavam os Constituintes dos vârios partidos em 1946. Não 
freqílentava a tribuna, embora fosse capaz de improvisar com 
facilidade e agrado não só em vernáculo mas também no francés, que 
dominava bem." 

Mas era um silêncio político. 
O Deputado Juscelino Kubitschck, sempre visto cm companhia 

de Benedito Valadares, Presidente do seu Partido em Minas Gerais, 
quando Milton Campos governava o Estado c Outra obtivera uma 
coalizão udeno·pessedista, nào tinha por qu~ fazer discursos. 
Conhecendo, no entanto, a arte de conversar- mais importante, do 
ponto de vista pragmático, do que os vôos oratórios- preparava-se 
para disputar o Governo de Minas, olhos e ouvidos voltados para os 
confidentes do PSD, mas. também, do Partido Republicano, do 
Partido Trabalhista Brasileiro c do Partido Social Progressista. 

Preparava sua própria escalada. O menino de Diamantina 
começava a sonhar mais alto. Com os pés no. chão c o pé, ao se 
sentar, fora do sapato ... 
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E quanta vez foi visto no mesmo carro com jornalistas c cronis· 
tas da Oposiçllo, mais tarde dcstcmcrosos c impenitentes adversários 
do seu Governo, hoje: pregoeiros de suas virtudes. 

Sua discrc:çào, ria Constituinte: c:, depois, na primeira legislatura, 
até 1950, somava votos, os sufrágios que o elegeriam Governador de 
Minas, apesar do apoio de Vurgas ao nacionalista Gabriel Passos, 
seu concunhado. 

O Estadista 
Bem mais difícil, poré:m, a ascensão ao Catete, quando o PSD 

desconfiava dos seus entendimentos com Vargas e a UDN temia sua 
incursão em todas as legendas. Terrível a luta que enfrentou contra a 
tese da maioria absoluta, sempre sustentada por Aliomar Baleeiro, 
quando os correligionários temiam a degola. A todos repetia, como 

:um refrão: "Deus me poupou o sentimento do medo". · 
Só ele mesmo saberia a que reservas de habilidade, a que re· 

cursos de determinação teria de recorrer para não ser, como 
Governante, um prisioneiro do Catete. 

Duas vezes o País esteve às portas da guerra civil, mas todos 
pressentiram que, com aquele homem, de prosa amena e. riso fácil, 
seria impossível afastar o timoneiro da nau do Estado. Perdoando os 
revoltosos de Aragarças, também dava um "bill" de indcnidade ao 
Marechal Lott, pelo movimento de "retorno aos quadros institu· 
cionais vigentes", na batalha pela garantia do seu mandato, quando 
o Supremo silenciara, pela ,impotência desarmada, diante de um 
babea-corpus de Café Filho. 

Sabendo que, no Parlamento, havia uma plêiade de economistas 
e juristas, mandou-lhes mensagens que os distrairiam do jogo 
exclusivamente político. Como promovera a renovação administrati
va de Minas, com o binômio "energia-transportes", lançou o 
programa de metas, inaugurando a política desenvolvimentista. 
Implantou a indústria automobilística, lançou os fundamentos da 
indústria naval, criou a SUDENE, construiu açudes, promoveu 
extenso programa rodoviário, pavimentou estradas e criou novas 
hidroelétricas. 

Lançou o slogan dos "cinquenta em cinco" e, no desalio de 
Brasília, sintetizou todas as metas, pretendendo, com a 
interiorização da Capital, transfigurar a face econômica da Nação. 

Cultivou e adquiriu amizades, inclusive de ferrenhos adversários 
do passado. 

"O que mais ficou de Juscelino foi sua vocação de generosidade, 
de otimismo e de coragem." 

Estas qualidades singulares do estadista, orientadas por uma 
visão profética e, ao mesmo tempo, poética do futuro, deram-lhe os · 
instrumentos indispensáveis ao objetivo, que sempre perseguiu, de 
elevar o Brasil ao lugar que lhe está marcado no concerto das Nações. 

Nesta luta o poeta que não escreve versos, mas se compraz com 
a grandeza da criação, o político hábil, imaginoso e S<?nhador, e o 
estadista plenamente consciente da grandeza nacional se consagram 
e se confundem numa única figura, cuja vida pode ser resumida em 
um belo sonho, o sonho grandioso de um menino pobre! 

· Assim foi a vida de Juscelino Kubitschek de Oliveira. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Senador Itamar Franco que falará em nome do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG, Em nome da 
Minoria, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

"Por que não vivemos em paz e harmonia? Olhamos 
para as mesmas estrelas, somos companheiros de viagem no 
rutsmo planeta c moramos sob o mesmo céu. Que importa 
g:i't\~.r qual o caminho que cada indivíduo segue para cncon· 
trá r a verdade remota? o enigma da existência é demasiada
mente profundo para haver apenas uma estrada que conduza 
à sua solução," 

Quintus Aurclius 
Um Patriota 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, Senhora Dona Sarah 
Kubitschc:k, companheira de um destino singular c, ela mesma, 
singular pc:rsonulidade que honra 11 mulher brasileira como exemplo 
de: mi!c:, e que: se incorporou à nossa História como I • Dama do País; 
Sras. Múrcia c: Maristela, nomes que se fizeram inspiração e amor, 
filhas diletas de: um homem construído pela fé e pela força perene da 
estima c da saudade de nosso povo. 

Falar de Juscelino Kubitschck d~ Oliveira é falar de esperança, 
otimismo, rcnova~ão de fé, coragem, novas crenças, confiança. 
Todos estes predicados se vestiam nele com a maior e a mais perfeita 
'adequação. 

Além das contingências, das mutabilidades da vida existe o 
eterno, o infinito comungar dc.idéias c ideais onde espíritos a exem
plo do seu entram séculos fortalecendo c fazendo viver uma nação 
inteira. 

O Brasil o eternizou. 
A sua lembrança nos conduzirá sempre a um estado de paz c 

tranqUilidade, pois cm assim sendo vislumbramos possível um 
entendimento entre os homens. 

Homem que sabia que a tolerância é uma lei divina. 
·Presidente que se antecipou a seu tempo. Cidadão sempre 

inclinado para o bem c para a justiça, c que se fez em paz com sua 
consciência. 

Resistiu com ardor à divisão interna, procedendo uma politica 
de relaxamento, sobretudo, sabendo perdoar. 

Acima de tudo manteve sua confiança indestrutível na luta do 
homem pela liberdade. E por que tal confiança? Porque como Teófi
lo Otoni entendia que o culto da liberdade não precisa ser interrompi
do para que a Nação prospere c que as instituições livres não são 
incompatíveis com a eficiência da organização política, não precisan
do o povo ceder em nada os seus direitos para ver realizado o seu 
progresso. material. 

Sentiu como Castro Alves: 

"A praça, a praça é do povo! ... 
Como o céu é do condor! 
~antro onde a liberdade 
Cria a água ao seu calor!" 

Juscelino também deixou a terra ao Anteu. 

O grande mineiro não suscitou esperanças que não puderam ser 
cumpridas! ... Não manteve a política que se afigurasse provocadora 
de crises c nem apoiou a inflexibilidade de uma crise. Para Juscelino 
Kubitschek, as alternati•!aS pacificas e honrosas jamais se esgotaram, 
e os benefícios desse apaziguamentos sempre agradaram ao povo 
brasileiro. 

Manteve a autodeterminação nacional. O hábito de consultas c 
coordenação foram exercidas no seu Governo. Foi um apaixonado 
defensor dos valores c tradições que acalentamos como parte que 
somos da civilização ocidental. 

Soube ser democrata, entendendo que o homem livre ê uma 
necessidade moral, c não uma necc.ssidade meramente prática. As
sociava a liberdade do homem à justiça social c sabia que as institui
ções democráticas se fundam na liberdade, abrangendo não só os ór
gãos de Governo como também os dirigentes da ordem económica, 
da atividade intelectual c na vida social. 

A moderna sociedade industrial arrisca perder o indivíduo no 
méio da massa, favorecendo a sua alienação. Os meios de comunica
ção de massa controlados c o enfraquecimento dos partidos aumen. 
tam o isolamento do homem, surgindo então na conceituação de al
guns cientistas políticos "novos elementos de volatilidade". 

O estado burocrático passa a representar um ':desalio funda· 
mental às lideranças políticas c à receptividade do desejo público". 
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O estadista Juscelino esteve: sempre: 11tento a c:sSIIs provas porque: 
passa a civilização ocidental. 

Rc:almc:ntc:, Senhores Senadores, o Brasil novo foi também 
conquistado pela fé desse autêntivo empreiteiro do progresso, um 
moderno bandeirante já não mais preocup11do com alargar us frontc:i· 
ras nacionais, mas cm integrá-las, cm consolidá-las, cm uni-Jus. 

E ele o fez, certamente. 
O Presidente: Kubitschek entendeu como poucos as mutações 

estruturais de sua época, bem como as mudanças quantitativas na 
intc:rdepc:ndedência das sociedades ocidentais c principalmente a bus· 
ca dos recursos naturais. Compreendeu que o País clamava por um 
progresso económico à. base de uma justiça social, c por paz politica 
- esta só alcançada através do apoio colctivo c da contribuição de 
todos. Buscando constantemente o desenvolvimento do País, não 
aceitou só as pretensões da economia. 

Juscelino entendia que o Estado existe para proteger o cidadão< 
facilitar-lhe o pleno gozo dos direitos inalienáveis à vida, à liberdade 
c: à busca da felicidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
De um poeta e cancioneiro juiz·forano, Roberto Medeiros, leio: 

ELECIA DAS VELHAS MINAS AO MENINO NONÓ 

O povo leva, o povo leva ... 
-Quem vai? 

O Passado ... O Futuro ... - Quem sabe- O Presente ... (Etcr· 
nizado no Campo da Esperança, a 150 metros do Túmulo do 
Candango Desconhecido) 

Assim, em verso canta 
O velho cantador, ao som da viola, 
Nas doces serestas mineiras 
Pelas serenas ruas diamantinas ... 

-AQUI NASCEU NONO. 
E O PAI JOÃO C~AR SABIA 
POR SER O SENHOR DAS VELHAS TRILHAS, 
FESTEIRO DE V~PERA, 
QUE VIRIA DO VENTRE DAS MINAS GERAIS, 
ILUMINADO, 
O CONDUTOR DE REBANHOS- SEU FILHO. 

E SABIA MAIS: 
-VEIO PARA CONSTRUIR A ETERNIDADE. 
FEITA DE FERRO, ENQUERENÇA E BRASILIDADE. 

SANAR AS DORES DO MUNDO 
COM UM BRANDO SORRISO NOS LÁBIOS ... 
-EIS QUE RESIGNADA ALMA! 

OS BOIS, OS HOMENS, OS PASTOS EM LUZIÁNIA, 
A TENTOS E PRESTOS, 
ACATAM DO MAESTRO 
A TRANSMUTAÇÃO DO SILI!NCIO DO !!TER 
NA ALVORADA VERDE DOS BEM·TE-VIS. 

OUTRO NÃO HAVERÁ COMO O MENINO-GRANDE: 
-SIMPLES; AMENO E:'TERNO. 
"SEM TEMPO PARA PERDER TEMPO", VIA LONGE 
E LARGO. 
NO SONHO, SEMPRE O FERVOR DA ARDENTE 
ALMA DO DESBRAVADOR; 
COM SUA FEBRICITANTE ENERGIA ACEITAVA OS 
DESAFIOS 
DILUINDO OS AGRAVOS NA SUA FASCINANTE 
JOVIALID1-J?.E. 

, ,"liÇp ÇO~AÇÃO NÃO ABRIGAVA O ÓDIO, 
APENAS ALEGRIA DE SERVIR AO PRÓXIMO". 

,•;J?OUCOS FORAM TÃO POVO COMO ELE". 
.. E TELÚRICO É O HOMEM. 

ASSIM, CONTINUA O VELHO CANTADOR DO AR· 
RAIAL DOTIJUCO 
EM SEU CORDEL DE FEIRA VERSANDO A HISTÓ· 
RIA: 
- Trés anos, nu sacuda, vi meu pui passando morto. 
- Trés noites, o cometa de Hallc:y banh11va de: luz meus so· 
nhos azuis c: a Cruz do Anastácio. 
- Tri:s mil ré:is custava um carneiro manso ... 
E fui o garoto roto mais feliz do natal de: .Diamantina. 
- Trés fôlegos no lombo do "Gigante", no morro da Grupia· 
ra, minha glória ao por·do-sol. 
- Tri:s anos, seminarista de batina e capuz, convivi as lendas 
de: assombração. 
- Trés novenas, minha mãe Júlia, sua graça, sua benção, sou 
doutor. 

DA LAVRA DOS LIVROS, 
NA BATElA DAS ID~IAS, 
HÃ POEIRA EM MINHAS MÃOS. 
DAS DIFUSAS LAMPARINAS DE AZEITE 
À FIRME CLARIDADE DE RACINE E VOLTAIRE. 
DOS LEILOES E DAS QUERMESSES 
GUARDO PRENDAS NO CORAÇÃO. 
NOS CORETOS DO MUNDO, 
DE BEM COM A VIDA: 
TARDE/MANHÃ/NOITE. 

Mas há um refrão que o povo adora, 
Nas notas puras e simples 
Do menino "pé no chão e olhos nas estrelas". 

Resistir quem há·de 
Ao seu milagre dos peixes, 
Vivo ou morto ... 

CULTOR DO PERDÃO MAIOR, EM FESTA DE 
ANISTIA. 
LIBERTADOR DE IDÉIAS REPRIMIDAS. 
REVOGADOR DO SITIO DA PREPOTI!NCIA. 
MANTENEDOR DA ORDEM, PROPULSOR DO 
PROGRESSO. 
IVENTOR DE AURORAS E GARIMPEIRO DE 
SONHOS. 
ABRIDOR DE CAMINHOS E AGUADEIRO DAS 
SEDES. 
CRIADOR DE OTIMISMO E DEFENSOR DA 
DIGNIDADE HUMANA. 
CANTADOR DE MODINHAS E DOMADOR DE 
BURRO-BRAVO. 
DANÇADOR DE VALSA. SAMBA E CORDA·BAMBA 
APASCENTADOR DE OVELHAS DESGARRADAS, 
"QUAESERA TAMEN" 
ESCULTOR DO MONUMENTO À VIDA:- BRAS! LIA. 

Pelas estradas vestidas de crepe do seu imenso Brasil, 
chorando c cantando com o povo, 
Cecília Mcreles, entoa das nuvens, 
- numa elegia consagrada a quem 
"Deus poupou o sentimento do medo"-
o sublime acalanto do "Cancioneiro da Inconfidência": 

"DORME, MEU MENINO, DORME 
.................. ·········· ... 
QUE DEUS NOS ENSINE A LIÇÃO 
DOS QUE SOFREM NESTE MUNDO 
VIOLI!NCIA E PERSEGUIÇÃO ... 
0 O 0 O 00 0 0 0 O O 0 I 001 O I 0 00100 O I O O 

DORME, MEU MENINO, DORME ... " 

~-----------------------------------
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Sr. Presidente, retomo: 
J uscc:lino K ubitschck de Oliveira fechou os olhos para sempre c 

o fazendo orou no silencio de sua alma O Brasil inteiro o 
acompanhou. 

Sc:nudor por Minus Gerais, permitam-me nesta hora de sau
dades a reafirmação de compromissos da nossa índole, da nossa 
formação e da nossa história. 

Dois meses antes de sua morte Juscelino Kubitschek ainda uma 
vez, como se estivesse depondo para a memória nacional, deixava 
mais uma marca de sua vocação cordial, cm documento exemplar do 
humanismo que não pode faltar à vida pública brasileira. 

Não foi a um correligionário que se dirigiu, numa mensagem 
gratulatória que pela sua elevação moral deve constar dos anais do 
Congresso Nacional, foi ao Presidente Magalhães Pinto - amigo 
tão antigo quanto antigo adversário partidário - que assim ele 
escreveu: 

"Rio de Janeiro, 28 de junho de 1976. 

Meu caro Presidente, Senador 
c: mais do que tudo, meu querido amigo Magalhães Pinto. 

Por nada neste mundo me esqueceria da data de hoje, 
em que nasceu um dos maiores brasileiros de todos os tempos 
que i: você:, para quem as glórias são poucas e as felicitações 
nunca bastantes. 

Ao invés de um telefonema, de um telegrama, achei mais 
conveniente à nossa estima esta carta para levar-lhe toda a 
expressão do meu contentamento quando o vejo, rijo c forte, 
completar mais um ano de cxistencia tão proveitosa, aos 
seus, aos amigos e ao País. 

Yoce é: dos homens mais representativos da época cm 
que vivemos e pertence à categoria dos que sempre 
colocaram ao lado do triunfo as forças superiores da 
bondade. 

Já os latinos diziam laudemus viros gloriosos, c ninguém 
melhor do que você se inclui entre aqueles que realmente me
recem as homenagens de todos que o conhecem. 

Sarah se associa às minhas palavras c daqui lhe mando 
meu grande abraço que espero estender à nossa boa amiga D. 
Beren i c e." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
No Governo; no exílio- onde as lágrimas caíram sobre seu pei

to; na quietude do homem comum, os seus atos ficaram. Não impor
tam as horas de escuridão porque ele foi e continuará sendo para o 
povo, como diz o poeta, o "inventor de auroras c o garimpeiro de 
sonhos". (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (M(!)B- RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A política é a esperança. Foi o que, no último encontro, Jusceli
no Kubitschck de Oliveira confiou a Ulysses Guimarães. E porque a 
política era a esperança, desejava que Márcia, com acentuados pcn· 
dores para a carreira. se iniciasse cm Minas Gerais, talvez para reto
mar o caminho por ele percorrido, mas certamente para nào inter
romper o convívio fraternal com Renato Azeredo, o filho que a polí
tica lhe deu c que nunca lhe faltou. Doze anos haviam passado sem 
que a Juscelino fosse dado participar da luta partidária, embora, co
mo no verso imortal, mais doze aguardaria para fazê-lo, se para tão 
grande amor tão curta não lhe tivesse sido a vida. 

Meu pensamento se volta, Sr. Presidente, para os dias derradei
ros de maio c primeiros de junho de 1964. De todas as fontes, inclusi
ve do Pal{tcio do Planalto, vinham noticias da cassação iminente de 
nosso injustiçado colega, de público apontado por seus inimigos da 

época um dos que, sem defesa, deveriam ser lapidados politicamente 
pelo poder onipotente. Sobre o Congresso Nacional, já tilo mutilado, 
continuava a pesar uma permanente ameaça, Naquela tarde de 2 de 
junho, rompi o debate nu Câmara dos Deputados. E, cm meio à emo
ção do plenário, manifestada nas sucessivas palmas c: no veemente 
aparte de M<trtins Rodrigues, alirmei: 

"Não faço, neste instante, a defesa do Sr. Juscelino 
Kubitschl:k, mas a uma Nação civilizada se deve pedir que se 
conceda a esse homem o direito de defender-se das acusações 
que se lhe fazem, antes de condená-lo. Defendi isto na última 
reunião do Congresso, para todos os brasileiros. 

Pedi até: que se restaurasse o Tribunal de Segurança Na
cional, para que todos tivessem oportunidade de produzir 
sua própria defesa, mínima que fosse. No caso do Sr. Jusceli· 
no Kubitschek, é preciso significar que esse é: um cidadão do 
mundo que nasceu no Brasil." 

Na tarde seguinte, nesta Alta Casa, o Senador Juscelino 
Kubitschek de Oliveira asseverava, ainda sem perder a esperanÇ'd em 
dias que mesmo a passo tardo ainda nào chegaram: 

"Homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade 
do povo, adianto-me apenas ao sofrimento que o povo vai 
enfrentar nestas horas de trevas que já estão caindo sobre nós. 

Mas delas saltaremos para a ressurreiçiio de um novo 
dia, dia em que se restabelecc:riio a justiça e o respeito à pes
soa humana." 

Gilberto Marinho e eu o acompanhamos até à porta, até ao 
automóvel. Tanto Gilberto quanto eu, entretanto, imaginávamos en
tão que não tardaria a hora em que Juscelino Kubitschc:k tornaria a 
estas bancadas. Nem ele mesmo, aquele inveterado esbanjador de 
esperanças, deveria prever, no momento da despedida, que a existên
cia, por mais longa que tivesse sido, a vigorar os :lluais textos cons
titucionais, não lhe permitiria. nunca mais, falar ao povo brasileiro 
deste altar que ele plantara no coração da Pátria. Estávamos, os três, 
contaminados da política, que é a esperança. 

A divulgação de sua correspondência mostrará que Juscelino 
K ubitschek jamais descreu do momento deste reencontro. De Paris, 
escrevia-me: 

"A sua atitude corajosa, propondo a revisão das injusti
ças, será acolhida pela história contemporânea do Brasil. No
ve bro.~vos o acompanharam. ontem. Nove milhões estarão, 
ao seu lado, amanhã, lutando pela implantação do Direito e 
da Justiça." 

Agora que começa a ser descerrado o denso véu que cobria as 
cassações, já não serão nove milhões, nem noventa milhões, mas a 
Nação inteira que clamará por uma revisão, que, corrigindo erros c 
superando equívocos, devolva à comunhão da Pátria tantos dela 
brutalmente arrancados. 

Sinto, neste instante, Senhores Senadores, cm minha miio a mão 
afetuosa c fro.~terna de Gilberto Marinho c, já agora, não saímos, mas 
entramos neste augusto plenário, conduzindo de volta a Juscelino 
Kubitschck de Oliveira. Esta é festa do reencontro. Dele com a políti
ca, que é a cspcram;a. Dele com a História, que se escreve no presen
te c não no futuro. E o Senado Federal, que o ouviu numa angústia 
respeitosa cm 1964, hoje o saúda com emoção: 

"O golpe que na minha pessoa de ex-Chefe de Estado 
querem desfechar atingirá a vida democrática, a vontade livre 
do povo. Niio me estão ferindo pessoalmente, mas a todos os 
que se julgam no direito de escolher a quem desejam· escolher 
para presidir o seu destino." 

Apaguem as lúgrimas a família, os amigos, os colegas, os 
corrcligionúrios, os advcrstlrios, os indiferentes, os inimigos, a Nn
çiio brasilciru. Ele voltou, ele cstú entre nós. O povo devolveu-lhe os 
direitos politkos que o povo niio lhe cassou. E Deus perdoar{! aos 
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que nuo o perdoaram, que a todos Juscelino Kubitschck teve tempo 
c:'misericórdiu pura, c:m vida, perdoá-los. 

Revejo-o, sorridc:nte c otimista. Sim, a política é a esperança. 
Ele voltou, banhado c rc:dimido nus lágrimas do povo, Sr. Presiden
te, vamos cumprimentar, cm sua bancada, o Senador Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Prcsid~ncia ugra· 
dcce o comparecimento das autoridades a esta sessão em que, com a 

honrosa presenca de D• Sara Kubitschek e de seus familiares, o Sena

do Federal, num preito de gratidão c justiça, homenageiu a memória 

do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

O SR. I'I~ESIJ>ENTE (M:1gulhilcs Pinto) - Está enccrruda u 
Sessão. 

( Lt>l'llllla·se a Se.uào às 15 horas e 30 minutos.) 

ATA DA 153• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Altevir Leal- José Esteves- José Lindoso- Cattete Pinheiro 
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque- José Sarney- Fausto Castelo-Branco
Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Jessé Freire - Domício Gondim -
Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon de Mello 
- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Danton Jobim -
Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Maga
lhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto 
Lehmann - Lâzaro Barboza - Mendes Canale - Saldanha Derzi 
- Leite Chaves- Mattos Leão - Evelãsio Vieira - Otair Becker 
-Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número re· 
gimental, dçclaro aberta a sessão. 

O Sr. I ~-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 28, DE 1976 
(N~ 60-B/76, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientí· 
fica e Técnica, concluído entre a República Federativa do 
Brasil e a República de Honduras, em Brasilla, a 11 de junho 
de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~ Fica aprovado o texto do Acordo Bâsico de Cooperação 

Científica e Técnica, concluído entre a República Federativa do Bra· 
sil c a República de Honduras, cm Brasília, a li de junho de I J76. 

A rt. 2~ Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N~ 192, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da 

Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada con· 
sidcraçào de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o 
texto do Acordo Básico de Cooperação Cientifica c Técnica con· 
cluido entre a República Fcdcrati,va do Brasil c a República de 
llondura~. cm Brasília, a li de junho de 1976. 

Brasília, 19 de julho de 1976.- Ernesto Gelscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCOPT/DCS/DAI/183/644 (B 
46) (B 38), DE 12 DE JULHO DE 1976, DO MINIST!:RJO DAS 
RELAÇ0ES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
Ernesto Geisel. 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Como é: do conhecimento de Vossa Excel~ncia, o Acordo Básico 

de Cooperação Científica e Técnica entre o Brasil e Honduras foi 
assinado em Brasília, em li de junho de 1976, por ocasião da visita 
oficial ao Brasil de Sua Excelência o Senhor Roberto Perdemo Pu
redes, Ministro das Relações Exteriores de Honduras. 

2. O referido Acordo visa a intensificar e sistematizar a coope
ração científica e técnica entre os dois países, especifica as formas 
dessa cooperação, a ser dirigida particularmente aos sctores de 
agricultura, indústria, ciência e administração pública, e' incentiva a 
formação e o aperfeiçoamento profissional dos quadros científicos e 
técnicos. 

3. O Acordo estabelece ainda que o intercâmbio de experiências 
poderá ser de aplicação imediata, tendo em vista a semelhança de 
condições ecológicas e culturais entre os dois países. 

4. Permito-me, pois, encarecer a Vossa Excelência a conveniên
cia de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, sendo p<lra 
tanto necessária a prévia aprovação do Congresso Nacional, 
conforme os termos do art. 44, inciso I, da Constituição Federal. 

5. Nestas condições, icnho a honra àe submeter um projeto de 
Mensagem Presidencial para que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe o texto do Acordo anexo à aprovação do Poder 
Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Antonio F. Azeredo da Silveira. 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E 
Tf:CNICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERA
TIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE HON
DURAS 

O Governo da República Federativa do Brasil 
c 
O Governo da República de Hondur<IS, 
Animados pelo espírito de cooperação c fraternidade ibero

americano, que estimulam as relações c entendimentos entre ambos 
Estados, formalizam o presente Acordo Búsico de Cooperação Cien
tifica c Técnica, que será regulado pelas disposições que seguem: 

Artigo I 

As Partes Contratantes desenvolverão a cooperação cientifica c 
técnica entre amhos os países com o ohjctivo de contribuir para me
lhor avaliaçiio de'scus recursos naturais c humanos, csforçando-~c 
para que os programas que ~urjam do presente Acordo lli1sico se 
ajustem i1s politicas c planos globais, rcgion:lis ou sctoriais de 

---------------------------------~~ 
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desenvolvimento nos dois países, como apoio complementar a seus 
próprios esforços internos pura atingir seus objctivos de desenvolvi. 
mcnto económico e social. 

Artigo 11 

A Cooperação entre ns Partes Contratantes poderá assumir as 
seguintes modalidades: 

a) intercâmbio de informaçõts, contemplando-se a organização 
dos meios adequados à sua difusão; 

b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas 
ou estágios de especialização c através de concessão de bolsas de c:stu· 
do para especialização técnica; 

e) projc:tos conjuntos de pesquisa em áreas científicas e técnicas 
que sejam de interesse comum; 

d) intercâmbio de peritos e cientistas; 
e) organização de seminários e conferências; 
f) remessa e intercâmbio de equipamentos c de material nccessá· 

rio à realização de projetos específicos; 
g) qualquer outra modalidade de cooperação que for acordada 

entre as Partes Contratantes. 

Artigo III 

Os programas e projetos de cooperação científica e ti:cnica a que 
faz referência o presente Acordo Básico serão objeto de convênios 
complementares que especificarão os objetivos de tais programas e 
projetos, os procedimentos de execução, bem como as obrigações, 
inclusive financeiras. de cada uma das Partes Contratantes. 

Artigo IV 

Os programas de cooperação científica e técnica estabelecidos 
em virtude do presente Acordo Básico pr~curarão, na medida do 
possível, abranger períodos de 3 a 5 anos, em consonância com os 
planos de médio e curto prazos que el~borcm as Partes Contratantes. 

Artigo V 

As Partes Contratantes, através dos respectivos Ministérios das 
Relações Exteriores, avaliarão, anualmente, os programas conjuntos 
de: .cooperação científica e ti:cnica, a fim de realizarem os ajustes que 
Jorcm necessários. Excepcionalmente, essas avaliações poderão 
efetuar-se em prazos diferentes, quando as circunstâncias o jus
tificarem, mediante consultas por via diplomática. 

Artigo VI 

O financiamento dos programas ou projetos será feito da 
seguinte forma: 

a) o que corresponda aos diferentes meios de cooperação 
cientifica e técnica, definidos no Artigo 11, será convenci o nado pelas 
Partes Contratantes em relação a cada projeto. 

b) as Partes Contratantes poderão solicitar, com consentimento 
mútuo, a cooperação financeira e a participação de organismos 
internacionais para a execução dos programas e projetes resultantes 
da aplicação do presente Acordo Básico. 

Artigo VIl 

O intercâmbio de informações cientificas e técnicas será efetua
do por via diplomática entre os órgãos autorizados, em cada caso, 
pelas Partes Contratantes, que determinarão, ainda, os alcances c 
limitações do seu uso. 

Artigo VIII 

As Partes Contratantes facilitarão o ingresso, cm seus respecti· 
vos territórios, dos técnicos e peritos, para que cumpram seus objeti· 
vos e desempenhem suas funções dentro do quadro do presente Acor
do Básico; da mesma forma procederão com os bolsistas e pessoas 
que assistam a cursos ou façam, oficialmente, visitas de capacitaçào 
profissional. 

Arti~:o IX 

Aplicar-sc-ilo aos funcionários e peritm de cada uma das Partes 
Contratantes, designados para trabalhar no território da outrn 

Parte, as normas vigentes no pais sobre os privilégios e imunidades 
dos funcionários e peritos de acordo com us normas estabelecidas, 

Arrigo X 

Os equipamentos, máquinas e quaisquer implementes destina· 
dos à execução dos projetes gozarão de todas as facilidades 
alfandegári~s que permitam a livre entrada no território da Parte 
Receptora dessa cooperação. Da mesma forma, as Partes Contratan
tes concordam em conceder livre entrada- desde que sejam respeita· 
dos os regulamentos sanitários correspondentes - a elementos de 
difusão ou melhoramento no campo animal ou vegewl, obtidos cm 
decorr~ncia dos projetos de cooperação a serem realizados pelas 
Partes Contratantes. 

Artigo XI 

As Partes Contratantes, de acordo com o estabekcido no 
Artigo VI, concordam em assegurar que as entidades vinculadas à 
execução dos programas e projetos derivados do presente Acordo 
Búsico proporcionem aos peritos e ti:cnicos visitantes o apoio Jogisti
co e facilidades de transporte e informação, de acordo com os orca· 
mentos de cada pais. Da mesma forma, serão proporcionadas aos 
peritos c ti:cnicos, quando necessário, as adequadas facilidades de 
alojamento c manutenção. 

Artigo XII 

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da conclu
são das formalidades necessárias à entrada em vigor do presente 
Acordo, o qual terâ vigência a partir da data da última dessas 
notificações. O presente Acordo terá uma duração de cinco unos, 
prorrogáveis tacitamente por iguais períodos, salvo se uma das 
Partes Contratantes comunicar à outra Parte. com antecedéncia 
mínima de seis meses, sua decisão em contrário. 

Artigo XIII 

A denúncia ou expiração do Acordo não afetará os programas c 
projetas em execução, salvo quando as Partes Contratantes convie
rem diversamente. 

Artigo XIV 

O presente Acordo Búsico poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes Contratantes e seus efeitos cessarão seis meses após a data 
da. denúncia. 

Feito na cidade de Brasília. aos onze dias do mi:s de junho de 
1976, em dois exemplares originais, cada um nas línguas portugu.csa 
e espanhola, sendo ambos os textos igualmente válidos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F. 
Azeredo da Sih·cira. 

Pelo Governo da República de Honduras: Roberto l'crdomo 
l'arcdes. 

(À .1 Comi.ro~õeo~ de Relarões Exrerioreo~ e de Educarão e 
Cu/rura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ;-.19 29, I>F.1976 
(N9 61-B/76, na Câmara dos Deputados) 

Apr01·a o t~xto do Acordo Básico de Cooperação Cientí
fica c T~cnica, concluído entre a República Fcdcrath·n do 
Brasil c n República dn Guatemala, cm Brasília, a 16 de junho 
de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Cicntíficn c Técnica, concluído entre a República FedcratiV<I do 
Brasil e a República d:t Guatemala, cm Brasília, a 16 de junho de 
1976. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrarí1 cm vigor na data de sua 
public<IÇào. 
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I\1[NSAGEM NY 199, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em ccrnformidude com o disposto no art. 44, inciso I, da Cons· 
tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo Básico de: Cooperação Científica c: Técnica conCluído entre: u 
República Federativa do Brasil e a República da Guatemala, c:m 
Brasília, a 16 de: junho de: 1976. 

Brasília, c:m 26 de julho de 1976.- Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCOPT/DCS/DAI/191/644 
(B46) (B33), DE 21 DE JULHO DE 1976, DO MINIST~RIO DAS 
RELAÇÓES EXTERIORES. 

À Sua Excc:li:ncia, o Senhor 
Ernesto Geisel, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Como é: do conhecimento de Vossa Excelência, o Acordo Básico 
de Cooperação Científica e Técnica entre o Brasil e a Guatemala foi 
assinado c:m Brasília, em 16 de junho de 1976, por ocasião da visita 
oficial ao Brasil de Sua Excelência o Senhor Adolfo Molina Orantes, 
Ministro das Relações Exteriores da Guatemala. 

2. O referido Acordo visa a intensificar e sistematizar a coopera· 
çào científica e técnica entre os dois países, especifica as formas dessa 
cooperação, a ser dirigida particularmente aos setorcs de agricultura, 
indústria, ciência e administração pública, e incentiva a formação e o 
aperfeiçoamento profissional dos quadros científicos c técnicos. 

3. O Acordo estabelece, ainda, que o intercâmbio de experiên· 
cias poderá ser de aplicação imediata, tendo em vista a semelhança 
de condições ecológicas c culturais entre os dois países. 

4. Permito-me, pois, encarecer a Vossa Excelência a 
conveniência de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, 
sendo para tanto necessária a prévia aprovação do Congresso Na· 
cional, conforme os termos do art. 44, inciso I, da Constituição 
Federal. 

5. Nestas condições, tenho a honra de submeter projeto de Men
sagem Presidencial, para que Vossa Excelência, se assim houver por 
bem, encaminhe o texto do Acordo anexo à aprovação do Poder 
Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E 
TtCNICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
DAGUATEMALA ' 

O Governo da República Federativa do Brasil 
c 
O Governo da Guatemala, 

Animados pelo desejo de fortalecer os tradicionais laços de 
amizade existentes entre ambos os Estados. 

Considerando o interesse comum em acelerar o desenvolvi
mento social e económico de seus respectivos países, e conscientes de 
que o estímulo à oolaboraçào científica e técnica e ao intercâmbio de 
conhecimentos científicos e técnicos entre ambos contribuirão para a 
consecução desses objetivos. 

Concordam no seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes desenvolverão a cooperação científica c 
técnica cnlfc ambos os países com o objctivo de contribuir para a 
melhor avaliação de seus recursos naturais c humanos, esforçando-se 
para que os programas que surjam do presente Acordo Básico se 
ajustem às políticas c planos globais, regionais ou sctoriais de dcscn-

volvimento nos dois pulses, como apoio complementar a seus pró· 
prios esforços internos para atingir seus objetivos de desenvolvi· 
mento económico c: social. 

Artigo 11 

A Cooperação entre us Partes Contratantes poderá assumir as 
seguintes modalidades: 

a) intercâmbio de informações, com vistas à organização dos 
meios adequados à sua difusão; 

b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas 
ou estágios de especialização e através ode concessão de bolsas de 
estudo para especialização técnica; 

c) projetos conjuntos de pesquisa em âreas científicas e técnicas 
que: sejam de: interesse: comum; 

d) intercâmbio de: peritos c: cientistas; 
e) organização de seminários e conferências; 
() remessa e intercâmbio de equipamentos e de material 

necessãrio à realização de projetos específicos; 
g) qualquer outra modalidade de cooperação que for acordada 

entre as Partes Contratantes. 

Artigo lll 

Os programas e projetes de <:o operação cientifica e técnica u que 
faz referência o presente Acordo Básico serão objeto de convênios 
complementares, que especificarão os objetlvos de tais programas e 
projetos, os procedimentos de execução, bem como as obrigações, 
inclusive financeiras, de cada uma das Partes Contratantes. 

Artigo IV 

Os programas de cooperação científica e técnica estabelecidos 
em virtude do presente Acordo Básico procurarão, na medida do 
possível, abranger períodos de 3 a 5 anos, cm consonância com os 
planos de médio c curto prazo que elaborem as Partes Contratantes. 

Artigo V 

As Partes Contratantes, no âmbito da Comissão Mista Brasil
Guatemala ou através das respectivas Chancelarias, avaliarão, 
anualmente, os programas conjuntos de cooperação científica e 
técnica, a fim de realizarem os ajustes que forem necessários. 
Excepcionalmente, essas avaliações poderão ser realizadas em prazos 
diferentes, quando as circunstâncias o exigirem, mediante 
entendimento por via diplomática. 

Artigo VI 

a) O financiarnentç das formas de cooperação cientifica e 
técnica definidas no Artigo li será convencionado pelas Partes 
Contratantes em relação a cada projeto; 

b) Ás Partes Contratantes poderão solicitar, por consentimento 
mútuo, o financiamento e a participação de organismos 
internacionais para a execução dos programas e projetos resultantes 
da aplicação do presente AcordCI Básico. 

Artigo VIl 

O intercâmbio de informações cientificas e técnicas será 
efetuado por via diplomática entre os órgãos autorizados, em cadf 
caso, pelas Partes Contratantes, que determinarão, ainda, os 
alcances e limitações do seu uso. 

Artigo Vlll 

As Partes Contratantes facilitarão cm seus respectivO! 
territórios tanto a entrada quanto o cumprimento dos objctivos 1 

funções dos técnicos c peritos no desempenho das atividadcs realiza· 
das no quadro do presente Acordo Básico. 

Artigo IX 

Aplicar-sc-ão aos funcionários c peritos de cada uma das Parte: 
Contratantes, designados para trabalhar no território da outra Parte 
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as normas vigentes no pais sobre o privilégio e isenções dos 
funcionários e peritos das Nações Unidas. 

Artigo X 

Os e4uipamentos, máquinas e qualquer dos implementas que 
possibilitem a cooperuçilo técnica, gozarão de todas as facilidades 
ulfand~gári<ts 4u~ p~rmitum a entrada livre nu Parte Receptora dessa 
coop~r<tçào. Da mesma forma, as Partes Contratantes concordam 
em conced~r entrada livre - desde que sejam respeitados os 
regulamentos sanitários correspondentes - a elementos de difusão 
ou melhoramento no campo animal ou vegetal, que sejam obtidos 
em d~corrê:nciu dos projetas de cooperação a serem realizados pelas 
Partes Contratantes. 

Artigo XI 

As Partes Contratantes, de acordo com o estabelecido no Artigo 
VI, concordam em assegurar que as entidades vinculadas à execução 
dos programas e projetas derivados do presente Acordo Básico 
proporcionem aos peritos e técnicos visitantes o apoio logístico e 
facilidades de transporte e informação, requeridas para o cumpri
mento de suas funções especificas. Da mesma forma serão 
proporcionadas aos peritos e técnicos, quando necessário, as devidas 
facilidades de alojamento e manutenção. 

Artigo XII 

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da conclu
são das formalidades necessárias à entrada em vigor do presente 
Acordo, o qual terá vigência a partir da data da última dessas 
notilícações. O presente Acordo terá uma duração de cinco anos, 
prorrogáveis tacitamente por iguais periodos, salvo se uma das 
Partes Contratantes comunicar à outra Parte, com antecedência 
minima de seis meses, sua decisão em contrário. 

Artigo XIII 

A denúncia ou expiração do Acordo não afetará os programas e 
projetos cm c.~ecuçào, salvo quando as Partes Contratantes 
convierem diversamente. 

Artigo XIV 

O presente Acordo Básico poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes Contratantes c seus efeitos cessarão seis meses após a data 
da denúncia. 

Feito na cidade de Brasília, aos 16 dias do mê:s de junho de 1976, 
em dois exemplares originais, cada um nas línguas portuguesa e 
espanhola, sendo ambos os textos igualmente válidos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F. 
Azcrcdo da Si h eira. 

Pelo Governo da República da Guatemala: Adolfo Molina 
Oranll's. 

(Às Comi.uiies e Relações Exteriores e de Educação e 
Cultura.! 

I'IW.J ETO DE DECRETO LEGISLATIVO NY 30, DE 1976 
(NQ 64-A/76, na Câmara dos Deputados) 

Apront :t.~ contas da Petróleo Brasileiro S.A. -
J>ETROBR,\s- c de suas subsidiárias, relativas ao exercício 
de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IQ Siio arrovadas as contas prestadas pela Petróleo Brasi
leiro S.!\.- PETROBRÃS- e de suas subsidiárias, Pctrobrás Qui
mica S.A. - PETROQUISA -, Pctrobrás Distribuidora S.A., 
Pctrobrits Internacional S.A.- BRASPETRO, c C ia. de Petróleo da 
Amazônia S.A. -:- COPAM, relativas ao cxcrício de 1973, de 
conformidade com o rarágrafo único do art. 32 da Lei nY 2.004, de 3 
de outubro de 1953, c do Decreto nY 61.981, de 28 de dezembro de 
1967, 

Art. 2Y Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NY 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dispõe sobre a Politica Nacional do Petróleo e define as 
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a 
Sociedade .,orAções Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e 
dá outras provid~ncias. 

• o ••••••••••••• ~ •••••••• ' ••• o o ••••••• o •••••••••• o • o •• 

Art. 32. A PETROBR.ÃS c as sociedades dela subsidiárias envia
rão ao Tribunal de Contas, até 31 de março de cada ano, as contas 
gerais da Sociedade, relativas ao exercício anterior, as quais serão 
por aquele rcmétidas à Câmara dos Deputados c Senado Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas limhar-sc-á a emittr 
parecer sobre as contas que lhe forem enviadas. E o Congresso Na
cional, depois de tomar conhecimento das mesmas sem julgá-las c do 
parecer do Tribunal, adotará, por qualquer de suas Casas, quanto ao 
assunto, as medidas que a sua ação fiscalizadora entender convenien
tes. 

• •••• o •••••••••••••••••••• ' ••••••• •••••••••••••• •••••••••• o 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finan-
ças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NY31, DE 1976 
(NY 65-A/76, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S.A., e de 
suas subsidiárias, relativas ao exerCício de 1970. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY São aprovadas as contas prestadas pela Rede Fcrroviâ· 
ria Federal S.A., c de suas subsidiárias, Rede Federal de Armazêns 
Ferroviários S.A. c Urbanizadora Ferroviária S.A., relativas ao 
exercício de 1970, na forma do disposto no art. 34, p·arágrafo único, 
da Lei nY 3. 115, de 16 de março de 1957, ressalvados quaisquer 
valores que eventualmente venham a ser apurados junto a responsá
veis, ordenadores de despesas e gestores de fundos. 

Art. 2Y Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua 
puolicacào. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI NY 3.115, DE 16 de MARÇO DE 1957 

Determina a transformação das empresas ferroviárias da 
União em sociedades por ações, autoriza a constituição da Re
de Ferroviária S.A., e dá outras providências. 

Art. 34. O relatório anual da Dirctoria da RFFSA, os balan
ços, as contas de lucros e perdas da Sociedade c de suas subsidiárias, 
em cada exercício, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal 
scriio encaminhados, até o dia IS de marco, ao Conselho Consultivo, 
que se manifestará sobre o relatório, formulando criticas c sugestões 
que reputar convenientes sobre a gestão das empresas. Com ou sem 
parecer do Conselho Consultivo, o relatório, balanços c contas serão 
remetidos ao Tribunal de Contas da União até o dia 31 de março de 
cada ano. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas examinará c dará pa
recer sobre as contas c balanços, considerando-se à luz dos princípios 
c normas da administração c contabilidades privadas, c os enviará ao 
Congresso Nacional, para julgamento, até 30 de junho impreterivel
mente. Julgados pelo Congresso Nacional, adotará este medidas ten
dentes a melhorar o funcionamento da RFFSA , c restituirá as con
tas c balanços no Poder Executivo para que este promova imediata• 
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mente us providências necessárias contra os responsáveis pc:lus 
irrc:gularidudes e abusos verificados. 
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I Às Comissões de Constilutrao eJriStiça e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 73, DE !976 
(N9J,739-B/76, n~ Ca~n de or!:1<':~•) 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 4.2!5, de '1.7 de abril de 
1963, que "dispõe sobre o Estatuto du Ordem dos Advogedos 
do Brasil". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 f: acrescentado ao art. 82 da Lei n9 4.215, de 27 de 
abril de 1963, o seguinte§ 49; 

"Art. 82. . .................................... . 

§ J9 .......................................... . 
§ 29 ........................................... . 
§ 39 .......................................... . 
§ 49 A incompatibilidade não prcjudicarâ o direito de 

participação em concurso público para preenchimento de car
gos ou funções privativos de bacharel em direito." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N94.215, DE27 DE ABRIL DE 1963 

Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados dos 
Brasil 

••••••••••••••• o •••••••• •••••• •••••• o •••••••••••••• o 000. o •• 

TITULO II 
Do Exercício da Advocacia 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

CAPITULO III 
Das Incompatibilidades e Impedimentos 

Art. 82. Considera-se incompatibilidade o conflito total, o 
impedimento, o conflito parcial de qualquer atividade, função ou 
cargo público, com o exercício da advocacia. 

§ 19 Compreende·se, entre as funções públicas que podem 
determinar a incompatibilidade ou o impedimento, qualquer função 
delegada exercida em comissão ou por servidor de entidade a quem o 
poder público a tenha cometido por lei ou contrato. 

§ 29 Excluem-se das disposições do § 19 os servidores das enti· 
dades sindicais de qualquer grau e das entidades assistenciais e da 
aprendizagem administradas e mantidas pelas classes empregadoras. 

§ 39 A incompatibilidade determina a proibição total (arts. 83 
e 84) e o impedimento a proibição parcial (art. 85) do exercido da 
advocacia. 

Art.' 83. O exercício da advocacia é incompatível com 
qualquer atividade, função ou cargo público que reduza a 
independência do profissional ou proporcione a captação de cliente· 
la. 

Art. 84. A advocacia é incompat!vcl, mesmo em causa 
própria, com as seguintes atividades, funções c cargos: 

••••••••••••••••••••••••••••• '.o •• o ••••••• o •• o •• o. o •••• 

Vil - Servidores públicos, inclusive de autarquias c entidades 
paraestqtais c empregados de sociedades de economia mista c cmprc· 
sas concessionárias de serviço público, que tiverem competência ou 
interesse di reta ou indircta, eventual ou permanente, no lançamento, 
arrccadat<liO c fiscalização de impostos, taxa: : contribuições de carâ· 

ter obrigatório, inch.1sive parafiscais ou para aplicar multas rela
cionadas com essas atividades; 

• • o •••••••••••••••••• o. o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 85. Silo impedidos de exercer a advocacia, mesmo em 
causa própria: 
0 O O o 0 O O O 0 000 O O O O O o 00 O O O 0 O O O O O O 0 O I 0 0 0 000 O 0 I 00 O O O 00 Ot O 11 O O 00 t 

V I - • Servidores públicos, inclusive, do magistério, de 
autarquias c: entidades paraestatais e empregados de sociedades de 
economia mista, contra as pessoas de direito público em geral; 
00 o 0 01 o o 0 0 o to o o 00 00 O 0 000 O O I O 00 O O 00 O 000 00 000 00 0 0 0 00 0 0 O O 0 O O o 

(À C omissa o de Constltulçao e Justiça.) 

PARECERES 

PARECERES N9S 675, 676 e 677, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1976 (nt 
1.214-C, de 1975, na origem), que dispõe sobre a fabrlcaçio de 
detergentes nào-biodegradávels, nas condições que espedllc:a. 

PARECER N9 675, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Ruy Santos 

I - A Câmara dos Deputados enviou ao Senado, após ser ali 
aprovado, o projeto de lei que "dispõe sobre a fabricação de deter
gentes nào-biodegradávcis, nas condições que especifica". O projeto 
tem a seguinte redação: 

"Art. !9 As empresas industriais do setor de detergentes 
somente poderão produzir detergentes não-poluidores (biode
gradáveis). 

Art. 29 As indústrias que atualmente operam no ramo 
têm o prazo improrrogável de 3 (três) anos para adaptar-se à, 
exigência desta Lei 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário." 

2. Ouvidos, porém, os setores interessados do Poder 
Executivo, é-me sugerido um Substitutivo em que estão 
expressas as "exigências da lei" que não constam do projeto 
da Câmara. O que a proposição pretende é de ser acolhido, já 
que busca pôr fim a abusos de conseqUências danosas para a 
comunidade. 

3. Assim sendo, sou pela aprovação do projeto, nos ter
mos da seguinte 

EMENDA N9J-CE 
(Substitutiva) 

Dê-se ao Proieto a seguinte redação: 

Ol$põe41obre a fabricação de detergentes. blodegradáveli, 
nas condições que especifica, e dá outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. II" As empresas industriais do setor de detergentes somente 
poderão produzir deter~cnte~ não-poluidores (biodegradáveis). 

Art. zq A partir da vigência desta LCI, fica proibida a impor
tação de detergentes nào·biodcgradáveis. 

Arl. 39 O Ministério da Saúde não. concederá novas licenças, ou 
prorrogação das atuais, de saneantes não-biodcgradávcis. 

Parágrafo único. A exposição à venda ou entrega ao consumo 
de produtos sem a licença de que trata este artigo constitui infração 
capitulada no Decreto-Lei n9 785, de 25 de agosto de 1969, sujcitan· 
do-se o infrator ao processo c penalidades previsto nesse diploma lc· 
flal, sem prcjufzo das demais sanções penais. 

- ' • 
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Art. 4Y Os rótulos dos produtos de que trata esta Lei conterão 
dizeres expllcitos sobre o seu modo de usar e as cautelas necessárias,. 
u fim de prevenir ou evitar casos de: agravos à saúde. 

Art. SY Fica lixado o prazo de tr~s (3) anos pura adaptação dus 
indústrias rderidas no art. I Y às exigi:ncias desta Lei. 

Art. 6Y Esta Ld entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 18 de agosto de 1976.- Renato Franco, 
Presidente em exercício- Ruy Santos, Relator- Franco Montoro
Augusto Franco - Paulo Guerra - Roberto Saturnino - Agenor 

Maria - Arnon de Mello. 

PARECER NY 676, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Ao Projeto de Le1 da Câmara nY 1.214-C, de 1975, que "dispõe 
sobre a fabricação de detergentes não-biodegradáveis, nus condições 
que especifica", ofereceu o nobre Senador Ruv Santos emenda 
substitutiva na Comissão de Econom1a, sobre a aual, na forma regi· 
mental, deve opmar esta Comissão. Nada há a opor ao suostitutivo, 
que examinei cuidadosamente, quanto a sua constitucionalidade e 
juridicidade. J: o meu voto, tambí:m, pela constitucionalidade e juri
dicidade do Projeto. 

Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976.- Accioly Filho, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Henrique 
de La Rocque- Heitor Dias- José Lindoso- Franco Montoro
Gustavo Capanema. 

PARECER NY677, de 1976 

Da Comissão .Je Saúde 

Relator: Senador Ruy Santos 

Fui relator na Comissão de Economia do Senado do Projeto de 
Lei nY 51 f76, oriundo da Câmara dos Deputados que "dispõe sobre 
a fabricação de detergentes não-biodegradeávcis, nas condições que 
especifica"; e apresentei parecer, que concluiu por um substitutivo, 
nos termos das sugestões de órgãos oficiais: c aprovado por una
nimidade. 

2. O parecer da Comissão de Economia, já que concluía por um 
substitutivo, foi então enviado à Comissão de Constituição e Justiça 
que o aprovou por unanimidade, passando à Comissão de Saúde. 

3. Nesta Comissão. me foi o projeto distribuído. Em sessão dcs-. 
se órgão técnico ponderei quanto à conveniência de ser designado ou
tro Relator, já que cu o fora na Comissão de Economia. E não fui 
atendido. Terei, assim, que falar sobre substitutivo de minha autoria. 

4. No parecer dado na Comissão de Economia, estão as razões 
do substitutivo que ali apresentei. Teria que rcp1t1-Ias, agora; mas 
basta lê-las. 

O meu parecer, desse modo, na Comissão de Saúde é favorável 
ao substitutivo da Comissão de Economia e, conscqílentemente, ao 
projeto oriundo da Câmara dos Deputados. 

Salvo melhor juízo. 

Saiu das Comissões, em 9 de setembro de 1976.- Fausto Caste
lo-Branco, Presidente - Kuy Santos, Relator - Gllvan Rocha -
Cattete Pinheiro. 

O SR. J>RESif)ENTE (Magalhães Pinto)- No Expediente lido 
figuram os Projctos de Decreto Legislativo n9s 30 e 31, de 1976, que 
serão enviados ao exame da Comissão de Constituição e Justiça, de 
acordo com o pronunciamento da Presidência nu sessão anterior. 

O SR. l'RESJl)ENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, ofí
cio que scrillido pelo Sr. J9-Secretúrio. 

E lido o seguinte: 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAM ENTAR DE TURISMO 
Grupo Brusileiro 

Brasília, 9 de setembro de: 1976 
•Of. nY 42/76 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de:. comunicar a Vossa Ellcdê:ncia que a Delega
ção do Grupo Brasilciro da Associação Interparlamentar de Turis
mo ao 46Y Congresso da ASTA, a rcalizar-sc em Ncw Orleans, USA, 
durante: o mê:s de setembro corrente, ficou assim constituída: 

Deputado Oswaldo Zanello- Chefe da Delegação. 
Deputado Luiz Braz 
Dcputado Parsifal Barroso 
Deputado J.G. de Araujo Jorge: 
Senador Accioly Filho 
Senador Adalberto Sena 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 
meus protestos de alta estima e consideração. - Deputado Oswaldo 
Znnello, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1Y-Secrctârio. 

São lidas as seguintes 

Em 14 de setembro de 1976. 
Senhor Presidente: 
Nos termos do Q IY do art. 10 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do Nobre Senhor Senador Jcssc Freire, pelo Nobre Se
nhor Senador Mendes Cana1e. na Comissão Mista do Congressll Na
cional que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
de nQ 24, de 1976 (que "altera os itens I e 11 do artigo 26 da Constitui
ção Federal"). 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração.- Petrônio Portella, Líder. 

Em 14 de setembro de 1976. 
Senhor Presidente 
Nos termos do § 1Y do Art. 10 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre· Senhor Senador Paulo Guerra, pelo Nobre 
Senhor Senador Ruy Santos, na Comissão Mista do· Congresso 
Nacional aue dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constitui
ção de nY 24, de 1\176 (que "altera os itens I e 11 do artigo 26 da co·ns
tituiçào Federal"). 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração.- Petrônio Portella, Lidcr. 

Em 14 de setembro de 1976 

Sennor Presidente 
Nos termos do § J9 do art. 10 do Regimento Comum do Con 

gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui· 
ção do nobre Senhor Senador Arnon de Mcllo, pelo nobre Senhor 
Senador Eurico Rezendc, na Comissão Mista do Congresso Nacio
nal que darâ parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição de 
n9 24, de 1976 (que "altera os itens I c II do art. 26 da Constituição 
Federal"). 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mail 
alta estima e distinta consideração.- Petrônio Portella, Lidcr. 
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Ofício nv 137 f76 
Bras!lia, 14 de setembro de 1976. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor 

Deputado Darcílio Ayrcs para integrar, cm substituição ao Senhor 
Deputado Rafael Furaco, a Comissão Mista incumbida de estudo c 
parecer sobn: a Proposta de Emenda à Constituição nv 24, de 1976, 
que "altera os itens I e 11 da Constituição Federal". · 

Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço. 
-Parente Frota, Vice·Líder, no exercício da Liderança da ARENA. 

O Slt I'HESIDE:"IITE (Magalhães Pinto) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. )v.secre· 
tãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO NY225, DE 1976 
·• Acrescenta dispositivo à Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 

J 960 (Lei Orgânica da Previdência Social)." 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. IY É acrescentado ao art. 45, da Lei n9 3.807, de 26 de· 

agosto de 1960, o seguinte§ 5Y: 
"Art. 45......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

* 59 A remuneração dos profissionais vinculados aos 
conv~nios das comunidades assistenciais-sindicais levará em 
consideração o número de beneficiários (segurados e 
dcp.:ndentes)." 

Art. 29 Esta ld entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

Muito embora a lei vigente não seja explícita acerca desta qucs· 
tão (remuneração da previdência social aos profissionais de pres· 
taçi:io de assist~ncia médica nos casos de comunidades assistenciais· 
sindicais. o fato é que a instituição, ao estabelecê-la - a 
remuneração- leva em conta tão somente o número de associados, 
desprezando o de dependentes. 

A inadequaçào do critério é flagrante, eis que dele resulta uma 
injustiça e, pois, uma possibilidade de ineficácia na prestação da 
assistência médica. 

Impõe-se, pois, a medida aqui preconizada. 
Sala das Sessões, cm 14 de setembro de 1976.- Nelson. Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
Lei Or~:ãnica da Previdência Social 

•••••••• o. o. o •••••••••••••••••••••••••• o ••• o •• 00 ••••••••••• 

CAPITULO XIII 

Da A.uistimcia Médica 

Art. 45. A assistência médica compreenderá a prestação de 
serviços de natureza clínica, cirúrgica, farmacêutica c odontológica 
aos bencliciários, cm ambulatório, hospital, sanatório ou domicílio, 
com a amplitude que os recursos financeiros c as condições locais 
permitirem c na conformidade do que estabelecerem esta lei c o seu 
regulamento. 

~ IY É permitido à previdência social, na prestação da 
assistência médica ambulatorial ou hospitalar aos beneficiários, 
contratar serviços de terceiros ou das próprias empresas, mediante 
pagamento de preços ou di{trias globais, ou per cnpita, que cubram a 
' •talidadc do tratamento, nele inclufdos os honorários dos 
,,, ,,fissionais. 

§ 2Y Para u prestação dos serviços de que truta este urtigo. 
·poddrã u previdência social subvencionar instituições sem finalidade 
lucrativa, a indu que já auxiliadas por outras entidades públicas. 

§ JY Nos conv8nios com entidades bcnclicentes que atendem uo 
público em geral, u previdência social poderá colaborar para u 
compl.:mc:ntaçào das respectivas instalações e equipamento, ou for· 
nec.:r outros recursos materiais, para mdhoria de padrão de atendi· 
m.:nto dos b.:neficiários. 

§ 4Y Para fins de: assistência m~dica, a locação d.: serviços entr.: 
profissionais e entidades privadas, que mantêm contrato com a prc· 
vidência social, não determina, entre estas e aqueles profissionais. 
qualquer vínculo empregatício ou funcional. 

(Ás Comissties de Constituição e Justiça, de Legislação 
Soâale de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 226, DE 1976 

Altera a rcdaçào do § SY do art. lO da Lei nY 5.1190, de 8 
de junho de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IY Passa a vigorar com a seguinte redução o§ 5Y do art. lO 

da Lei n• 5.S90, de 8 de junho de 1973: 

"§ 5Y O abono de permanência em serviço serú devido a 
contar da data do requerimento e seu valor revisto, a requeri· 
mento do segurado, anualmente, na mesma data do reajusta· 
mento geral dos benefícios, a fim de: ajustá-lo às variações do 
salário-ele-benefício." 

Art. 2Y Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

Determinam os parágrafos quarto e quinto do art. 10 da Lei 
nv 5.890, de 8 de junho de 1973: 

"§ 4Y Todo segurado que, com direito ao gozo da 
aposentadoria de que trata este artigo, optar pelo prosse
guim.:nto no emprego ou na atividade fará jus a um abono 
mensal, que não se incorporará à aposentadoria ou pensão, 
calculado da seguinte forma: 

I - 25% (vinte c cinco por cento) do salário·dc-bencfi· 
cio, para o segurado que contar 35 (trinta c cinco) ou mais 
anos de atividade: 

11 - 20% (vinte por cento) do salário-de-benefício. para 
o segurado que tiver entre 30 (trinta) c 35 (trinta c cinco) anos 
de atividade. 

§ 5• O abono de permanência será devido a contar da da· 
ta do requerimento, e não variará de acordo com a evolução 
do salário do segurado, fazendo-se o reajustamento na forma 
dos demais benefícios de prestação continuada." 

Cabe lembrar que o abono de permanência cm serviço foi criado 
pela Lei Orgánica da Previdência Social (Lei nv 3.807. de 25 de 
agosto de 1960) c que, cm face da peculiaridade desse benefício seu 
reajustamento se fazia cm função das majorações salariais efetiva· 
mente obtidas pelo segurado. 

É. aliás, o que determina o projeto que constituiu, vale acentuar. 
uma das justas reivindicações do VI Congresso Nacional dos 
Trabalhadores em Indústria Urbanas. 

Merece exame, por derradeiro, o aspecto constitucional. sui 
J:Cncris da proposição. Referimo-nos ao parágrafo único do art. 165 
do texto constitucional que exige, imperativamente, a indicação da 
fonte de custeio total nos projetas que criem, majorcm ou cstcndtlm 
benefícios da previdência social. 

/1 alteração, no caso presente, do critério de reajustamento do 
Ahono de Permanência em Serviço não acarreta - é fundamental 
assinalar- sobrecarga financeira para o sistema de seguro social. l'c-
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lo contrário, estimulando u permanência cm serviço de segurados 
que jú adquiriram direito uo gozo du aposentadoria, cujo valor: pura 
os que tê:m .30 unos de serviço corresponde a 80% do salárlo·de· 
benefício e paru os que atingiram 35 anos de atividade, equivale a 
95% do sulário-de-benef1cio, mediante o pagamento, conforme u 
hipótese, de 20 ou 25% desse salário, upcnus, constitui evidente e 
expressiva reduçiio de despesa. 

Merecem, em abono do quanto afirmamos, transcrição as 
seguintes observações divulgadas por publicação técnica do mais 
alto conceito, qual seja a CONJUNTURA ECONOMICA (Ano 
XX. n9 9, da Fundação Getúlio Vargas): 

"Instituída sob um clima de apreensões cm 1960 pela Lei 
Orgânica da Previdência Social, a aposentadoria por te~po 
de serviço apresenta hoje alguns resultados de ordem prâuca, 
quanto à sua aplicação, que merecem observações. . 

Como é do conhecimento geral, a citada Lei criou este 
novo tipo de benefício para ser concedido à solicitação do 
próprio contribuinte da previdência que, tendo mais de 55 
anos de idade, completar 30 anos de serviço, caso em que per· 
ccbcria 80% do salário-de-beneficio (média dos últimos 12 
meses do salário-de-contribuição); cada ano a mais de perma· 
nência em serviço além dos 30 fixados daria um acréscimo de 
4% do salário-de-benefício à aposentadoria, até completar os 
I 00%, aos 35 anos de atividade. 

Posteriormente, pela Lei n9 4.130, de 28·2-62, foi abolido 
o limite mínimo de 55 anos, podendo o associado, pela legis· 
laçiio atual, aposentar-se antes ·daquele limite de idade. (55 
anos), desde que satisfaça os demais requisitos estabelecidos 
pela Lei Orgânica da Previdência Social. 

Está visto que, por ser permitido pela legislação tra 
balhista o trabalho remunerado a partir dos 14 anos, a idade 
mínima para o trabalhador se aposentar por tempo de ser· 
viço passou a 44 anos com 80% do salário-de-beneficio, e 49 
anos para os 100% deste salário. 

Com a sua regulamentação inicial, a instituição da apo· 
sentadoria por tempo de serviço já vinha sofrendo as ma.is 
severas criticas dos meios técnicos e financeiros, sob a ale· 
gação de que representava procedimento perigoso para a esta· 
bilidade das instituições de previdência. Isso não só por ser 
excessivamente onerosa, como porque jogaria na inatividade 
indivíduos ainda aptos ao trabalho por muitos anos, 
diminuindo desta forma, a um limite insuportável, o tempo· 
de vida ativa do trabalhador, com todos os efeitos negativos 
sobre a nossa economia. Tais receios, sem dúvida, têm pro· 
ccdi:ncia e, portanto, este tipo de aposentadoria inexiste pra~ 
ticamente nas regulamentações do seguro social na maior~a 
dos países do mundo, cabendo ainda lembrar que a própna 
'Suécia inquestionavelmente pioneira ho particular, concede 
esse tipo de beneficio somente quando o trabalhador 
completa 65 anos de idade. 

Considerações T e6rleas 

Abolido o limite mínimo de 55 anos, as possibilidades 
quanto à viabilidade económico-social do seguro se tornaram 
ainda maiores, posto que a aposentadoria se fez possível 6 a 
II anos mais cedo, permitindo que indivíduos de 44 anos se 
possam aposentar. 

Para se ter idéia do que representariam para a coleti· 
vidade ativa os encargos da manutenção do beneficio cm 
estudo, basta considerar que cm condiçÕCiõ de estabilidade 
monetária a grande maioria dos empregado$ optaria· pela 
aposentadoria com I 00% do salário-de-beneficio (35 anos de 
'idade) e que este fato viesse a ocorrer em média aos 55 anos 
de idade do beneficiário. Assim teríamM: a) a sobrevivência 
de um indivíduo de 55 anos c de mais de 17 anos, o que signi· 
fica, cm última análise, que a duração média desses bene· 
rícios será quase a metade do tempo de contribuição (17/35); 

b) o valor médio dos benellcios concedidos seria aproxima· 
damente o dobro da média dos salários, como se vê do Qua· 
dro 11, que apresenta os salârios médios dos cmpregad~s n.a 
industria cm 19SS. Esta afirmação, conjugada com a pr1me1· 
ra, nos mostra que só os empregados aposentados .teriam 
direito, até morrer, como inativos a um valor aproximada· 
mente igual ao que perceberam como salârio durant.e t~da a 
sua vida de ativo; c) apenas 27% da massa de contnbu1?te~, 
começando a contribuir aos IS anos, morre antes de atmg1r 
os 55, o que significa que 73% dos contribuintes sob_revivem à 
época de se aposentar e que, se não houvesse~ ~rd1do a con· 
diçl!o de associados por outras causas, terão due1to à aposen· 
tadoria por tempo de serviço. 

Somente t~ls valores são suficientes para comprovar que 
o encargo deste seguro daria origem a uma taxa de contri· 
buiçõcs (soma das 3) seguramente superior a 40% d~ folha. de 
salário dos ati vos- fator que por si só representana a ruma 
de qualquer estrutura ~conômica. 

Situação atual 
Contrariando .esta expectativa podemos verificar que a 

aposentadoria por tempo de serviço está longe de apresentar, 
ou mesmo prenunciar este quadro pessimista que teori· 
camente se deduz. 

Para demonstrar o que ocorre no momento com este 
tipo de beneficio, vamos utilizar os dados referentes ao IA PI, 
que ê a maior instituição de previdência e possui cerca de 50% 
da massa de contribuintes, em todo o Brasil. Assim é que no 
montante de mais de 175 bilhões de cruzeiros de beneficies 
pagos por aquela instituição no J9 semestre de 1965, apenas 
12,5 bilhões corresponderam a pagamentos relativos a 
aposentadoria, representando 7,1% do total. O número de 
aposentados por ti:mpo de serviço em manutenção era de 
40.000 aproximadamente, o que é pouco para a massa de 
associados da instituição. Este rato ,é confirmado pela exis
tência do "Abono de Permanência.,, exdrúxula criação da 
LOPS e que consiste na concessão de 25% do salário-de-bene
ficio ao associado que, tendo direito a aposentadoria, perma· 
nece em ativldade. 

Este último dispositivo foi incluído na Lei de Previdência 
com visível intuito de diminuir os danosos ereitos da aposenta
doria, criada na mesma ocasião, e, simplesmente com esta 
amostra, demonstra que vem cumprindo as suas finalidades". 

A 'conclusão inarredávcl a ser extraída é a de que, não trazendo 
ônus de qualquer natureza para a previdência social, antes repre· 
sentando diminuição de despesas, tanto mais acentuada quanto 
maior atrativo exercer o gozo do Abono de Permanência em Serviço, 
a proposição em causa dispensa a previsão de recursos para o seu 
custeio. Trata-se indiscutivelmente, de benefício que, além de auto· 
financiável, proporciona sensível redução de gastos em favor do 
sistema de seguro social. 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 1976-' Nelson Carneiro. 

(Às Comi.!sõt's dt' Constituição I' Justiça, dt' Ll'gislaçdo 
Social e de Finanças. I 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os projetas serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccretário. 

~lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N9430, DE 1976 

Nos termos do artigo ,185 do Regimento Interno, requeremos 
que o tempo de.~tinado aos oradores do Expediente da sessão de 2_7 
de outubro seja dedicado a homenagear a valorosa classe do Servi· 
dor Público do Brasil. 

Sala das Sessões, cm 14 de setembro de 1976.- Jo•é de Maga· 
lhies Pinto - Renato Franco - Ruy Carneiro - Gustavo Capanema 
-Mauro Benevldes-ltamar Franco. 
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O SR. PRESIDENTE (Mugulhàes Pinto) - Aprovado o 
requerimento, u tempo destinado aos oradores do Expediente da 
sessilo de 27 de outubro será dedicado u homenagear o Servidor 
Público do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (M:1galhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nY 
74, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer nY 619, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa (SP), a elevar cm CrS 
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros}, o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nY 620, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senad'ores que o aprovam permaneçam sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A mati:ria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2: 

Discussão. cm turno único, do Projeto de Resolução nY 
75, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer nY 621, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Dracena (SP) a elevar em CrS 
2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil e oito
centos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, ten
do 

PARECER, sob nY 622, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra-

rei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações tinais dos Projetes de Resolução nYs 74 c 
75. de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão c que, 
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se 
não houver objcçào do Plenário, serão lidas pelo Sr. I Y-Sccretf1rio. 
(Pausa.) 

São lidas as seguintes: 

Da Comissão de Redaçào 
PARECER NY678, DE 1976 

Redação final do Projeto de Resolução nY 74, de 1976. 
Relator: Senador Orestes Quércia 

A Comissào apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
n9 74, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Odessa 
(SP) a elevar cm CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, cm 14 de setembro de 1976- Renato Fran
co, Presidente - Orestes Quércia, Relator - Otto Lehmnnn -
Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER NY67S, DE 1976 

Redação final do Projeto de Resolução n9 74, de 1976. 

Fuço subcr que o Sc1H1do Federal •1provou, nos termos do urt. 
-1:1, inciso VI, du Constituição, c cu ___________ _ 
_, Presidcnt~. promulgou seguinte 

, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal r~:solv~:: 

Art. JY J: a Pr~:fdtura Municipal d~: Nova Od~:ssa, Estado de 
São Paulo, autorizada a d~:var, temporariam~:nte, os parâ111etros fixa
dos pdos itens I, II ~: III do art. 2Y da R~:solução nY 62, de 1975, do 
Senado F~:d~:ral, a lim d~: qu~: possa contratar ~:mpréstimo, no valor 
d~: CrS 4.000.000,00 (quutro milhões d~: cruzdros), junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A .• na qualidade de ag~:nte tinanc~:iro do 
Banco Nacional dt~ Habitação (BNH). destinado ao financiamento 
dos s~:rviços de pavimentação asfáltica e colocação de guias e sarj~:tas 
:1 serem executados em vias públicas daquela cidade. 

ção. 
Art. 2Y Esta resolução ~:ntra em vigor na data de sua publica-

PARECER NY 679, DE 1976 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 75, de 1976. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de resolução 
nY 75, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena (SP) 
a devar em CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze 
mil c oitocentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões. em 14 de setembro de 1976. - Renato 
Franco, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Orestes Quércia
Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER NY 679, DE 1976 

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 75, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena, Estado de 
São Paulo, a elevar em CrS 2.514.800,00 (dois milhões, 
quinhentos c quatorze mil e oitocentos cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. IY É a Prefeitura Municipal de Draccna, Estado de São 

Paulo, t~utorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo item II do art. 2Y da Resolução n9 62, de I 975, do Senado 
Federal, a fim de que possa contratar uma operação de crédito, no 
valor de CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos c quatorze mil c 
oitocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU - destinado ao 
financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem 
executados cm vias públicas daquela cidade. 

Art. 2Y Esta resolução entra cm vigor na data de sua 
publicaçào. 

O SR. I'RESIIJE:'IITE (Magalhàcs Pinto)- As reduções tinais 
lidas vào à publicação. 

Sohrc a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. )Y. 
Sccrctilrio. 

li 

j: 
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Silo lidos' c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO NY431, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, pura imediata discussão c votação, da rednçi.lo 
final do Projeto de Resoluci.lo n9 74, de 1976. 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 1976.- Ruy Santos, 

REQUERIMENTO N9432, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requdrc 
dispensa de: publicação, para imediata discussão c votação, da 
redução final do Projeto de Resolução n9 75, de 1976. 

Sala das Sessões, cm 14 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se: à imediata apreciação das reduções tinais 
dos Projetas de Resolução n9s 74 e 75, de 1976, anteriormente lidas. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n9 74, d~ 
1976. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que: a aprovam permaneçam sentado>. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, à 
apreciação da redução final do Projeto de Resolução n9 75, de 1976. 

Em discussão a redução final anteriormente: lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, -declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que: a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte ciscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um 'tipo de empresa que, de alguns anos para cá, mais tem 
proliferado no Brasil é o de prestação de serviços, que: realizam 
inúmeros e variados contratos com órgãos da administração di reta c 
indireta da União. Hoje, já estenderam sua ação pelos Governos dos 
Estados, gerando uma situação que requer levantamento c averigua
ções. 

Desde o surgimento dessas empresas, numerosos problemas têm 
surgido, em crescente desafio ao próprio Governo. Situação abs,urda 
- e injusta - foi criada no âmbito do INPS, precisamente cm 
decorrência do uso e abuso de contratos de prestação de serviços. 

H:í alguns anos, o INPS contratou os serviços da firma Serviços 
Médico Hospitalar, através de convênio destinado ao atendimento 
de segurados seus que eram csdruxulamcnte atendidos em próprios 
do lN PS, c não da firma. 

Para dcsincumbir-sc dos serviços por cuja execução assumira 
responsabilidade, a firma contratou pessoal, desde médicos até 
serventes. O contrato era sempre feito pelo prazo de um ano - de J9 
de janeiro a 31 de dezembro. Em 31 de dezembro de 19i4, o INPS 
resolveu não renovar mais o contrato. Visando certamente não 
prejudicar o pessoal- que, é de se insistir, trabalhava em instalações 
do próprio INPS - a dircção do Instituto comprometeu-se a 
contratar todos que lhe vinham prestando serviços há anos. E o fez, a 
partir de 19 de janeiro de 1975. Para se tornarem empregados uo 
INPS, muitos tiveram que se demitir de outros'cmprcgos- Ministé
rios, lP ASE, etc.- a fim de não incidirem na acumulação de cargos, 
Optaram pelo emprego no INPS, por ser este melhor c, assim. 
ahandonaram car~tos que ocupavam hú muitos anos. 

Qu:uHJo c:ssa contratação se c:fetivou, já existiam concursados 
;tgu;trd<HHJ,, .:h;unaJa para c.\erccr cargos c: funções pura as quais se 
havium habilit:.~do. 

,\gor;t, o [)AS!' determinou ao INPS a dispensa desse: pessoal 
<.:<HHrat;;Ju, cm número de 500 (quinhentos), que: são Agentes 
Administrativo,; c vinham prest:.tndo bons serviços ao Instituto. Isso 
quando ,, I N I'S cst~ prcstcs a concluir o treinamento de seu pessoal. 
para a t ransformaçào de cargo prevista no Plano de Reclassificação, 
o que: beneficiaria aos servidores que contratara ao não mais renovar 
o contrato com a lirmajá mencionada. 

Silo 500 famílias ameaçadas de ficar sem meios de subsistência, 
num momento de: imensas dificuldades de vida, fruto da crise em que 
está envolvido o País, com a inflação assumindo aspectos inquietan
tes. Este: um ato anti-social, desumano e que a muitos lançará no· 
desespero. Recordemos que a maioria desses Agentes Administrati
vos abriu mão de outros empregos, aceitando a oferta que lhes era 
feita pelo I N PS. 

Há, :~indu, outra circunstância que mais inexplicável torna a 
dc:terminacr10 do DASP: é que há elevado número de vagas nos 
qu:.~dros do INPS, o que permitiria o atendimento dos concursados 
sem a dispensa de pessoas que servem ao INPS hã anos. 

Sr. Prcsidentc. não nos interessam aspectos diversos dessa estra
nh:.t história, e muito menos indagações das razões que levaram à 
assinatur:~ - c consecutivas renovações - de contrato com uma 
lirma p:.trticular. O fato i: que o INPS, não mais querendo renovar o 
contrato, agindo legal e legitimamente, teve a louvãvel preocupação 
de: ab~orver os que lhe vinham servindo há alguns anos, a fim de não 
dciü-los cm rná situ:.~çào. Esse um procedimento humano e 
compreensível. 

1vbs. a~ora lançar 500 famílias ao desempregc. nestes c:lias difi
ccis. torn;m-d•)·:ls vítimas ;"O r terem acrerlitado na oferta feita. pelo 
pr6prio INPS í: inconcehível. num pais e sob um Governo Gue se 
prcocun~ com n rorobl~ma social. 

Erro algum se equiparará ao dessa injusta dispensa em massa. 
N~1da a justifica, sobretudo. tendo em vista a existência'de vagas que 
permitem ao I N PS atender aos concursados. 

N~o acreditamos que ameaça tão séria se concretize, atingindo 
500 famílias que residem no Rio de Janeiro, cidade onde a vida se 
torna a cada dia mais árdua para os que não possuem fortuna. 

A determinação do DASP. verdadeira sentença de morte para 
os por ela atingidos, não se concretizará. O Diretor-Geral desse 
órgf1o nuo permitirá a concretização de ato tão desumano. E a isso 
hão de: se opor o Ministro da Previdência e Assistência Sociàl e, 
sobrciudo, o Presidente Geisel. Ambos muito t~m se esforçado para 
socorrer :1 milhões de brasileiros necessitados é jamais admitiriam 
que 500 famílias brasileiras fossem tão violenta e injustamente ati
rad:.ts ao desemprego, o que implica em dizer, ao desespero. 

Aqui deixo, Sr. Presidente, meu apelo a essas altas autoridades. 
E antecipo minha plena convicção de que a ameaça que paira sobre 
500 lar•" c:triocas ser~ afastada tão logo o Chefe do Governo tome 
c<Jnhccimcnl<> ck:;,;c, fatos, pois está Sua Excelência empenhado em 
,ocorrer c não cm lançar brasileiros em situação desesperadora. 
(Muito bem!) 

O SI~. PRESIDE:"'iTE (Magalhães Pinto) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordiná
ria uc nmanh:i a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Cámara nq 82, de 
1974 (n• I .463-B/73. na origem), que institui a "anotação de 
rcsponsaoilidadc técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de 
Arqt11tctura c A)lr,momia, c d:i outras providências, tendo 

I' A R I: CER ES. sob nes 116, 117 c 518, de 1975, das Comissões: 
-de l.e!:islnçito Social, favoritvcl ao projeto, com a emenda que 

aprc":nt:' :k li'' 1-CL~: 
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- de Finanças, favorável uo projeto c contrário à emenda da 
Comissilo de Legislação Social; c 

-de Economia,, (audiência solicitada cm plenário), favorável ao 
projeto com a emenda que apresenta de N• 2-CE. 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 67 
de 1976 (n' 2.439-B/76, na origem), de iniciativa do Senhor 
P.residentc da República, que acrescenta parágrafo único ao art. 19 

do Decreto-Lei n• 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o 
Estatuto da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do 
Rio de Janeiro, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob nv 637, de 1976, da Comissão: 
-de Educação e Cultura. 

-3-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

161, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece 
normas para a expedição de documentos escolares, tendo 

PARECERES, sob n•s 536 a 538, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidadc, c no mérito, favorável; 
- de Educação e Cultura, contrário; c 
- de Finanças, contrário, com voto vencido do Sr. Senador 

Heitor Dias. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

66,de 1976, do Sr. Senador Cattctc Pinheiro, que altera a rcdação do 
art. 30 I da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n9s 659 a 661, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; e 
-de Saúde. 

-5-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
88, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quércia, que dá nova redação ao 
§ 4• do art. li da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica 
da Prcvidêncta Social), amparando a companheira ae segurado da, 
previdência social, tendo 

PARECERES, sob n's 553 c 554, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade, c no mérito, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 
190, de 1976, do Sr. Senador ltalivio Coelho, que dispõe sobre a não 
incidência aos vicc-prefeitos municipais da incompatibilidade 
prevista no art. 84, item I da Lei n9 4.21 S, de 27 de abril de 1963, 
tendo 

PARECER, sob n• 638, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao projeto, nos termos de 

substitutivo que apresenta, com voto vencido do Sr. Senador Dirceu 
Cardoso. 

-7-

Discussão, em primeiro turno {apreciação prelimmar aa 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n•l3S, de 1976, do 
Sr. Senador Franco Montoro, que estende aos trabalhadores rurais o 

abono previsto para os trabulhudorcs urbanos, a ser pago pelo 
FUNRURAL dentro de suas disponibilidades linanccirus, tendo 

t·ARECER, sob n• 518, de 1976, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade c injuri· 

dicidudc. 

O SR. l'l~ESII)ENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a 
Sessão. 

I Levanta-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

ATA DA 143• SESSÃO, REALIZADA EM 3-9-76 
(l'ublicadu no DCN - Scção 11 -de 4-9-76) 

RETIFICAÇOES 

Na página 5485, no cabeçalho da Ata, 
Onde se lê: 

ATA DA 143• SESS,\0, EM 3 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da I!• Legislatura 
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Leia-se: 

A TA DA 143• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

- EXTRAORDINÃRIA-

PRESIDENCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Na página 5485, I' coluna, no Parecer n' 631, de 1976, 
Onde se lê: 

PARECER N•631, DE 1976 

Da Comissão de Constituicào e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado. n• 197, de 1975, que "autoriza o Poder 
Executivo a instituir a fundacão Movimento Brasileiro 
Antitóxico- i\IOBRANTO -,e dá outras providências". 

Relator: Senador José Lindoso 

Leia-se: 

PARECER N~631, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado, n~ 1117, de 1975, que "autoriza o Poder 
Executivo a instituir a fundacào Movimento Brasileiro 
Antitóxico- MOBRANTO -,e dá outras providências". 

Relator: Senador José Lindoso 

No Parecer n~ 637/76, da Comissão de Educação e Cultura, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n9 67 f76 (n• 2.439-Bf76, na origem), que 
acrescenta parágrafo único ao art. I~ do Decreto-Lei n• 1.028, de 21 de 
outubw de 1969, que aprova o Estatuto da Federação de Escolas 
Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro: 

Na página 5490, I' coluna, nas assinaturas do parecer, 
Onde se lê: 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976. - Henrique de La 
Rocque, Presidente no exercício da Presidência - Ruy Santos, 
Relator-... 

Leia-se: 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976. - Henrique de La 

Rocque, V ice- Presidente, no exercício da Presidência - Ruy Santos, 
Relator- ... 

ATA DA 144• SESSÃO, REAI.IZADA EM 3·9-76 
(Publicada no DCN -Seçào II- de 4·9·76) 

RET/FICAÇÀO 

Na redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n915, de 1975 (n• 1.708·8/73, na origem), que "acrescenta 

. ' 
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purúgruJ'os ao urt. 59 da Ld n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, que 
institui o Código Nacional de Trânsito: 

Nu pC1gina 5505, I • coluna, nu redução linul das emendas, 

Onde se 1~: 

EMENDA N9J 

(Corresponde à Emenda n9 i, de redação) 

Dê:-se à Emenda do Projeto a seguinte rcdação: 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MATtRIAS APRECIADAS DE 
J9u 31 DE AGOSTO DE 1976 

(Art. 293, inciso 11, do Regimento Interno) 

RETIFICAÇÀO 

Na publicação da Resenha, feita no DCN - Seção 11 - de 
8"9·76, página 5415,.1• coluna, 

Onde se lê:: 
J>rojeros rejeitados e enviados ao arquim 

o ••••••• o o. o •••••• o ••• o ••• o ••• o ••••••• o •••• o ••• o •• o •••• o ••• 

''Acrescenta parágrafos ao art. 59 da Lei n9 5.108, de 21 · · · · · · · ................................................... . 
de setembro de 1966, que institui o Código Nacional de .. · .. · .. · .............................................. .. 
Trânsito." Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1972 - Senador Nelson 

Câmara dos Deputados - Torna obrigatória a utilização do 
Leia-se: "Relatório Padrão de Acidentes de Trânsito", a ser preenchido após 

cada ocorrência de trânsito, e determina outras providências. -
Sessiio: 19-8-76. 

EMENDA N9 I Leia-se: 

(Corresponde à Emenda n9 I, de redução) 

Di:-se à ementa do Projeto a seguinte redução: 

"Acrescenta parágrafos ao art. 59 da Lei n9 5. 108, de 21 
de setembro de 1966, que institui o Código Nacional de 
Trânsito." 

o ••• o o ••••••••••••• o ••• o •••••••• o •••••••••••••••• o •••••• o ... 

••• o ••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••••••• 

• o •••••••••• o ••• o ••• o •••• o •••••••••••• o ••• o ••••••••••••• o •• 

Projeto de Lei da Câmara n9 26. de 1976 - n9 1.714-C/73. na 
Câmara dos Deputados - Torna obrigatória a utilização do 
"Rdatório Padrão de Acidentes de Trânsito", a ser preenchido após 
cada ocorrê:ncia de trânsito, c "determina outras providências. -
Sessão: 19·8-76. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

8• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 2 DE JUNHO DE 1976 

Às treze horas e trinta minutos do dia dois de junho do ano de 
mil novecentos e setenta c seis, no Canteiro de Obras da Hidrelétrica 
de ltaipu, na Foz do lguaçu, presentes os Srs. Senadores João Cal
mon- Presidente, Arnon de Mcllo, Luiz Cavalcante, Dirceu Cardo· 
so, Virgílio Távora eGilvan Rocha, reúne-se, extraordinariamente, a 
Comissão de Mi nas c Energia, com a participação, ainda, dos Srs. 
Senadores Benjamim Farah, Saldanha Derzi, Mattos Leão, Lázaro 
Barboza e Agcnor Maria. · 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente recorda os motivo~ que 
levaram este órgão técnico a ouvir o Diretor-Gcral da ITAIPU
BINACIONAL, Sr. General Costa Cavalcanti, sobre o Projeto 
ltaipu, agradecendo, na oportunidade, o convite formulado pelo 
Presidente da ELETROBRÃS, Dr. Antonio Carlos Magalhães, c pc· 
lo próprio conferencista, no sentido de que esta reunião se realizasse, 
cm caráter excepcional, no canteiro de Obras da Hidrelétrica de ltai
pu. ensejando uma visão mais concreta das atividadcs que vêm sendo 
desenvolvidas pela empresa. 

Com a palavra. o Sr. General Costa Cavalcanti externa a sua 
~atisf:1çiio em receber a Comissão de Minas e Energia do Senado 
Fedem!. procede a uma circunstanciada exposição sobre o Projeto 
ltnipu. ilustrando-a com a projcção de slldes, c conclui sugerindo 
que. antecedendo à fase dos debates, fosse feita uma inspeção às 
divcr~as frentes de trabalho. 

Aprovada a proposta, é suspensa a reunião às dezcsseis horas c 
trinta minutos. 

As dezoito horas, no Salão do Hotel das Cataratas, o Sr. 
Presidente reabre os trabalhos, registra a presença dos Srs. John 
Rcginuld Cotrim, Dirctor Técnico, Moacyr Teixeira, Dirctor Finan· 

ceiro. Aluísio Mendes. Dirctor Administrativo Adjunto, Cássio de 
Paula Freitas, Dirctor de Coordenação Adjunto, e Paulo Cunha, 
Dirctor Jurídico Adjunto, todos integrantes da Dirctoria da ITAIPU 
- BINACIONAL, e informa que os mesmos, juntamente com o seu 
Diretor-Geral, o Sr. General Costa Cavalcanti, estão à disposição 
dos Srs. Senadores para os esclarecimentos que julgarem necessários. 

Iniciados os debates, deles participam, pela ordem, os Srs. Sena· 
dores Virgílio Távora, Saldanha Derzi, Dirceu Cardoso. Agenor Ma· 
ria, r.tattos Leão, Luiz Cavalcante, Gilvan Rocha, Lázaro Barboza, 
Arnon de Mello c Benjamim Farah. 

Ao final, o Sr. Senador João Calmon, cm nome da Comissão 
que preside, congratula-se com o Sr. General Costa Cavalcanti pela 
magnifica exposição proferida c excelente contribuição dada aos de
bates, estendendo os seus agradecimentos aos demais participantes, c 
conclui determinando que as notas taquigráficas, tão logo traduzi
das, sejam publicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente A ta, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. A NEXO À A TA 
DA 8, REUNIÃO DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA DO 
SENADO FEDERAL, REAUZADA EM 02 DE JUNHO DE 
1976, DESTINADA A OUVIR A EXPOSIÇÃO DO SR. 
GENERAL COSTA CAVALCANTI, DIRETOR-GERAL DA 
"/TA/PU- B!NACIONAL", QUE SE PUBLICA COM A DEVI
DA A UTOPJZAÇÃO DOSR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE.· SENA DOR JOÃO CALMON 
VICE·PRESIDENTE:SENADOR DOMIC/0 GONDIM 
Integra do apanhamento taqulgráfico da reunião. 

O SR. PRESIDENTE JOÃO CALMON - Atendendo a um 
convite que lhe foi dirigido pela ELETROBRÃS, através de seu 
Presidente Ant~nio Carlos Magalhães, e pela ITAIPU Binacional, 
através de seu Dirctor·Gcral General Costa Cavalcanti,' a ComissAo: 
de Mi nas c Encr11ia do ScnadÇ> Federal reúne-se hoje, aqui, em Foz 
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do lgu<t,'u, J'lilru ouvir uma exrosiçilo do eminente brasileiro, o 
G~n~r<~l c,,sta C:!Vitlcanti, com quem tivemos o privilégio de convi· 
ver como Depulildo Federal, Representante do Estado de 
Pernambu~o. 

Como os C<lil1panhciros da Comissão de Minas e Energia se re· 
cordam, pur inJica~ào do Senador Itamar Franco, foram expedidos 
convites ao Engenheiro Marcondcs Ferraz c ao Diretor·Gcral du 
ITAIPU Bin<~cional. para proferirem conferências sobre o aprovei· 
tamento do rio l'•traná. O Diretor-Geral da ITAIPU Binacional su
geriu à Cl1miss~o uma fórmula diferente du rotina: em vez de seu 
comparecimento ~ Comissão de Minas e Energia, em Brasília, o 
General Costa Cilvitlcanti sugeriu a conveniência de promovermos 
uma reunião d;~ Comissão aqui, em ITAIPU, No rlccorrer dessa 
reunião, t:le c seus companheiros de Diretoria fariam uma ampla 
exposição sobre o Projeto lTAIPU c, logo após essa conferência, 
seria dada a palavra aos Srs. Senadores, para formularem 
indag;tçõcs. 

Portanto, ;tqui estamos, hoje, atendendo à feliz sugestão do 
Diretor-Geral da ITAIPU Binacional, para ouvirmos sua exposição 
sobre a chamada Obra do Sé:culo, que é: um marco decisivo do desen· 
volvimento brasileiro, que vai confirmar, mais uma vez, a nossa 
destinação de grandeza. 

Tenho o prazer 1: a honra de passar a palavra, neste momento, 
ao Gen~ral e ex·M inistro Costa Cavalcanti, nosso velho e querido 
companheiro da Cãrnara dos Deputados. 

O SR. COSTA CAVALCANTI- Sr. Senador João Calmon, 
Prc~idente du Comi,;sào de Minas e Energia do Senado Federal, Srs. 
compon~ntes da Comissão, Srs. Senadores, meus companheiros da 
ITAIPU. senhoras e senhores: 

O registro hist.Jrico d:1s visitas ao canteiro de obras da Central 
Hidrclétric;t de lTAII'U consignará, de maneira toda espt:cial, a que 
hoje tem lugar atravb da presença de V. Ex•s 

Temos a honra de receber aqueles que, com inexcedível zelo c 
indiscutívi!J espírito púhlico, em momentos diversos no Congresso 
Nacional. contrihuiram e continuam contribuindo, de um lado, para 
forjar os instrum~:ntos diplomáticos e legais, destinados a trans
formar c01 realidade o propósito quanto ao aproveitamento dos re· 
cursos hídricos do rio Paraná no trecho em que suas águas per· 
tencem, cn1 condomínio. ao Brasil e ao Paraguai e, de outro lado, 
rara aclarar questões relacionadas com a aplicação e a execu
ção daqueles instrumentos. 

Na execução das atividades intensas e incessantes que são 
vividas neste canteiro de obras, nas 24 horas de jornada diária de Ira· 
b:tlho, ressoa o eco das discussões sobre a ITAIPU, que têm lugar no 
Congresso Nacional. la' cm Brasília, seja no âmbito das Comissões 
técnicas, seja cm Plenário. 

P:~ra todos nós, que recebemos a incumbência de construir a 
Hidrclétric:~ deITAI PU, desde a alta direção da Entidade binacional 
:~té its equipes misws de operários brasileiros e paraguaios, que 
acionam csç;tvadciras c perfuratrizes c detonam cargas de explosivos, 
i'ar:~ todos nús, repito, constitui um estímulo o interesse manifestado 
por V. Ex's 

Nü fundo, tudo isso contribui para assegurar a indispensável 
convcrgéncia de esforços na consecução do propósito superior de 
implantar o projeto hidrelétrico, nos termos do Tratado de ITAIPU, 
solenemente firmado entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai. 

Precedendo a visita que V. Ex•s farão às várias frentes de tra· 
balho, ora cm curso, tomamos a liberdade de fazer esta exposição, 
focali7ando dctcrf11inados aspectos da ITAIPU: alguns a títulos de 
rccnrdaçfto - tenho certeza - c outros como subsídios 
cnmplcmcnwrcs aos conhecimentos que V. Ex•s já possuem sobre a 
matéria. 

lmcdiat:tmcntc :tpós, estaremos i1 disposição dos Srs. Senadores, 
cu cm dcm:~is mcrnbros da Dirctoria da ITIIIPU, para prestarmos 

os esclarecimentos que julguem necessários. Para tanto, estilo pre· 
sentes os Di retores desta Entidade •. 

Antes de propriamente iniciar a exposição gostaria de alguma 
fornw pedir desculpas u V. Ex•s pelo pouco conforto dus instalações 
e explicar-lhes que ainda não temos auditório na ITAlPU; estamos 
aproveiwndo uma parte do almoxarifudo, onde pusemos algumas CU· 

ddras, para que os Srs. Senadores pudessem, sentados, ouvir a 
exposição. 

Q que vamos expor aos Senhores refere-se mais, ou quase que 
exclusivamente, ao chamado projeto ITAIPU, ou seja a construção 
da Hidrelé:trica de JTAIPU. Nós da Entidade B.inacional recebem'!~ 
uma missãÓ, uma tarefa a cumprtr. Aceitei o cargo de Diretor·Geral 
da ITAIPU a convite do Senhor Presidente Ernesto Geiscl, depois de 
já ter sido firmado, pelos dois países, o Tratado que criou a Entidade 
Binaciona!IT AJPU. Compete a nós da Entidade- nós brasileiros c 
paraguaios- executar essa tarefa imensa que é construir a Central 
Hidrelétrica e posteriormente operá-la. 

Por um acerto de brasileiros e de paraguaios da ITAIPU, não 
entramos na parte de política internacional da Bacia do Prata. Os 
Senhores compreendem que se a ITAIPU fosse participar das discus
sões e das reuniões para tratar de todos os problemas ligados ao rio 
Paraná, à sua imensa bacia que se estende a outros países da Améri· 
ca, despenderíamos um tempo precioso que, em verdade, deve ser 
inteiramente dedicado à execuçi!o de uma tarefa especifica. E 
acredito que todos sairão daqui compreendendo bem o que seja uma 
tarefa gigante. 

Poderíamos ter trazido para esta reunião os Dirctores 
paraguaios da ITAIPU Binacional - não haveria nenhum 
inconveniente nisso - mas achamos que seria melhor viessem 
apenas os diretores brasileiros, por se tratar de um depoimento para 
o Parlamento Brasileiro. 

Desejo deixar claro que, o que vou falar, a palestra que vou pro· 
ferir poderia ser feita com a presença dos nossos colegas paraguaios, 
tal o entrosamento com que estamos trabalhando. Basta citar o 
exemplo de que, nesse imenso canteiro de obras, que está em início, 
existe uma superintendência da obra subordinada à Diretoria Téc· 
nica, cujo Dirctor é: um brasileiro, o Engenheiro John Cotrim: o 
Superintendente da obra é: o Engenheiro Rubens Viana c o Vice· 
Superintendente é o Engenheiro Leon, que é paraguaio, e está aqui 
presente. Todos trabalham juntos, nesse canteiro de quatro mil e 
tantas pessoas, sendo que duas mil são brasileiras c duas mil são 
paraguaias. Não se distingue se é brasileiro ou paraguaio quem aqui· 
está trabalhando. Não houve, até agora, o menor atrito entre brasilei
ros e paraguaios, o que é excepcional para um bom começo. Quando 
se inicia bem, nesse relacionamento, tudo mais segue no mesmo 
ritmo. 

Então, aqui estamos para deixar os Srs. Senadores inteiramente 
à vontade, embora com este desconforto, mas é o melhor que pu· 
demos lhes oferecer. 

Vou adotar- para procurar ser mais sintético c chamar melhor 
a tenção dos Senhores - o sistema de apresentar projeções, sobre as 
quais farei comentários. 

ITAIPU Bínacional 

Os motivos condicionantes da solução adotada para o apro· 
vcitamento da energia, produzida pelos desníveis, foram de duas 
naturezas: razões políticas c razões técnicas. t: claro que esta parte da 
minha palestra será muito sintética. 

Vejamos as razões políticas para chegarmos ao Tratado de 
ITAIPU. 

Todos conhecemos a Ata de lguaçu: foi o primeiro marco, 
celebrado em 22 de junho de 1966, no Hotel das Cataratas (onde 
todos nús estamos hospedados). O Acordo foi assinado em 
Assunção, criando a Comissão Mista Brasileiro - Paraguaia, que 
foi conseqUência da A tu de lguaçu c du Declaração de Assunçilo, de 
3 dcjunhn de 1971. 
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E1\ibiciio de projl•ciio do trecho que vai do Salto de Sete Quedas a 
Foz do Jguacu. 

Esse í: o trecho entre o Salto Grande de Sete Quedas c Foz do 
Jguuçu. Foi reconhecido que a energia c:lí:trica, ali contida, pertence 
em condomínio' aos dois países, O Brasil e o Paraguai comprometem· 
se u estudar, de comum acordo, o aproveitamento económico dos 
recursos hídricos em apreço. Estabeleceu-se que a realização de 
qualquer aproveitamento, no trecho em tela, seria precedida por um 
acordo bilateral, e ficou decidido que a energia clí:trica produzida 
seria dividida em partes iguais, entre os dois países, reconhecendo-se 
a cada país o direito de adquirir, a justo preço, a parte da cota de 
energia do outro país, que não fosse por este utilizada para seu 
próprio consumo. 

A Comissão Mista Técnica teve como delegado brasileiro o 
Gen. Amyr Borges Fortes, que esteve no . Congresso prestando 
esclarecimentos, no curso das discussões do Tratado de ITAIPU. 

Essa Comissão celebrou um convênio com a ELETROBRAS e 
a ANDE (empresa congênere no Paraguai), a fim de contratar um 
consórcio de empresas consultoras neutras, isto é, que não 
pertencessem ao Brasil ou ao Paraguai, mas sim, fossem independen
tes, e que tivessem renome internacional, por sua capacidade 
profissional comprovada. 

Assim, foram contratadas a lnternational Engineering 
Company- I ECO- e a Eletro-Consult, italiana, para empreender 
os estudos. É claro, e reafirmo, que Brasil e Paraguai acharam de tal 
importância esse estudo, que julgaram do maior acerto que fossem 
empresas consultoras estrangeiras as responsáveis pela execução 
desses estudos. 

Além de estimativas dos potenciais energéticos, essas empresas 
elaborariam um plano racional para o aproveitamento, incluindo as 
alternativas de anteprojetos mais económicos e recomendáveis, 
tecnicamente, assim como seu custo de construção e a energia pelos 
mesmos produzida. Era, portanto, um estudo completo de todo o 
trecho do rio, desde Guaíra, Sete Quedas, até Foz do lguaçu. 

Não se tem conhecimento, no Brasil, de que, precedendo a um 
projeto, uma região fosse tão estudada quanto esta, entre Guaíra c 
Foz do lguaçu. Foram recolhidos, assim. dados na mais intensa 
campanha de investigação de campo até então realizada no Brasil, 
com o propósito de verificar, estudar bem toda a região já citada. 
Isto durou cerca de três anos. E, dessas investigações, selecionaram
se dez locais no trecho fluvial, como os mais indicados para a 
implantação do aproveitamento hidrelétrico; depois, combinando-se 
esses dez locais, foram examinados 50. diferentes esquemas, como 
aliás frisara o Senador Dirceu Cardoso, na Comissão de Minas e 
Energia do Senado Federal. 

Entre as alternativas estudadas.hâ várias que focalizam o esque
ma constante do relatório preliminar, elaborado pelo Escritório 
Técnico Marcondes Ferraz, em 1962: Quer dizer, a· solução 
apresentada pelo Escritório citado foi estudada, não só numa mas 
nas duas margens: não só·no local proposto como em outros. Essas 
alternativas se revelaram, todas elas, no que concerne ao custo de 
energia a ser produzida, substancialmente mais onerosas do que a 
solução da barragem única em ITAIPU. 

Restaram duas soluções: fazer duas barragens uma na região de 
Santa Maria c outra na região de JTAIPU. Entre estas duas, chegou
se à conclusão de que, com um paredão só, uma barragem única, 
técnica c economicamente, seria a solução mais viável. Portanto, 
repito, a solução comportando uma barragem única em JT AJPU -
a mais económica dos 50 ciqucmas pesquisados- tinha o mérito de 
ser, tambem. uma solução·simi:tnca. oor ser aquela em que se evítava 
ficasse a estação geradora, cm sua totalidade, situada numa ou nou· 
tra margem, isto é, num ou noutro país. 

A alternativa de bipartir a casa-de-força, que podia ser, uma em 
cada ombreira da barragem. tanibem ·.se· moatrou 111t1Í&•onerosa .do 
que uma casa de força única no meio da barragem. Entao, por todas 
as condições económicas c técnicas, a opção de uma barragem única 

na região de ITAIPU apresentava-se como a melhor solução. 
ITAIPU quer dizer "pedra cantante", pedra sonante, em guarani, c 
1: na verdade, uma pequena ilha. Na visita às obras, os Senhores 
terão oportunidade de ver as pedras da ilha, porque o rio está cm 
vazante, mas quando o rio está cheio nilo se consegue· v~·las. De 
qualquer forma naquela região o rio é menos profundo, favorecendo 
mais, portanto, tecnicamente, não só a construção da barragem, 
como também, o desvio do rio. 

Com base nesse estudo do Consórcio IECO/ELC, concluído 
cm fevereiro de 1973, a Comissão Mista submeteu à consideração do 
Governo o relatório preliminar tendo os dois Governos se fixado na 
solução da barragem única em JTAJPU, cujo projeto, parte integran
te do Tratado de 23 de abril, está indicado na projeção seguinte. 
Desse modo, a solução técnico-econõmica era JTAIPU; os dois Go
vernos acharam, em conformidade com a Ata de lguaçu, e com o 
Acordo de Assunção, que politicamente, também, a IT AI PU seria a 
solução aconselhável; juntaram-se, pois, os aspectos técnicos, 
econõmicos e políticos, no caso, em favor de uma única solução. 

Como disse o Ministro Dias Leite, quando compareceu à 
Câmara dos Deputados, creio que cm 1973 :-foi uma sorte- talvez 
ati: pudéssemos dizer assim - que esses três fatores coincidissem 
numa mesma solução. Poderia haver divergências; no caso da 
ITAIPU, não. 

Transparência com o Projeto IT AlPU 

Observa-se um esquema do Projeto de ITAIPU com a sua barra· 
gem principal, e c> rio Paraná. 

Próximo à barragem principal vê-se a sua casa de força; situadas 
ao pé da barragem, conforme indica o desenho, as 18 unidades de 
700 Mw cada uma; mais uma parte do desenho representando o 
canal de desvio. Para fazer essa barragem temos que desviar o rio 
Paraná do seu Jeito e jogá-lo num leito provisório, que é o canal de 
desvio. 'Essa é a obra principal que, agora, está sendo realizada: um 
canal de dois quilómetros, com cerca de 150 metros de largura e 90 a 
100 metros de profundidade, em rocha. Vão ser retirados desse local 
22 milhões de metros cúbicos de rocha e, para se ter uma idéia do 
volume, disse-me o Engenheiro Rubens Viana, Superintedente da 
obra, que o Pão de Açúcar tem cerca de 25 a 28 milhões de metros 
cúbicos de rocha. 

Há, ainda, uma barragem de enrocamento, na margem esquerda 
(ou brasileira), as barragens laterais, e o vertedouro na margem direita 
(ou paraguaia), vertedouro com 17 comportas, com capacidade de 
verter até 58 mil metros cúbicos de água, por segundo. Isso é muito 
mais do que a enchente milenar que se pode esperar para essa região, 
segundo informações do Engenheiro Cotrim, Diretor Técnico. 
Então, este é o vertedouro, com as barragens laterais e as enseca
deiras, que servem para o desvio do rio. Essas ensecadeiras são duas 
barragens com cerca de 70 metros de altura que servirão para obrigar 
0 rio a sair de seu leito e entrar no canal que estamos cavando. 

1:: uma operação complelta, o desvio do rio, como lhes será mos
trado mais adiante. 

Hã também, obras de navegação. O Tratado estabeleceu que a 
JT AI PU fizesse um projeto para as obras de navegação, porque há 
navegação internacional no trecho que vem de Porto Mendes, ao 
Norte, até o Prata, com dificuldades.nas corredeiras de Yaceretá, ou 
de Apipê; com essa barragem, entretanto, durante a construção, o 
trecho ficará interrompido. Assim, a ITAJPU é responsável pela 
feitura do projeto para a construção dessas eclusas, projeto esse que 
está sendo eltecutado pela Empresa Brasileira Hidroservice. E: um 
projeto complexo de eclusas, porque temos que vencer os 120 metros 
da altura de queda do rio, acarretando sem dúvida a necessidade de 
emprego de várias eclusas. 

Como foi mencionado, a ITAJPU fará o projeto de obras d• 
navegação mas não fará a construção das obras. O Tratado diz que 
não é atribuição da JT AlPU construir as eclusas e que, os dei~ 
Governos, oportunamente, decidirao. Enquanto não se eltecutam 
essas eclusas. o Tratado obriga a ITAJPU a construir duas estradas, 
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abarcando o reservatório, desde Porto Mendes, Brasil, e Puerto 
AdeJa, Paraguai, até a jusante, onde estão localizadas as cidades de 
Presidente Stroessner c de Foz do lguaçu. Estas duas estradas têm 
cerca de 150 Km cm cada margem. 

Nova projeçiio com um esquema de projeto, observando-se uma 
'lérle de dados, de cotas que poderão ser fornecidos aos presentes, se 
assim o desejarem. 

Projeçiio focalizando a conslituiçiio da Entidade. Esse é um 
assunto que tem sido bastante comentado. O próprio. Tratado 
contém o Estatuto e a Descrição Geral do Projeto. Inicialmente eram 
previstas 14 unidades, Depois de estudos mais aprofundados, veri
ficou-se,que poderiam ser IS unidades geradoras. Temos assim ades
crição geral das instalações e as Bases Financeiras de Prestação dos 
Serviços de Eletricidade; a IT AI PU não visa a lucros, pois a energia 
será vendida pelo preço de custo. ~ claro que a ITAIPU deverá 
Pll:8ár os financiamentos, os encargos financeiros, os dividendos aos 
dois países, royalties aos dois países, e somando tudo isso teremos o 
custo de serviço de eletricidade, como foi especificado no Tratado. 
Não é comum em uma empresa o seu Estatuto ser parte de um 
Tratado, que é uma lei, no caso binacional, mais do que lei ordinária. 
De forma que o próprio Estatuto da IT AI PU integrando o Tratado, 
e cria a Entidade Binacional com a finalidade de realizar o aproveita
mento hidrelétrico de ITAIPU. 

Em 26 de abril de 1973, foi assinado o Tratado, e em 17 de maio 
de 1974 foi instalada, àqui, em Foz do lguaçu, a Entidade Bina
cional, com a presença dos dois Presidentes: o Presidente Gciscl c o 
Presidente Strocssncr. 

Visualizando a projcção exibida pode-se ter uma idéia do 
universo da ITAIPU, as aspirações sócio-económicas que influem no 
grande aproveitamento. Tiveram os Governos brasileiro c paraguaio 
entendimentos, assim como a ELETROBRÃS e a ANDE, c desses 
entendimentos, c das negociações, surgiu o Tratado de ITAIPU, que 
é um verdadeiro Tratado-Contrato, com a finalidade de executar a 
obra de IT AI PU. Surgiu assim a Entidade Binacional, que recebe 
influências externas decorrentes da cultura c conjuntura qualitativas 
do Brasil e do Paraguai, pois, se é uma obra binacional, assim 
acontece. E essa Entidade foi uma figura cunhada, especificamente, 
como organização empresarial de características peculiares, para dar 
cumprimento ao Tratado. E o que se espera disso é o atendimento 
das exigências brasileiras e paraguaias no setor energético, cm condi
ções ótimas, oferecidas pelo rio Paraná na faixa fronteiriça, assim 
:orno a detonação de efeitos multiplicadores que uma obra dessa 
envergadura deve trazer para os dois países. Costumo dizer que a 
Hidrclétrica de ITAIPU, apesar de ser a maior do mundo, é muito 
mais do que isso, é um projeto que proporciona a integração de dois 
países; é um projeto que dá possibilidade de desenvolvimento sócio
económico aos dois países. 

Projeçào de Transparência com novos enfoques da Organização 
da ITAIPU. 

f: um quadro praticamente igual ao anterior visto sob outros 
aspectos. Há uma parte política e outra de administração. A 
ELETROBRÃS e a ANDE são como que as proprietárias da 
ITAIPU, porque a ELETROBRÃS tem 50% do capital - 50 
milhões de dólares - e a ANDE outros 50% - 50 milhões de 
dólares - capital já integralizado pelas duas Entidades. O dólar é a 
moeda de referência da ITAIPU; entenda-se porém que a 
ELETROBRÃS c a ANDE integralizaram o seu Capital cm 
cruzeiros e cm guaranis, no equivalente a 50 milhões de dólares cada 
uma. Tratando-se de Entidade Binacional é compreensível que tenha 
sido adotada uma outra moeda (no caso o dólar do U.S.A.) para 
termos de referência. 

Há um domínio da administração: um Conselho de Administra
ção c uma Dirctoria Executiva, cuja dcfiniçã, .1 no próprio nome. 
O Conselho aprova normas, politicas e certa~ ocdsões da Dirctoria; 
a Dirctoria propriamente empurra a obra, executa o trabalho. 

Observando a projcçllo, poderi'lo verificar que o Conselho de 
Administração compõe-se de 12 Conselheiros, sendo seis brasileiros 
c seis paraguaios. O.Dirctor Geral juntamente com o Diretor Geral 
Adjunto fazem parte do Conselho, podem usar a palavra,· opinar, 
mas não têm direito a voto. O Conselho re11'nc-sc, ordinariamente, a 
cada dois meses, de forma alternada, isto é: uma vez no Brasil c outra 
no Paraguai. A última reunillo do Conselho foi aqui, em Foz do lgua
çu, a próxima será cm Assunção; a Diretoria, quase que, exclusiva· 
mente, só se reúne nesta área, na obra, duas vezes ao mês, sendo 

· adotado o regime de maioria .ie votos para decisões. Quanto à sua 
formação, a Diretoria Executiva é mais complexa do que o Conse
lho. Silo seis Dirctores: Geral, Técnico, Jurídico, Financeiro, Admi· 
nistrativo c de Coordenação. A cada Diretor corresponde um Dire
tor Adjunto de nacionalidade do outro país. São Dirctores brasilei
ros: o Geral, que sou cu, o Técnico que é o Eng9 John Cotrim e o 
Financeiro que é o Dr. Moacyr Teixeira. Silo Diretorcs Paraguaios: 
o Jurídico, Dr. Colman Rodriguez, o Administrativo, Dr. Victorino 
Vcga, e o de Coordenação, Engenheiro Carlos Facctti. Então, eu 
tenho o correspondente Diretor Geral Adjunto, Engenheiro Enzo 
Dcbernardi; o Engenheiro Cotrim tem um Diretor Técnico Adjunto, 
que é o Engenheiro Hans Krauch; o Dr. Moacyr tem um Dirctor 
Financeiro Adjunto, que é o Engenheiro Fidencio Tardivo; o Dr. 
Vega tem o seu Dirctor Àdministrativo Adjunto, Dr. Aloisio Men· 
des, aqui presente; o Dr. Colman, Diretor Paraguaio, tem ao Dr. 
Paulo Cunha como seu Diretor Jurídico Adjunto, e também se 
encontra presente; o Engenheiro Facetti tem o seu Adjunto brasileiro 
na pessoa do Cel. Cassio de Paula Freitas. 

Pelo Tratado, o Diretor Geral tem direito ao voto de qualidade 
ou desempate: ele vota duas vezes em caso de empate. Nos dois anos 
que tenho de exercício na função de Diretor Geral não fiz sequer 
uma vez uso do voto de qualidade ou desempate, tal é o entrosamen
to cm que trabalhamos- paraguaios e brasileiros- que as decisões 
sempre se tomam por consenso. Achamos, por princípio, que um 
empreendimento como este deve ser levado a efeito em bases de 
confiança de parte a parte, de igualdade, evitando fazer-se uso do 
meio de que dispomos, como é o voto de qualidade. 

A Diretoria Executiva é um colegiado; é a responsável pela 
execução da obra. Além disso as demais Diretorias têm as suas pró· 
prias responsabilidades, a saber: a Diretoria Técnica é a responsável 
pela construção das obras; a Diretoria Financeira é composta de 
suas Superintendências: como não existe na ITAIPU Diretoria de 
Suprimentos, a Dirctoria Financeira tem as suas atividades desen
volvidas através das Superintendências Financeira e de Suprimentos; 
a Diretoria de Coordenação cuida da parte de infra-estrutura, de ha
bitações, de vias de acesso, de saneamento, de água e também dos 
aspectos ecológicos ligados ao meio ambiente. 

O Diretor Geral é o responsável pela coordenação, organização 
e direção das atividades da ITAIPU. Estas são atribuições do Dire
tor Geral e não da Diretoria; o Dirctor Geral representará a ITAIPU 
em juízo ou fora dele, competindo-lhe praticar todos os atos de 
administração, toda a administração ordinária, rotineira, necessá
ria ao funcionamento da Entidade, com exclusão, é claro, dos atos 
atribuídos ao Conselho e à Diretoria Executiva. Cabe-lhe, ademais, 
os a tos de admissão c demissão do pessoal. Quem admite e demite na 
ITAIPU é o Diretor Geral e não o Diretor Administrativo. No caso 
de empregado brasileiro, o Dirctor Geral, sozinho: e no caso de para
guaios, o Diretor Geral juntamente com o Dirctor Geral Adjunto. 

Portanto, tenho a impressão de que, apesar de parecer complc· 
xa, até o momento, esta Dirctoria vem funcionando muito bem. f: 
claro que temos dificuldades, como as têm todas as organizações. 
Até mesmo cm empresas pequenas, inteiramente nacionais, há difi
culdades. Mas temos superado todas elas e o resultado é o trabalho 
que já conseguimos realizar cm dois anos, saindo da estaca zero, a 
partir de maio de 1974. Não somos muito favoráveis a organogra
mas; acreditamos muito mais nos humanogramas que nos organogra· 
mas. Se fôssemos fazer uma obra como ITAIPU, esperando estru
turar todos os sctores, quadro por 'quador, não estudamos nestu 
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situacilo. Nilo c:xagc:ro quando penso que: é prc:fcrlvcl trabalhar sem 
uma estrutura completamente organizada c atingir a finalidade da 
JT AI PU, do que se te: r uma perfeita organização e o trabalho não se 
realizar. Estamos procurando, antes de mais nada, construir a Hidrc· 
l~trica. 

Até: o momento, provisoriamente, cada Dirctoriu procura estru
turar-se, embora de forma experimental. Talvez daqui a dois anos se 
possa fazer alguma coisa de mais definitivo. Mesmo porque, toda es
sa estrutura, não deixa de ser uma grande: estrutura temporária para 
ITAIPU, pois só se vai fazer apenas essa obra. Como diz o Engenhei~ 
ro Mário Bhc:ring: "IT AI PU é um grande canhão de um só tiro". 
~epois de construída ela será operada pela Entidade Binacional 
durante 50, 60 ou 100 anos, pelo menos 50 anos, é o que está no 
Tratado. Assim sendo, a verdadeira organização definitiva da 
ITAIPU será para a fase de operação e não para a fase de constru
ção. Nesta fase de construção nós somos quase que uma empresa 
contratadora c fiscalizadora de trabalho. Mesmo assim, precisamos 
ter uma estrutura básica; não sou visceralmentc contra estruturas 
organizacionais, mas não acho tão necessário se fazer um esforço 
maior nesse sctor do que aquele indispensável à execução da obra. 

Vejamos, rapidamente, um cronograma da obra. Espera-se que as 
primeiras unidades entrem cm operação em 1983, e aqui há um 
esquema que mostra a entrada de mais trés delas, em cada ano, a par
tir de 1983. Esse esquema é fruto de uma imaginação, de um estudo 
de mercado da Região Sudeste, chegando-se à conclusão de que, a 
partir de 1983, o mercado energético da Região Sudeste iria exigir, 
da ITAIPU, a participação de dois milhões de kwfano. Assim, dois 
milhões de quilowatts equivalem, praticamente, a trés unidades da 
ITAIPU, uma vez que cada unidade tem 700 mw. Mas, isso pode va
riar em função do mercado. Vamos imaginar- não quero que isso 
aconteça- que caia bruscamente a demanda de energia, então, tal
vez em 1984, não fossem necessárias três unidades e bastassem apc· 
nas duas. Ai estariam em operação apenas duas c o cronograma pre
veria apenas essas duas. O que não podemos é, cm um ano, montar 
as dezoito, pois isto é materialmente impossível. Dizem os técnicos 
que mais de três por ano seria dificil, seria um grande esforço. De 
duas a trés por ano, no nosso entender, repetindo o que os engenhei
ros afirmam, seria o razoável; o lógico para uma obra como essa. 

Projeç:io de slides com as Obras de infra-estrutura, que tiveram 
inicio em 1974 e prosseguem até o fim da Obra. 

Quanto à aquisiç-lo de terras, iniciamos a adquirir algumas ter
ras em 1974, para as vilas residenciais, centro executivo, c canteiro de 
obras. Chamo a atenção para o fato de que o trabalho de desa
propriação vem s~ndo feito sem nenhuma ação judicial, mediante 
negociação c entendimento perfeito. 

O nosso receio era que houvesse algum problema inicial na 
matéria de desapropriação de terra, pois qualquer mal-entendido en
tre os proprietários poderia se propagar com uma rapidez 
extraordinária c criar sérias dificuldades. Mas até agora não houve 
nada. Esse trabalho irá até 1982, quando a barragem terá que ser 
fechada, a fim de que as primeiras unidades possam entrar cm opera
ção cm 1983. 

Proteçào do meio ambiente 

Já estamos trabalhando neste campo e estamos até com um pla
uo-diretor preparado e em execução plena. 

Quanto às instalações c equipamentos de construção do cantei
ro de obras, os Senhores verão quando visitarem as instalações. 

Ollrns Civis 

Estamos executando o canal de desvio c vertedouro, que come· 
çamos em fins de 1975 e irá até 1978: barragem de terra na margem 
esquerda: estrutura de construçào,do controle do desvio, em concre
to, que deve começar em meados de 1977 e prosseguirá até meados 
de 1978, quando entiio terá infcio a barragem principal. 

Seguem-se: o vertedouro, as subestações, c: os equipamentos 
permanentes. Observamos uma preocupação crc:scc:ntc: no que: se: refe
re: aos equipamentos permanentes; nós, entretanto, ainda não nos 
ocupamos da parte: de: compra de: equipamentos permanentes da Cen
tral Hidreli:trica. Somente: a partir de: 1977 trataremos dessas aquisi 
ções. A linha critica do CPM da ITAIPU não é o equipamento e sim 
a obra civil. Para o equipamento há tempo, vez que uma obra dessa 
exigirá oito anos para que as suas primeiras unidades entrem cm 
operação. Considerando-se que a fabricação e a montagem dessas 
turbinas c. geradores, tomará cerca de cinco anos, verificamos que 
ainda temos tempo. Assim, só no fim deste ano é que iniciaremos o 
processo de aquisição do equipamento permanente. 

Novo slide onde se vê: Foz do lguaçu e Guaíra, 200 km, ao Nor
te, além do reservatório de Acarái, Porto Mendes e Porto AdeJa. 
Também se: vê o reservatório ou a área que será inundada que (: mui
to pequena, em relação à energia que a !TA! PU vai gerar; são 1.400 
kml apenas. Os nordestinos sabem que a Barragem de Sobradinho, 
reguladora da CHESF, vai inundar cerca de 6.000 Kml, portanto, o 
reservatório será 3 a 4 vezes maior. Esse reservatório. em área, i: 
igual ao de Furnas que, creio, gera 1.200.000 Kw. !TA! PU vai gerar 
12.600.000 Kw., dez vezes mais. 

Dos 1.400 Kml mencionados, SOO Kml são na margem brasilei
ra e 600 Kml na margem paraguaia. No mesmo slide há uma visão 
do Salto de Sete Quedas c também da ITAIPU. Há ainda um pare
dão que é a nossa barragem, cujo coroamento está na cota 225 m. 
Como o nível de água máximo do reservatório ficará na cota 220 -
que é a cota dos Saltos de Sete Quedas- é claro que os Saltos de Se
te Quedas, praticamente, deixarão de existir. O nível de água máximo 
do reservatório será, repito, de 220 metros, o nível mínimo normal de 
água do rio Paraná, nessa região, é de 92 metros e o seu nível máxi
mo normal de água é de 125 metros. Os Gcvernos do Brasil e do 
Paraguai, mediante acordo,aprovaram a altura da queda bruta das 
turbinas em 120 metros. Vamos aproveitar assim uma queda de 120 
metros, o que equivale dizer que a água vai ser restituída depois de 
passar nas turbinas no nível de água 100. O nível de água 100, confor
me provam as estatísticas, representa a média das mi:dias do nível do 
rio nessa região. 

Aproveita-se, assim, na Central de ITAIPU um desnível bruto, 
uma queda bruta de 120 metros, convém reafirmar. 

Esse reservatório, de acordo com os técnicos c com o projeto 
atual, será usado com o nível dágua constante, aproveitando-se so
mente a queda dágua. Antigamente, falava-se numa depleção de 23 
metros: agora, de acordo com ponto de vista do Engenheiro Cotrim, 
praticamente, a água que vai passar nas turbinas será quase que a 
mesma que vai chegar no reservatório. IT AI PU, com as suas 18 tur
binas será operada com fator de carga de cerca de 50 a 55%, o que 
possibilitará o uso normal da água, sem se precisar usar o reservató
rio. Como uso múltiplo o reservatório será usado para navegação, 
controle de enchentes, irrigação, abastecimento de água, piscicultu
ra, aqUicultura e lazer, tendo em vista que essa será uma região de in
tenso turismo. 

Nova projcçào de slidcs mostrando o mesmo projeto em nova 
feição: a parte chufeada retrata as obras que estamos executando: to
da a barragem de enrocamento, o canal de desvio, as cnsecadeiras, a 
escavação do vertedouro, além de pequenas outras obras feitas nesse 
conjunto, tudo a cargo de um grande consórcio de empresas brasilei
ras e paraguaias: o consórcio UNICON-CONEMPA. A UNICON é 
uma nova empresa, constituída pelas cinco maiores empresas de 
construção no Brasil; e sem querer colocá-las em ordem temos: Men
des Júnior, Camargo Corrêa, Andrade Guticrrez, CETENCO 
CBPO e, também, a CONEMPA, que tem sete das maiores empresas 
do Paraguai. Fez-se uma concorrência para essas obras: uma pré
selcção. com preços, planos técnicos, etc., verificando·se que a firma 
brasikira a apresentar o menor preço foi a firma Andr~dc Gutierrc1., 
consorciada com uma paraguaia. Conforme estabelecia o edital, era 
preciso que na planilha de preços fosse especific~Ida, pela empresa, 
uma estimativa dos dispêndios no Paraguai. A Andrade Gutierrez, 
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pcl;t su;t pl;tnilh<t d~ pr~ços, pelo seu projeto, elaborado na êpoca 
apr~s~nt;tva o pr~\O global de ISO milhões de dólares, c previa 
d~sp~ndcr no Paraguai I /2 por cento do total, o que foi julgado 
insulkicnt~ o~lo Pura~uui 

Um;t segunda empresa, a Mendes Júnior apresentou uma 
uif~rcnca de cerca de seis milhões de dólares a mais; c uma terceira, a 
C;umugo Corrêa, dif~r~nçu cm torno de 10 milhões de dólares da 
primcim. Mas, a Camargo Corrêa se comprometia a gastar 22% no 
l'<traguai. Assim, o Paraguai achava que, dentro da sua conveniên
cia, a mdhor empresa para fazer essa obra, seria a Camargo Corrêa 
associada, naturalmente, a uma paraguaia, porque se dispunha ades
pender lá maior percentagem do que as outras. E nós achávamos que 
tínhamos que lutar pelo menor preço; deveríamos ter o menor preço, 
porque estávamos financiando, c as instruçõ'cs que recebíamos eram 
no sentido de se fazer tudo pelo menor preço. 

Desse modo, chegou-se à conclusão, que julgo feliz, embora nilo 
tenha sido uma solução planejada, c se o fosse talvez nilo tivesse 
dado certo. Fizemos uma reunião das cinco pré-sclccionadas, que 
aceitaram fazer a obra pelo preço da menor, isto é, da Andrade 
G utierrez. Ademais concordaram despender, no Paraguai, a maior 
percentagem, que foi aquela dada pela empresa Camargo Corrêa. 
Dai surgiu o consórcio UNICON. Achamos que foi uma solução 
acert;tda. O volume de trabalho que se tem a faz.cr, aqui, é 
monumentul, talvez uma só empresa não tivesse condições de levar 
isso para a frente. Então, essas empresas reuniram-se num grande 
consórcio. Como eram cinco, resolvemos, de acordo com juristas,, 
com o R~gimento e o Conselho de Administração,.ampliar o escopo 
do contrato: em vez de fazerem só o canal c a barragem, aproveita
mos as cinco empresas para executarmos, de uma 'vez, todas a~ 
demais obras de escavação, dcixand~ para o futuro apenas a parte de 
concreto. Então, o valor do contrato ao invés de ser de ISO milhões 
de dólares foi, praticamente, o dobro. O contrato foi assinado no dia 
5 de outubro e já no dia 20 de outubro iniciaram-se os trabalhos. E 
de novembro at~ agora seis meses decorreram. Os trabalhos rea
lizados desde então, serão vistos pelos Senhores. 

Passaremos agora à questão da freqUência, altura de queda, 
principio da prioridade de obtenção no mercado. 

Com a projeção de desenhos, gráficos e números, hã uma visua
lização das quantidades de equipamentos permanente da central, 
com, ;1 ~stimativa de custo expressa em milhões de dólares. 

Temos o equipamento da estrutura do canal de desvio, com 
comportas, condutos forçados, etc. Equipamento hidromecânico 
estrutural - são as comportas do vertedouro, - etc. Seguem-se 
pontes rolantes. equipamentos de transposição, e elevadores para 
c;trga de pessoal. Todo esse conjunto de equipamentos está em condi
ções de fabricar, praticamente, I 00%. Tudo isso deve somar de 250 a 
260 milhões de dólares. Temos mais o grande conjunto de equipa
mentos cletromec:inicos, que arredondando, somam 600 milhões de 
dólares e inclui as turbinas, barramentos blindados •. geradores, 
transformadores c reguladores. 

Temos ainda aparelhagem de alta tensão, além de outros equipa
m~ . ,, de transmissão, serviços auxiliares, equipamento de 
cnnwnuo, c estação conversara de freqUência. 

Chega-se. assim, à conclusão de que o equipamento propria
m~ntc importado para ltaipu não será, como muitos imaginavam
cerca de um bilhão c duzentos milhões de dólares ou até mais. De 
acordo com os nossos últimos estudos, tudo o que se importará 
montarú cm cerca de 650 milhões de crólares, apenas. Se levarmos em 
conta que toda a construção civil será a cargo de empresas do Brasil 
c do Paraguai, vê·sc que o que vai importar para Itaipu representa 
uma percentagem pequena do seu investimento total. · 

,,, ·:rmrncndas de compra deverão ter inicio até o rim do ano. 
Q. às turbinas c geradores, precisamos que as ordens de 

cop·~ra '·CJam expedidas no primeiro semestre do ano vindouro. 
.\·. ;' '~ndn. a lt;lipu dispõe do resto do ano para os convenientes 

Jâ houve u decisão sobre u altura de queda das turbinas- 120 
metros como já foi esclarecido aos Senhores; todas as dezoito tur
binas da Itaipu tcrilo u mesma rotação, que será, creio, d~ 92.7 RPM. 

Resta a questilo da freqUência para os gerudorcs, que vem sendo 
amplamente examinada. ~á lhes disse que todas us turbinas ~ilo ter a 
mesma rotação, a mesma ·vclocidude, podendo fuzer sincroniu com 
os gerudores, scju clu de 50 ou de 60 ciclos. Chcguram a esta 
col\clusão, técnicos dos mais experimentados que nos orientam no 
assunto, os Engenheiros John Parmakiun c Michael. 8raikcvitch, c 
aconselharam a solução que adotamos. Estamos, pois, procedendo a 
um· estudo para os geradores, da forma como fizemos em reluçilo.às... 
turbinas, mediante consultas aos grandes técnicos especializados não· 
só do Brasil, mas também do exterior. Após conclusão dos estudos 
pelos consultores especializados, a ltaipu apreciará ó assu'nto e 
posteriormente reunir-se-á com a ELETROBRÃS e com a ANDE 
para se adotar a melhor solução. 

A título de esclarecimento, gostaria de ressaltár que a decisão da 
questão de freqUência não é: de responsabilidade da ltaipu, e sim dos 
dois Governos, ELETROBRÁS e ANDE. A ltaipu executa aquilo 
que os .dois Governos decidirem; se os Governos Brasileiro e 
Paraguaio disserem que a metade dos geradores será em 50 ciclos, e a 
outra em 60 ciclos, a ltaipu cumprirá essa decisão, pois somo~ os 
executores. ReP.ito, essa questão é de decisão de Governo, e' nãó da 
ltaipu. Devo assinalar, porém, que estamos informados de tudo que 
sé vem realizando no sctor e temos interesse em cooperar para que se 
encontre a melhor solução. 

Ainda, com referência ao problema de geradores, devo informar 
que já existe um ponto pacifico no que se relaciona a 9 unidades gera
doras. Como o Brasil terá a metade das umdades, de acordo co.m o 
Tratado, para nove geradores não há dúvida, serão de 60 ciclos. Os 
outros nove geradores, como o Paraguai tem um ciclagcm de 50 
hertz - poderão ser em 50 hertz, de acordo com essa ciclagem. 
Considerando, entretanto, qui: o Paraguai vai ceder ao Brasil a ener
gia a que tem direito, para nós usarmos essa energia gerada em 50 
ciclos, teríamos que fazer conversores d~ f~eQü~ncia. Tecnicamell'te, 
parece viável, mas. ccon'omicamcnte ~erá . um grande.• mvestiml:~d 
extra para a ltaipu, que não está consignado nos seus orçamentos. A 
estimativa de custos da ltaipu vem consignando, apenas', conversores 
para uma máquina de 700 MW. 

Outra solução: o Paraguai concordaria em que todos or 
geradores fossem cm 60 e converteria a energia para 50 ciclos, à me 
dida que viesse a ser usada pelo Paraguai, solução também 
tecnicamente viável. Vai haver o mesmo investimento de conversão 
de freqUência, apenas mais dilatado no tempo. Os consultores 
especialistas em geradores, que estudam o assunto, procuram veri
ficar se haverá a possibilidade de mudanças de pólos nos geradoreS 
sem fazer a conversão com os conversor.es d~ freqUência. (Se for soli
citado na parte de debates, o Engenheiro John Cotrim poderá expli
car melhor os problemas técnicos da mudanÇa. de pólõs). O• Consut: 
tores poderão dizer - após os estudos que realizam-se é ou não viá 
vel, e quai será o custo correspondente. Para esta solução nós pe· 
dimos o auxílio de consultores de fora, neutros, grandes conhe· 
cederes do assunto. 

Existe, também, uma outra solução que é eminentemente polf
tica e não técnica: seria o Paraguai mudar sua freqUência para 60 
ciclos. No Brasil tínhamos as duas freqUências: 50 e 60 ciclos. 
Lembro-me que, quando Ministro das Minas e Energia, iniciei a mu
dança de clclagem no Brasil. No Estado da Guanabara, mais pre
cisamente, foi iniciada a mudança, quando houve a enchente que 
inundou a Hidrelétrica da Light, no Vale do Rio Paraíba 
ocasionando no Rio de Janeiro considerável racionamento de ener
gia; então, o Rio era cercado de energia de 60 ciclos por todos os 
lados e não podia receber essa energia porque não havia conversores. 
Naquela ocasião o Governo tomou uma decisão politica da mudan
ça de ciclagem cm todos os Estados; Recife havia mudado 
anteriormente, na época da CHESF, o Ceará cu não sei se era 50 ou 
60, mas. de qualquer forma, a Bahin já estava com 60; c o Rio 
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Grande do Sul foi o Estado que mais demorou na adoçllo dessa 
ciclagcm. O Brasil tem, portanto, uma experiência bem razoável de 
mudança de f'reqU~ncia c tecnicamente nllo é problema. No CIISO cm 
tela, da I TAl PU. é uma solução eminentemente polltic11, repito. Por 
isso, dispenso-me de entrarem maiores comentários sobre essa solu· 
çi!o. Quiz chamar a atenção para esse problema que temos a resolver 
-da freqU~ncia- que para nove geradores já está solucionado. As 
especificações estão sendo feitas, podendo até mesmo proceder-se às 
encomendas. Para os outros nove ainda podemos esperar alguns 
meses tranquilamente. Não há nenhum atraso na ITAIPU por causa 
deste problema, pois estamos perfeitamente dentro dos prazos para 
as encomendas de todas as unidades geradoras. 

Projcções exibindo dados relativos aos Conjuntos Habitacio· 
nais, que foram comentados no percurso feito até o local da conferén· 
cia .. 

Algumas projeções do que foi realizado em matéria de desapro
priações. 

Na margem esquerda: 196 propriedades, desapropriamos 5.786 
hectares. Creio que o preço médio, por hectare, na margem esquer· 
da, entre área meia urbana e a rural, está na ordem de CrS 8.000,00 
como médio geral, sendo CrS 20.000,00 o alqueire. 

Projeções contendo as Estimativas de Custo. 
Este é: um assunto que foi muito debatido no Senado. A pri· 

meira Estimativa de Custos da ITAIPU, a preços de junho de 1972, 
referiu-se ao anteprojeto básico; ao estudo preliminar, preparado 
pelos consultores na fase inicial. Essa estimativa é destinada, 
principalmente, como termo de referência econômico-financeira, a 
permitir a escolha entre as várias alternativas do·projeto, que resul· 
tará num custo total de 2 bilhões e 33 milhões de dólares, incluindo 
encargos financeiros. Este foi um primeiro estudo feito sem nenhuma 
profundidade, apenas adoutou-sc os mesmos critérios para todas as 
alternativas. Não se sabia à época nada ainda sobre a administração 
da empresa, não se tinha nenhuma idéia sobre infra-estrutura, sobre 
habitações, sobre obras de acesso: foi um estudo concebido, apenas, 
'para levar ao Governo uma estimativa para que ele pudesse tomar 
uma posição em termos de Tratado. Depois de firmado, já com a 
IT AI PU organizada, pormenorizaram-se os estudos; à medida em 
que o projeto se definia, aquela primeira Estimativa foi sendo revis· 
ta, resultando numa estimativa formal de preços de novembro dé 
I 973, que sofreu as seguintes evoluções, de acordo com as revisões e 
atualizações periódicas feitas pelo Consórcio Consultor IECO/ELC 
e aprovados pela Diretoria e Conselho de Administração. 

Nova projeção sobre os custos 
A primeira Estimativa não foi inserida nesta projeção porque 

foi feita sem nenhuma idéia do projeto, nem existia ainda a ITAIPU. 
Oficialmente, para a empresa, a primeira Estimativa de Custo foi a 
preços. de novembro de I 973, seguindo-se a de junho de 1974, a de 
janeiro de I 975, a de junho de 1975 e uma de dezembro de 1975, que 
jâ está consignada no trabalho que estamos apresentando, embora 
ainda não tenha sido aprovada nem pela Diretoria, nem pelo 
Conselho. 

Primeiramente, eu queria falar aos Srs Senadores, do jntercsse e 
da sinceridade da IT AI PU em fazer estimativas revistas a cada seis 
cneses, quando, em geral, são feitas de ano cm ano, e muitos nem isso 
fazem; vão fazendo projetos sem conhecimento dos custos r~is, 
defrontando-se depois, com a falta de numerário para a execução. 
Não estou criticando ninguém, mas ressalto a nossa preocupação de, 
em cada seis meses, se fazer a Estimativa de Custos, que é 
normalmente divulgada através de órgãos da Imprensa. 

Cabe uma explicação, a fim de não se confundir com o 
Orçamento da empresa, as Estimativas a que nos referimos. Falamos 
assim cm uma Estimativa de Custo, e não cm Orçamento. ~ claro 
~ue à medida cm que o projeto vai se definindo melhor, essa 
Estimativa vai se tornando mais certa, mais real, mais objctiva, mais 
correta. No início, não se sabia nada, agora já se tem um contrato de 
financiamento com a ELETROBRAS- do que lhes falarei depois
Cimo já se tem vários outros contratos firmados, Portanto, j4 se 

---

sabe, exatamente, qual é a taxa de juros, Por exemplo: para essa 
Estimativa de novembro de 1973, os consultores tomaram o seguinte. 
dado: para financiamentos locais - os que ~c referem a Brasil c 
Puruguai - juros de II%; para financiamentos externos, juros de 
7,5%. Arbitraram pelo que conheciam, sem saberem os montantes 
dos financiamentos locais, Também não sabiam o que iríamos ter de 
financiamentos externos, isto apenas para se ter uma idi:ia de como o 
trabalho foi feito. À !medida em que o tempo vai passando, vão-se 
delineando parâmetros capazes de dar uma estimativa mais correta, 
não só nos seus valores como, também, nos cncarsos financeiros, 

·· Sabem os Senhores - aqui há economistas - que os encargos 
financeiros dependem essencialmente de tr~ fatores: primeiro o 
valor mesmo desses encargos, ou seja, juros, taxa de abertura de capi·. 
tal, etc.; o outro é o prazo. Em cinco anos seria um valor: cm dez 
anos com os juros acumulados, seria outro valor. t preciso, portan
to, observar os prazos. E o terceiro aspecto é o plano de investimen· 
to. Pode-se investir mais no início, no meio ou no fim desse prazo de 
dez anos, que chamamos prazo de carência. T•·:to isso tem efeito no. 
câlculo da Estimativa dos encargos financctros. Toelos saoemos que 
o dinheiro custa caro; todos sabemos que a ITAIPU í: um~ obra es
sencialmente financiada; porém poucos se dão conta de que numa 
obra que hoje tem um custo dircto a 3,8 bilhões de dólares - um 
pouco mais pois aumentou I% neste semestre - só tem à c capital 
cem milhões de dólares. Não é normal numa empresa que est:í fazen
do um investimento desse vulto ter o capital de apenas cem milhões 
de dólares. Então, tudo vem de fora, tudo í: financidado. Ali:m do 
mais, é um projeto de maturação enorme. A primeira unidade ~ai 
entrar cm operação em 1983. Portanto, ao longo do tempo, está
remos acumulando juros de todos os financiamentos. O volume de 
financiamentos é considerável porque, o capital, como j(: mencionei, 
é de cem milhões de dólares- 50 do Brasil c 50 do Paraguai - evi
denciando-se assim que o projeto é .todo financiado. No lnicio os 
consultores calculavam esses juros, separando entre fin:J.:lciamento 
local e externo. Depois se resolveu tomar uma média. Hoje já se está 
tomando a média, creio que, de 10% para todos os tinanciamentos. 
Refiro-me a estes detalhes para mostrar a complexidade do assunto. 

Quanto a Engenharia c Supervisão, vem sendo mantida a mcS· 
ma percentagem. Administração: por que neste ano de 75 subiu mais 
em administração? Porque até então não se sabia como era a 
ITAIPU. E estes 6% já são taxas reais, c não taxas de imagi:~ação, é o 
que realmente se está gastando. Já é, portanto, coisa certa. Exami· 
nando o slide e se analisarmos os juros, face ao custo direto total, 
veremos que eles representam cerca de 50% do custo direto total. E 
representam 34 a 32% do custo do investimento total, incluindo os 
juros. 

Em dezembro próximo c também no ano vindouro deveremos 
atualizar a Estimativa, pois, cada ano - repito - esta Estimatiya 
sem sé: tornando mais apurada, quando todos os contratos cst!vcrerr: 
prontos não precisaremos mas de Estimativas de Custo. Aí nós j~ 
saberemos quanto a obra vai raalmente custar. 

Gostaria de observar, ainda, que o projeto pr~ri:l :t instahcçào 
de 14 unidades; agora há uma definição de 18, o que sir;nifica um 
acréscimo de 20% na capacidade geradora. E reafirmo que nilo eram 
consideradas as obras de infraestrutura nas Estimativas inici:li;;, as· 
sim como pouqulssimos recursos estavam previstos para ~~~ desa· 
propriações. 

~ preciso ressaltar também o aumento comidcrávcl dos mate· 
riais de construção civil. R'essalto por último as reperct<ssõcs dn in na
ção mundial decorrente da crise do petróleo no custo de uma obra da 
magnitude da ITAIPU. 

Temos dedicado o melhor de nossos esforços na busca de atuali· 
zarmos realisticamente os custos estimados para ITAIPU, utilizando 
o trabalho de consultores, especialistas. vendo e~tntlsticns e rcali· 
zando pesquisas. Não desejamos ser surpreendidos- cm neic· :cn,]o 
feito tais estimativas - e nos deparamos com c!ificuldndc~ t'"'~ :i 

consecução da ITAIPU por falta de uma análise, um;• · · .. 
acurada, do montante a ex pender no Projeto. 
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Com todos os custos mencionados, vejamos o que representu 
ITAIPU, comparando esses gastos com os gastos em petróleo c cm 
curvilo. O quadro que lhes mostro ~ muito significativo. Quando 
I TAl PU estiver com todas as suas 18 unidades operando - é só 
pura raciocinar - cm um ano de condições médias ela produzirá 
uma energia equivalente a III milhões de barris de petróleo ou 15 mi· 
lhões de: toneladas. Considerando o preço de barril de petróleo a 13 
dólares, isso representa 1,2 bilhões de dólares. Assim, quando ela 
estiver inteiramente em operação, o preço de hoje, comparando com 
o petróleo, em 4 anos de operação a ITAIPU estaria paga e inclusive 
os seus encargos financeiros. A comparação é apenas para se ter uma 
idéia do que representa a energia produzida por ITAIPU: são 70 bi
lhões de kwfhorufano. A ITAIPU vai gerar 12.600 milhões de kw, 
mas o dado impressionante é a energia que ela produz: 70 bilhões de 
kw /hrtrafano. Isso é porque o volume de água é enorme c a queda de 
120 metros- Cl)nsiderável. Esse é o termo médio. Em termos de car
vão, se bem que não tão nitidamente, é bem favorável à construção 
da ITAIPU. Daí entendermos que se temos energia de fonte hídrica, 
hidráulica, vamos usá-la. Energia barata, que não consome combus
tível. C! limpa, não faz poluição. 

Em novo quadro poderão observar, em relação ao custo direto, 
total, que a IT AI PU hoje está a 304 dólares o quilowatt instalado. 
Em relação ao custo, incluindo os encargos financeiros, 459 dólares 
por quilowatt instalado. A energia produzida por ITAIPU, quando 
se calculou, para efeito de financiamento da ELETROBRÃS, era de 
li milésimos de dólares por quilowatt. Também é um dado impres
sionante. 

Estive, recentemente, no Canadá c nos Estados Unidos. O Cana· 
dá está fazendo um conjunto de hidrelétricas, cuja potência total de 
geração é praticamente igual à de ITAIPU: são 12 milhões de quilo· 
watts. O conjunto está localizado em uma região onde os problemas 
existem em maior escala do que na região de ITAIPU. Fica bem ao 
Norte, em região muito fria; os empregados só podem permanecer 
naquele local por seis meses, quando, então, são transportados de 
avião para Montreal. Existe um serviço semelhante a uma ponte 
aérea para esse atendimento. Além disso foi informado que a energia 
do conjunto de Jame's Bay está por mil dólares o quilowatt, com li
nha de transmissão para levá-la até Montreal. E quando lhes falei do 
preço de ITAIPU eles ficaram surpresos. 

Outro aspecto por eles considerado é que hoje em dia, quem 
tiver energia à base hídrica, até esse preço, deve aproveitá-la, porque 
a energia nuclear também está a preços bastante elevados: mil ou 
mais de mil dólares por quilowatt instalado; menos de 800 já é dificil. 
E observe-se que há uma campanha contra o uso da energia nuclear. 
Na Califórnia, por exemplo, deverão realizar um plebiscito: todos os 
cidadãos maiores de dezoito anos, vão dizer sim ou não; a prevalecer 
o "não" o Estado da Califórnia não terá mais uma central nuclear c 
desativarào todas as existentes, que são 15 ou 16, vão passar a ener
gia à base do carvão, porque eles têm um carvão de ótima qualidade, 
sem enxofre, perto da região, na costa oeste. 

Citei estes fatos para chamá-los à realidade, à importância do 
nosso empreendimento, não só pelo seu preço, mas pela sua seguran· 
ça. por não depender de combustível; e porque os efeitos no meio
ambiente são os de menores conseqUências possíveis, não deixa 
poluição, c os recursos hídricos são renováveis, não custam nada. 

Vejamos pois o nosso esquema de financiamento: só para se ter 
uma idéia, o ano passado o Brasil importou 3,3 bilhões de dólares de 
petróleo. Desde logo, afirmo, já temos, praticamente, assegurados na 
ltaipu recursos da ordem de 4 bilhões de dólares.~ o que vamos ver 
no quadro seguinte, pois é fundamental para se fazer a obra com 
tranqUilidade termos os recursos garantidos. O. capital 
ELETROBRÁS-ANDE já está integralizado. Quanto ao BNH, já 
temos um primeiro contrato assinado, no valor de I 00 milhões de dó· 
lares, c já estamos pensando cm negociar mais de I 00, para todas as 
obras de infra-estrutura. O BNH financia a ltaipu, - ltaipu como 
Entidade, - não só para habitações como para obras de saneamento 
ou o que for preciso, principalmente habitações. Com a FINEP, 

Finunciudoru de Projetas, jâ ussinumos um contrato no vulor de 300 
milhões de: dólares pura pugur todo o projeto du Ituipu. A FINEP 
apenas não concordou em financiar o estudo de viabilidade feito pc:la 
ELETROBRÃS; o Tratado dizia que u ltuipu teriu o encargo de 
indc:ni:tar esse estudo e nós jâ pu gamos à ELETROBRÃS. Mas, todo 
projeto de Engenharia será finunci!ldo pelu FINEP em 10 unos c 
mais I O anos de car~nciu. O contr!ltb com o BN H prevê: 8 anos de 
car~ncia. e 38 além disto, para resgate. 

Quanto ao FINAM E, vamos ussinur um contrato nos próximos 
· meses; as cartas já foram trocadas, o contrato está quase preparado e 

o Ministro do Planejamento já manifestou a sua concordância por 
escrito. Será no valor de 500 milhões de dólares, depois, vamo~ plei
tear mais 100. Com esses recursos será financiado todo o 
equipamento de produção nacional. ' 

Encontramos algumas dificuldades quando iniciamos qualquer 
entendimento pura fins de financiamento, face aos critérios e 
lc:sgisluçào de cada Entidade, impondo certas exigências. Mas como 
a ltaipu é decorrência de um Tratado binacional e possui caracterís· 
ticas próprias temos conseguido equacionar e resolver todos os pro
blemas. 

O empréstimo do FINAM E dá a garantia à política que vamos 
adotando de: só se importar aquilo que:, realmente, não puder ser 
fabricado no Brasil e no Paraguai. E importante ressaltar que, neste 
purticular, estamos cumprindo instruções dos próprios Governos. 

Três bilhões e trezentos milhões de dólares, o equivalente a 64% 
provêm da ELETROBRÃS, resultante do empréstimo compulsório; 
é poupança dos brasileiros. Em 1973, foi aprovada. lei, pelo 
Congresso Nacional, estabelecendo que 50% do empréstimo 
compulsório da ELETROBRÃS, até 1983, será destinado a obras no 
rio Paraná, conseqUentemente i\ Itaipu, que é a única obra que está 
sendo feita no rio Paraná. 

Moeda externa 

O Banco do Brasil emprestou-nos 18 bilhões de dólares através 
de sua agência no Panamá, destinados à importação de caminhões e 
escavadeiras grandes, que, aliás, deverão chegar amanhã à obra; são 
caminhões de 80 toneladas que estão chegando para uso do cmprei· 
teiro. Esse valor- 600 milhões- i: o que se imagina que vamos pre
cisar dos supplier's crcdit, dos financiadores externos, supplier's 
crcdit, sejam bancos. Totaliza assim 100%-

0bserva-se que a grande parcela se constitui de dinheiro cm 
cruzeiro. Recursos externos, vamos precisar apenas de 15% numa 
obra desse vulto. Realmente, i: um esforço que se está fazendo nesse 
sentido. E poupança interna, mas com isso estamos impedindo im
portações. Por exemplo, toda a parte de construção civil, se se quises
se abrir uma concorrência internacional, o mundo inteiro estaria af 
querendo cavar esse canal com financiamento, mas isso equivaleria a 
sair divisas, além do fato de não ficarmos com o know-how neces
sário. 

Outro aspecto um pouco discutível é o que se refere à logística. 
Todos sabemos que seria preferível fazer uma obra dessa com a 
ponta dos trilhos aqui, em Foz do lguaçu. Mas, se não for possível, 
temos que encontrar outra maneira e vamos ser bem sucedidos. 
Cerca de 50 a 75% do cimento necessário à obra será suprido por 
indústrias brasileiras. Estamos fazendo um contrato para o forne
cimento de 50% do cimento; a cota restante de 50% desse material 
ainda está reservada ao Paraguai, embora, até o momento, não tenha 
havido uma definição ou confirmação das suas possibilidades, quan· 
to ao fornecimento da parcela mencionada - 50% do cimento ne
cessário à obra. 

Isso equivale de I ou 1,6 milhões de toneladas, entre 1977 c 
1985. Os anos críticos são estes: 1979, 1980 c 1981. A totalidade das 
necessidades de aço para concreto é de 130 mil toneladas; o aço 
estrutural, 285 mil toneladas; no tocante ao combustível não haverá 
dificuldades, pois a PETROBRÃS é que está suprindo a ltaipu c vai 
continuar a suprir de combustível toda a obra, havendo um contrato 
assinudo para esse fim. No tocante nos equipamentos vindos de fora, 
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1udo ina1cu que a grande maioria deva passar pelas estradas do 
território brasileiro. Em 1974 tivemos, cm Brasília, uma reunião com 
Di retores du ltaipu c praticamente, todos os Ministros da área cconô· 
mica: foi umu reunião muito interessante, na qual fizemos uma 
exposição sobre a ltuipu, advindo da! medidas para a criação do 
PRODOPAR - Programa de Desenvolvimento do Oeste do 
Paraná, que previa o investimento de 2,2 bilhões em ferrovias no 
Estado do Paraná, e como tal, poderíamos trazer os trilhos de 
Guarapuava até: Foz do lguaçu, como também para melhorar a 
situação da ferrovia em outras regiões do Estado. Existia assim um 
tronco ferroviário: Paranaguá - Curitiba - Guarapuava -
Cascavel- Foz, e um tronco rodoviário, Paranaguá - Curitiba
Foz, que é a BR-277. Temos, também, no eixo norte, ferrovias que 
atingem a área de Marinl\ c, depois, por rodovia, Maringá -
Cascavel. O programa foi aprovado pelo Presidente Geisel numa 
Exposição de Motivos conjunta de todos os Ministros; isso foi 
publicado. Foi um assunto ao qual se deu muita ênfase. 

Em abril deste ano fui chamado ao Ministério dos Transportes e 
soube que o Governo houve por bem decidir, objetivamcnte um 
rcmanejamento de recursos, alegando as dificuldad~s financeiras, 
que não havia condições de fazer a ferrovia até Foz do Iguaçu. En
tão, partimos para um planejamento mais profundo - no qual já 
vínhamos trabalhando - no sentido de utilizar ferrovias combina
das com as rodovias no eixo sul, tronco rodoviário Paranaguá-Foz, 
e no eixo norte ferrovias que atingem Maringâ - uma estação de 
:transbordo em Maringâ, e por rodovia até Foz. ~ o que vamos ver 
.no mapa seguinte. 

Vamos, usar essa rodovia, que já estâ sendo grandemente melho
rada, para o transporte de todo o equipamento pesado que desembar
car em Paranaguâ, compreendendo carretas, que têm 220 rodas -
para transportar até 300 toneladas; para isso estamos estudan.do o 
assunto, porque há duas pontes que precisam ser refeitas inteiramen
te, além de certos locais que precisam ser melhorados, não de raio 
mas, talvez, de base. Tais estudos estão sendo feitos já estão quase 
completos. Mas a utilização dessas rodovias, para essas grandes 
tonelagens, será a partir de 1980: temos, ainda, cerca de S anos para 
o equacionamento da questão. 

Toda a carga que vier de São Paulo será por ferrovia até 
Maringâ, local de transbordo. A BR-369, já está asfaltada, no trecho 
Cascavel-Foz, mas devido ao volume de tráfego terá que ser melhora
da. 

No trecho Curitiba-Cascavel-Foz devem passar as grandes 
carretas dos grandes equipamentos: em 1979, talvez uma- são 290 
toneladas numa carreta; em 1980 é possível que três; em 1981 nove; 
cm 1982 dezessete, c assim por diante. Assim transportaremos os 
grandes eixos da unidade principal, rodas de turbinas; transformado
res, etc. ~ preciso que se diga que na encomenda das turbinas estão 
incluídos os trabalhos de transporte e montagem· a cargo dos fa
bricantes. Uma solução viável seria fazer na área, em Foz do Iguaçu 
e em Presidente Stroessner, verdadeiras. fábricas para montagem ou 
soldagem. ·Vi, agora, a Grand Coulce, nos Estados Unidos, onde se 
usa equipamento semelhante ao que se vai usar cm IT AIPU, de 700 
Mw; eles não transportavam as rodas das turbinas inteiras, c sim por 
partes, sendo soldadas no local da usina. As rodas das turbinas de 
Orand Cqulec pesam 4$0 a 480 fonc!Íidas; 'as da JTAIPU vão pçiat. 
350 a 370 toneladas. ~ impressionante. Para uma pequena Idéia dos 
volumes, as turbinas pesam até 450 toneladas c têm lO metros de diâ· 
metro; os rotares têm enormes dimensões; um parafuso pesa 500 
quilos c uma porca 150 quilos. 

Seguem-se novas projcções onde podem ser observados: outros 
materiais que são transportados em carretas de 28 toneladas, o que 
vai representar um volume de trâfego de cerca de 60 a 70 carretas por 
dia. 

1:: evidente que cm uma obra como a que estamos realizando hfl 
também preocupação com meio-ambiente, embora não haja indlcios 
de grande poluição. Estamos fazendo um inventArio arqueológico, 
norestal e faunlstico e vêm sendo preparados diversos projetas nesto 

campo, considerando o impacto que o reservatório irfl trazer à zona 
de ITAIPU. Assim, tambêm, já foi concebido o plano de conserva· 
ção do meio ambiente, estando agora na (ase de projeto. Com todat 
essas medidas objetivamos ocupar c aproveitar racionalemnte essa 
àrca 

No ano de 1980 teremos 22 mil pessoas trabalhando na área. 
.OCv,.-eQJos ter. pt,'lSOal~qllaliJ~eadO o JCmiQPllllf'IC!ldà. ·~~~~=~ 
que tudo 1sso requer estudos e prov1dênc1as de natureza social, de 
educação e de saúde; em convênio com o Ministro da S"aúdc estamos 
'Programando unidades hospitalares c temos também convênios COI!\ 
o INPS para o mesmo fim. Outros serviços de ateildimento à· 
comunidade local estão sendo providenciados, tais como: construção 
:le escolas, transportes, condições de lazer, de diversão, campos de 
esporte, clubes, etc. ~ claro que a execução dessas numerosas c 
complexas atividades demandam tempo e os seus efeitos, por vezes, 
são demorados. 

Observem, entretanto, que a partir de 1982, quando, pratica
mente, terminará a construção civil, as necessidades de pessoal serão 
menores. ~ preciso que se atente, inclusive, para o problema de fllta· 
ção dessa população na região, estudando c criando atividadcs 
9cupacionais. Essa é uma á,rea favorável, porque é área de turismo, é 
uma área de ocupações terciárias, que absorvem muita gente. 

Finalizando, gostaria de assinalar que o Tratado de IT AI PU 
constitui uma demonstração de maturidade política das elites dirigen
tes de duas nações. Inegavelmente, é fruto de decisão, com bases cm 
fatores técnicos e econômicos, mas é uma decisão de alta politica das 
duas nações: Brasil e Paraguai; sua concretização é um desafio bina
cional. Pela parcela de informações que lhes trouxe os senhor~ 
poderão concluir o que é a ITAIPU, sem dúvida um desafio, pois 
comprova a nossa capacidade técnica- e quando digo nossa quero. 
dizer do Brasil e do Paraguai - capacidade técnica empresarial, 
gere!lcial, industrial e financeira, de levar adiante um projeto na área 
que engloba interesses múltiplos de dois povos irmãos. 

Com essas palavras, Srs. Senadores, quero pedir desculpas pelo 
tenlpó que levei, nesta exposição, mas às vezes eu me entusiasmo um 
pouco, principalmente quando encontro oportunidade como esta, de 
p·roporcionar a uma excelente platéia uma visão geral. do que esta
mos fazendo em ITAIPU, sem entrarmos cm querelas de projetas A, 
B ou C, mas de mostrar o que é o Projeto de ITAIPU. que é muito 
mais, repito, do que uma hidrelétrica, apesar de ser a maior dO. 
mundo. 

Desejaria, cm seguida, levá-los ao local das obras para uma 
avaliação dos trabalhos que se estão realizando; isso nos tomará ai· 
gum tempo, até ao anoitecer, e os Senhores terão a ocasião de vcrifi· 
car que há um ritmo de trabalho continuo. Estamos trabalhando'dis 
c noite, com duas turnias de lO horas de trabalho, e mesmo aos sába· 
dos c feriados. Em seguida, iremos para o jantar no hotel, e logo 
após, na sala reservada do hotel, poderemos continuar nossa conver
sa. Estaremos, então, eu e os Diretores, à disposição dos Senhores pa
ra as perguntas, que deveriam ter inicio, agora; a minha sugestão é 
deixar a parte de indagações para clepois do jantar .. 

Tendo em vista a concordância de todos, após o encerramento 
da visita, a programação terá prosseguimento após o jantar. 

Muito obrigado a todos. 
Pausa. 
O SENHOR PRESIDENTE (João Cnlmon)- EstA reaberta :1 

Reunião da Comissão de Minas c Energia do Senado que, excepcio
nalmente, se realiza cm ITAIPU, no Hotel das Cataratas. · 

Em nome da Comissão de Minas c Energia desejo transmiti.r ao 
General Costa Cavalcanti, Diretor-Geral da IT AIPU Binacional, o 
agradecimento dos meus colegas do Senado pela sua primorosa e ma· 
gistral exposição sobre a obra ciclópica que se realiza no rio Pnranã .. 
Tenho o prazer de apresentar, nos companheiros dn ':omissão de' 
Minas c Energia, os Dirctores da ITAIPU Bin'. •· : nos 
honram com sua presença, e que estarão dispor.t,. ~r às 
perguntas que lhes forem formuladas. 

Além do nosso velho e querido amigo e~-Deputado Costa (.;a. 

valcanti, que é o Dirctor-Geral da Binncionnl, contamos com n prc 
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scm:u do Eng~nhciro JL>hn R~ginald Cotnm, qu~ é o Diretor-Técnico 
dit !TA I PU !linadon~ll. ~ 4u~ foi o r~sponsável pela construção de 
v:1ri:ls !!ig:lnll:s~:ls hidrcli:tricas do Brasil, inclusive FU RNAS; 0 
Economist;~ M1•:1çyr Tci.wirn, Diretor-Finuncciro du ITAIPU Bina· 
cion:ll: u E~unomist:1 Aluísio Mendes, Dir~tor·Administrutivo. 
Adjunto: o Cor11nd C1ssio d~ Paula Freitas, Diretor de Coordena
ç(lo i\djuntc1: c" .\dvugauo Paulo Cunha, Dirctor-Jurídico-Adjunto. 

Antes dt: dar :1 pal:wra ao primeiro debatedor inscrito desejo 
em nome da Comissão de Minas e Energia do Senado, assegurar não 
apenas ao Diretor-Gcral da ITAIPU Binacional, mas a todos os seu~ 
companheiros de diretoria, que a Comissão de Minas e Energia do 
Senado está disposta, como sempre esteve, a colaborar no sentido de 
que sejam atingidos os nltos objetivos desta organizaçilo que é um 
orgulho do Brasil. 

D\J magistr::l e.~!'Josicão do General Costa Cavalcanti todos nó~ 
recolhemos :: nítide. impressão d~ que uma das aspirações da 
IT AI PU Bin:!<:ional ~ a concretização do seu plano de estabelecer 
uma lig:1ç:,o fc1:rovi;iria que facilitará, extraordinariamente, os tra· 
balho~: da impblta~~o dJ Usina de ITAIPU. Por outro lado, como a 
prioridade do Govano Ernesto Geiscl,já definida com tanta clareza. 
d~sd~ a sua posse, relaciona-se com o transporte ferroviário, já qut 
no p:~ssado foi dadJ excessiva ênfase ao transporte rodoviário, a Co. 
missão d~ l\!in~s c Er.~rgi:: está disposta u colaborar com os admirá
veis servidores do Brasil, que: hoje integram a ITAIPU Binacional, 
para que seja conc:etizado este projeto que, segundo fomos infor· 
mados, j~ cstj 1.k<ió:nente elaborado. As vantagens são óbvias, in
clusive pJrquc ~ ~str:1da de ferro representaria um fator de economia 
d~ <.:Limbustíve:, já c;u~ utilizaria, no futuro, a energia gerada pela 
lTAI!)ü. 

:\!ém de::~ c ::,pcc:' • J:! mnior relcv:incia, há também interesse na 
l1r~u ~~:: u~~:·icu 1 tL:.:·::, ;::!:'"·;o tra:1sport!! de~ produtos dessa área, que é 
uma ·.L..1 :!i:,:s :ic~,·; ·.~:.J L:·:,~il. Ainda há um outro aspecto que a todos 
irnpr~ssi,)n::: ~ o cr.fcv~u~ internacional do empreendimento desse 
tipo. j:'; t;u.: o;; trilhn" .. kssa estrada de ferro atingiriam Assunção e 
reprcs~:Jl::ri.l:n un: elo ~- mais para incrementar o intercãmbio entre 
Par~;::u:ti c 8r:1sil. 

Depois desse ir.tróito, que laço em nome de todos os meus com
punhcir·JS da Comiss~o de Minas e Energia, que ficaram profunda
mente imprc";on~dos com a magistral exposição do eminente Di· 
rctor-Gcr:!l 0~1 lTAl?U :>inacional, tenho o prazer c a honra de pas· 
sar a pal:..vm ao primeiro debatcdor inscrito, o nobre Senador Vir
gíiio T~vora, Vice-Lider da ARENA na Cãmara Alta. 

O SENHOR Vl•(.GlL!O TÁVORA- Senhor Diretor-Gcral e 
demai> di retores de::t:• ~mpresa, meus colegas, inicialmente gostaria· 
mos de ~ccntu::r a :r.nc,nííica impressão colhida, não só da exposição 
feita oclo Mini~~"' .:::w.w Cavalcanti como, também, do que me foi 
dado ver au::r.do rJ:t visita ao canteiro das obras. Mas íamos nos ater 
a aii!Um:! coi~a sobre a exposição de S. S•, que é o fulcro, por suas 
declarações, ros~a •:rn debate. 

i>rir.~o'r~m,,nt~. ::o··::crfamos de frisar, como Líder do Governo, 
a f:;::~<·. ::c~ ~~·.-., '-:l'~ :.•; :.~:uvc S. S•. mostrando, sem entrar em PO· 
lêmh;~s. puntos 4111; ;·,::ra .!ólc Governo são fundamentais. Número 
um, ql,~ h"nv~; escolr,:: nào-akMória. não em gabinetes fechados, 
mas ''"i-t,;:; ~c c,tudos aprofundados, pelo consórcio encarregado, 
port::i ir.tcr.t;;,:ic;n::l das diferentes aiternativas, que chegavam até 
~uasc cinqüenta, pur" a escolha entre todas. Depois, S. S• disse 
algo qt:.: n<Js encheu C:c multo orgulho e que era ponto de 
controv~rsi~ - e c::t:..l.tus fazendo esse pequeno resumo, para 
depois fazermos ns :;,a,;untas - é justamente o entendimento 
existente, c ::legado ni:ío ser possível, dentro da Diretoria. Outro 
ponto aL:; :; consit!.~:~r. e também motivo de muitas críticas que 
tính::r,ius Jcccbido, '- -.;~1~ f1cou- pensamos nós- completamente 
escl~: ;.;;:,;c p;.ra tL;~·~ :: u~ membros da Comissão, diz respeito aC' 
csqttcJ.: .. i::.~,;cdrc,, •\leJ<:Va·sc a impossibilidade, pelo crescimento 
succ:,;;iv'; que ti:lh:.r:·. c1 custos totais da obra, de seis cm seis meses, 
ro:1':r . ". · ,, :' ::: ·ostr~do o cuidado com que esse orçamento 

:,:\o havi:t c'.sc crescimento de valor de seis 
· ... :;.. .vmplct:l "''u~nç~o do 4uc, no fim, seria o 

custo total da obra, da percentagem de moeda estrangeira, que entra
va nesse finunciamento, e isso nos deixou a todos nós absolutamente 
contentes. 

Gostar!amos, também, de ressaltar o que S. S• aqui afirmou 
ser ponto controv~rso da tconomicidade da obra e dos exemplos 
muilo fc:liz~s qu~ d~u. Finulment~. ponto que era uprc:sentudo como 
1.1m ~str:~nguh1mento total, do apoio logístico necessário a ela, 

. principalmente no setor de transportes. S. S• parece que não dei· 
xou dúvida a respeito, d~ como o setor rodoviário, sendo como é:, no 
momento, o fulcro, a ~spinha dorsal de todo esse transporte, assim 
m~smo a ITAIPU não of~recia ~ss~s problemas insunáveis tão 
alegados, 

Assim sendo, Senhor Presidente, felicitando a V. S• porque, 
sem faz~r ref~ré:nciu a ninguém e sem t~ar polémica, percutiu, em 
todos os pontos que estavam pelo m~nos a nós apresentado como 
controversos, faríamos só duas perguntas. Primeiro: o projeto de 
~ngenhariu da barragem já está concluído? Ou, antes: já houve de· 
cisão da Diretoria quanto a ser este projeto concreto, não de gra
vidade, ou concreto de gravidade aliviada? Isso seria aprimeira per
gunta. Faria uma e depois faria outra. 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI- Senhor Presidente, 
Senador João Calmon, Srs. componentes da Mesa, Srs. Senadores, 
meus companheiros da ITAIPU. Antes de passar a palavra ao 
Engenheiro John Cotrim, pura responder à pergunta específica do 
Senador Virgílio Távora, sobre a existência de uma definição da 
Diretoria em relação à barragem principal de concreto, se será do 
tipo aliviado, do tipo maciço ou outro qualquer tipo de barragem -
eu gostaria, Senhor Presidente, com a permissão de V. Ex!, de tocar 
num aspecto que involuntariamente deixei de abordar na exposição. 
O Presidente da ELETROBR,\S, Antônio Carlos Magalhães, de· 
veria estar aqui conosco, hoje, porque a idéia, e o próprio convite 
pura a Comissão aqui comparecer partiu dele e de mim, e ele fez todo 
o possível para aqui estar presente. Mas, por questões imperiosas da 
administração da própria ELETROBRÁS, atendendo à convocação 
do Ministro Shigeaki Ueki, o Senhor Carlos Magalhães precisou 
seguir para Recife; solicitou-me que transmitisse, também, em seu 
nome, as boas-vindas aos Senhores Senadores, sendo como é, amigo 
pessoal de muitos dos Senhores. Pediu-me, ainda, para frisar, e o fa
ço com absoluta convicção, que o apoio que a ELETROBRÃS vem 
dando à ITAIPU tem sido todo especial. Não fosse esse apoio ao 
nosso esquema financeiro -.i{l praticamente todo ele equacionado
talvez estivéssemos ainda buscando fórmulas que melhor atendessem 
às exigências deste vultoso empreendimento e com certas dificulda· 
des. 

Por uma questão de justiça, devo ressaltar que o apoio ao nosso 
trabalho comccou, e sempre cxisti•1, durante a administracão do 
Eng9 Mário Bhermg, e vem continuando no mesmo ritmo na ad
ministração Antônio Carlos Magalhães. 

Realmente, em matéria de ITAIPU. é total a confiança que a 
ELETROBRÃS vem dedicando ao nosso labor de brasileiros junto 
com os paraguaios. Os assuntos que levamos à ELETROBRÃS pron
tamente são examinados c atendidos, c muitas vezes a empresa até 
procura se antecipar às nossas pretensões, às nossas solicitações. 

De forma que, transmito, aqui, cm nome da ITAIPU, para os 
Senhores Senadores, essa atuaçào do principal órgão executor de 
toda a política de energia clétrica no nosso País, o Brasil. Gostaria, 
também, de afirmar que por parte do governo do Brasil -c cu diria 
também do Paraguai - esse apoio cm todos os órgãos tem sido 
excepcional. No caso da ITAIPU- cu não sei o que existe, talvez cu 
não possa nem explicar - todos os nossos pleitos, cm todos os se
tore.~ de governo, sejam eles administrativos c principalmente econô· 
micos ou técnicos, todas as nossas solicitacões são de pronto 
atendidas. O próprio Presidente Ernesto Geisel - e todos sabemos 
não foi ele quem firmou o Tratado de ITAIPU, foi a administração 
passada, a Administração do General Médici - de uma maneira 
inexcedível, Sua Excelênciu cstÍl sempre atento c interessado no que 
se passa nu ITAIPU. Tenho tido várias oportunidades de conversar 
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com ele c, u seu pedido dircto, envio-lhe, a cada dois meses, uma Afirmo nos senhores que: mesmo sem u ferrovia se fará a· Jtaipu. 
silllcse do andamento das obras, inclusive seus problemas, suas dilí· . • M:~s, o Ministério dos Transportes, o DNER, assumiu conosco um 
c'uldudes. E posso diler aos Senhores que o Presidente Gcisclli: tudo compromisso sério, no sentido de serem melhoradas essas rodovias: 
com u múxima atencào, porque percebo isso, depois, nas conversas Na região de Curitiba, por exemplo, o anel rodoviário de Curitiba: já 
que comigo tem. imaginaram os senhores uma carreta de duzentas c trezentas toncla· 

Surgiu, então, recentemente, um fato que parecia difícil, com a das passando por dentro de Curitiba'? Quantos transtornos trará à 
nova politica económica do Governo, de restringir ao máximo todas população'? Esse anel é do programa c já está sendo feito um mclho· 
as importações, fortalecendo, ao mesmo tempo, a indústria nacional. ramento numa parte c será feito também cm outra. Procuram-se, 
Isso poderia causar c_ertas dificuldades à JTAIPU, porque temos que a~é~ disso, melhorar--: c para tanto há recursos- os trechos ferro· 
importar alguns equapamcntos. Sabe o Presidente Geisel _ c eu já vaános d.c Paranaguá ate Guarapua~a. . . 
disse aos Senhores Senadores- que, realmente, está dentro de nosso Assam, a comprccns~o da C~massão de Manas c Encrgaa para cs-
espirito só importarmos- c nào somente a JTAJPU, mas os emprci· se problema, realmente, c do ma .. or valor; c não só para esse, como 
teiros que trabalham para a JT AI PU, sob direçào nossa _ 0 que para todos os problemas que surjam. Acho ~uc os S~nho.rcs Senado
realmente não existir no Brasil. E todos sabemos que a ITAIPU, de- rcs obsc!"aram q~e uma obra como a de ltaapu, a BmaCJonal ~ão se 
vido ao Tratado, tem isenções completas de todos os impostos de fará sozmha. Pr~casamo~ de ~elaboração, de estlmulos c de apoao dos 
importação, 1 PI, JCM, todos os impostos e taxas. Mas, isso era dado Poderes E~~cu~avo, Lcga~lauvo c, cm certos aspectos, até mesmo do 
iJ ITAIPU, como entidade, nào apenas pelo Governo do Brasil, mas, Poder Judacaáno. Neccssat~m~s da_comprcc~são de todos. C: um tra
também, pelo Governo do Paraguai, de acordo com um dos artigos balho no qu~I o País está m~caram:nte engajado c não som~ntc nó~, 
do Tratado. E o Presidente: Geisc:l, compreendendo a politica da como, tambcm, o ~araguaa que ~ um país pequeno, muato maas 
JTAIPU, houve por bem, num decreto-lei- que penso está· sendo pob_rc do que o Brasil, mas está fazendo u~ esforço extraordinário. 
examinado pelo Congresso Nacional o c t L . • 1 450 . E varam os senhores, pelo esquema financcaro, o esforço que se está . , e re O· e1 nT . , crcao que r d d · b ·1 · 
de 26 de marco último -'isentar também todos os contratistas, ~azc~ o a poupança mtcrna rasa cara para a construção dessa gran-
emprcitciros, fabricantes que trabalhem ou produzam para a c 0 ~a. . . 
1TAI PU não só dos impostos de importação como também de IPI um esforço grande de toda a Nação. Por asso, rcpato, o 
ICM e ~utras taxas, concedendo ainda a esses fabricantes.' a esse~ estímulo que os Senhores Senadores traz_cm, é de grande ~alia. . 

. . d . 
1 

• . Com estas palavras, Senhor Prcsadcntc, peço ao Engcnhearo 
emprc1tearos, to os os estamu os e crcdltos dados à exportação J h R · ld c t · d à . . . · o n cgma o nm que rcspon a pergunta do Senador Virgflio 
Ass1m, praticamente, essa área de ITAIPU e considerada como Tá t b' • h · 'J' . _ . vora, que am cm c cngcn caro c ma atar. 
sendo de exportaçao, para todos os efe1tos fiscais, financeiros de 
impostos c taxas. Isso vem baratear o custo da obra,. porque todos 
sabemos o quanto incidem nos _prc~os as taxas, os impostos, creio 
que cerca de 20%, pelo menos, mas acha o Dr. Moacyr Teixeira, 
Dirctor-Financciro, que cm certos casos incide até mais. Esse fato 
deixa a indústria brasileira, também, cm condições competitivas; 
com a indústria estrangeira. 

Citei isso só para dar um exemplo e no lado paraguaio ocorre o 
mesmo. Não fosse esse apoio que recebemos, dos governos do Brasil 
e do Paraguai- e _eu rcssal.to especialmente da ANDE, no Paraguai, 
c: da ELETROBRAS, no Brasil- possivelmente não teríamos atingi· 
do, nas obras, o estágio que realmente atingimos. 

Sobre o problema ferroviário, meu prezado Senador João 
Calmon, tão bem focalizado por V. Ex• gostaria de repetir: essa 
ferrovia foi examinada profundamente pelos técnicos do GElPOT, 
num estudo de viabilidade que fizeram, chegando eles à conclusão de 
que a ferrovia, alcançando Foz do lguaçu, ou seja, Paranaguá -
Curitiba - Guarapuava - Cascavel - Foz, seria economicamente 
viável. Pela ltaipu, sozinha, ela não seria uma estrada cconomica· 
mente viável, mas, também, dificil seria haver· essa viabilidade 
apenas com o escoamento da produção agrlcola, cm grande escala, 
{lo que se produz na área oeste do Estado do Paraná. Juntando-se 
esses dois aspectos, durante a fase da construção da ltaipu, apesar da 
rentabilidade mlnima exigida, segundo os lndices dos planejadorcs 
de fcrrovia·s, ela se tornou uma estrada considerada viável, tanto 
assim que o Programa do Oeste do Paraná aprovou a sua constru· 
ção. t claro que depois da ltaipu, a partir de 1982, 1983, certamente 
as condições dessa área do Estado do Paraná serão outras, propor· 
cionando condições de viabilidade no decorrer dos anos. 

O aspecto político da estrada também existe. Todos sabemos 
que Paranaguá é um porto franco para o Paraguai, e que há um 
plano, dentro de ligações de transporte, de interligar, por ferrovia, 
Assunção a Paranaguá. E é claro que chegando a Foz do lguaçu, já 
seria um grande passo para tal ligação. Além do mais, essa estrada 
constitui, também, anseio do povo amigo do Paraguai. 

De forma que ficamos realmente tristes, decepcionados, quando 
soubemos da impraticabilidade de se construir essa estrada, cuja con· 
corrência já deveria ter sido lançada cm dezembro do ano passado. 
Não foi: ficou para julho deste ano, porém antes de chegarmos a 
julho recebemos a noticia de que n~o seria posslvcl. 

O SENHOR JOHN REGINALD COTRIM - Senhor 
Presidente, a pcgunta se refere, se não me engano, sobre se já teria si
do tomada uma decisão a respeito do tipo de barragem, a estrutura 
da barragem a ser executada. De fato, durante a fase dos estudos de 
viabilidade, o próprio relatório de viabilidade, feito pelos consul
tores, concluiu pela viabilidade perfeita de um ou outro tipo de barra
gem. Barragem de concreto maciço, o estilo convencional, ou uma 
'barragem que nós, técnicos especialistas, chamamos de barragem 
Çoncrcto aliviado, outros chamam tàmbém de barragem de contra
forte, mas o nome mais correto é, realmente, barragem maciça alivia
da. A vantagem de uma barragem maciça a.liviada, no caso, é que ela 
representa uma economia substancial no volume de concreto c, con
seqUentemente, no problema do suprimento de materiais; daí, uma 
redução apreciável de preço. Ambos os tipos de barragens eram per
feitamente aceitáveis. Tão logo a companhia se constituiu nós ata
camos esse problema cm primeira prioridade, porque é uma defini
ção básica cm função da qual tinha que se desenvolver todo o resto 
do projeto, c este problema foi analisado em profundidade, durante 
vários meses, com a assessoria dos consultores especiais. Nesse parti
cular, também lançamos mão de vários consultores de renome inter
nacional c - diga-se de passagem - nenhum problema capital de 
Itaipu está sendo resolvido na base do jacobinismo técnico. Nada cm 
Itaipu é cm pequena escala, tudo é o maior do mundo; a barragem é 
a maior do mundo, as turbinas são as maiores do mundo, os gerado
res são os maiores do mundo, c tudo é muito acima do que já se fez 
antes~ De maneira que, todos os problemas são problemas fora de 
série. Para tanto estamos nos precavendo c procurando cobrir-nos, 
sempre que posslvcl, com a assessoria do que houver de melhor no 
mundo, no gênero, Ainda durante a palestra, lá na obra, o General 
Costa Cavalcanti teve a oportunidade de mostrar aos senhores co· 
mo, cm matéria de decidir sobre um problema de turbinas, nós mobi· 
lizamos o que havia de melhor no mundo cm matéria de autoridades 
nesse gênero. A mesma coisa temos feito com barragens. E, depois de 
muitas anAlises, chegamos à conclusão de que era perfeitamente jus· 
tificável c viâvcl- principalmente tendo cm vista a economia- ado· 
tar a barragem de concreto aliviado. Foi assim, decidido, c a Dirc· 
toria aprovou. Isto foi jâ aprovado hã mais de um ano, na primeira 
dccisilo importante relativa ao projeto, levada a nlvel de Dirctoria, e 
já está o assunto perfeitamente resolvido. 
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O SENHOR COSTA CAVALCANTI- Além da Diretoria, 
Senador Virgílio Távora, o Conselho de Administração, também 
aprovou; c como se tratava de uma modificação essencial no Anexo 
B do Tratado, os dois governos, por troca de notas diplomãticas, 
que t~m força de acordo, concordaram com essa modificação. De 
forma que hoje i: inteiramente oficial a barragem de concreto alivia· 
do para a barragem daltaipu. 

O SENHOR VlRGILIO TÁVORA- Senhor Presidente, ou· 
tros colegas devem estar ansiosos para fazer outras perguntas, c nós 
aqui não quereríamos ser o "dono da bola" c só ficarmos com o 
microfone à mão. Resta-nos, apenas, fazer uma afirmação: senhores, 
como viram os colegas, a Itaipu está bem entregue, está entregue a 
um homem que já provou, no exercício de outras funções públicas, 
do que era capaz. E tem a auxiliá-lo uma equipe da qual, sem 
desmerecimento para nenhum dos outros, desponta a figura de 
alguém que jâ fez, por barragens, por instalações hidrclétricas, neste 
Pais, o que talvez nenhum outro já tenha feito, que foi justamente o 
Engenheiro John Rcginald Cotrim, que há pouco nos respondeu. 
Era esta a nossa indagação, pois as outras são muito corriqueiras c 
deixemos para outros colegas fazê-las. 

O SENHOR PRESIDENTE (João Calmon)- Tenho o prazer 
de conceder a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi. 

O SENHOR SALDANHA DERZI - Senhor Presidente, 
prezado Ministro Costa Cavalcanti, Senhores Senadores, Senhores 
Di retores da ltaipu: realmente, cu havia me inscrito antes da brilhan
te palestra do Ministro Costa Cavalcanti. Em verdade, muitas dúvi
das, muitas interpelações que cu iria fazer foram sanadas com a 
brilhante exposição. 

Ficamos satisfeitos cm ver o sucesso, o entusiasmo, o alto espíri
to público do eminente General Costa Cavalcanti, que já conhece
mos há muitos anos; sabemos da sua alta capacidade administrativa, 
homem de decisão, sobretudo um hâbil polltico, um grande negocia
dor. A ltaipu não poderia estar cm melhores mãos do que nas de Cos
ta Cavalcanti. Em verdade, estamos tranqUilos nesta parte. 

Mas, Senhor Ministro, a dúvida que surgiu com os noticiârios, 
especialmente com a exposição do Sr. Marcondes Ferraz, quanto à 
localização da ltaipu. Ele advogava Sete Quedas c, naturalmente, 
hoje nós compreendemos porque ela foi estabelecida definitivamente 
cm ltaupu, além de nos dar cerca de três milhões de quilowatts a 
mais do que se fosse lá no Salto de Sete Quedas. De nove a nove mi· 
lhões e pouco, ela vai a doze milhões e seiscentos mil quilowatts, 
parece-me que scrâ a produção final. E disse, também, Costa 
Cavalcanti, que hâ um estudo e a possibilidade de instalarem mais 
duas turbinas. Quer dizer que, praticamente, irlamos a quatorze mi
lhões de quilowatts, se é na base de setecentos c sessenta mil 
quilowatts, cada turbina. Realmente, é uma grande vantagem 
aproveitarmos mais esse potencial de que estamos precisando- e es
sa 1'egião precisa sobretudo, acho que al nós fixamos uma posição 
(!uanto à Corpus. Quer dizer, nós nos fixamos definitivamente cm 
ltaipu, não deixamos questões diplomáticas para depois serem 
resolvidas, co"m a construção de CÓrpus, que não é problema nosso, 
é de dois países vizinhos. Mas, vejo também a vantagem da instala
ção -'- e isto consulto aos Senhores Engenheiros - a vantagem que 
proporcionará a construção de mais duas hidrclétricas acima do Sal
to de Sete Quedas, uma parece-me que no Porto Caiuá c a outra cm 
Porto Primavera. Creio que há estudo de três, mas se não me engano 
já estâ quase fixada a possibilidade de construção de mais duas 
hidrelétricas acima de Sete Quedas, Duas hidrelétricas que irão nos 
dar, mais ou menos, seis milhões de quilowatts, cada uma delas. 

Portanto, congratulo-me, mais uma vez, com o Ministro Costa 
Cavalcanti. R~almcn'te, o Brasil pode ficar descansado, ltaipu está 
entregue em .. <~ito boas mãos, e é obra que irá dar uma redenção 
económica, um desenvolvimento imenso nesta vasta Região Centro
Sul brasileira, como também a este grande pals amigo, o Paraguai. 
Muito obrigado a V. F.:~~:•. 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI- Senhor Presidente, o 
meu prezado amigo, Senador Saldanha Derzi, não fez propriamente 
''P"huma indagação, c sim alguns comentários. Sobre a parte da pos

, :;,Jr,•,.i · Jc mais duas unidades, vou dizer alguma coisa. de-

.. 

pois talvez o Dr. John Reginald Cotrim acrescente algo, pois vou 
solicitur·lhc que fuça uso da palavra para responder às observações 
sobre as duas hidrclétricas mencionadas 

Quando foi definida a altura bruta de queda, em 120 metros, foi 
pelo Brasil e pelo Paraguai. e não pela ltaipu: isto jâ cstâ definido. 
Assim sendo, a altura de queda c o volume de âgua permitem que as 
unidades de movimento, turbinas c geradores, possam ser menores 
em volume, em diâmetro, c também menos pesadas. Assim, a casa de 
força preparada era uma só, tinha um determinado comprimento. 
Agora, como as unidades vão ser menores cm diâmetro, dentro da 
mesma casa de força, praticamente sem mudar nada do projeto, po
de sobrar· espaço para mais duas unidades. Ainda ni!o houve, nesse 
sentido, uma decisão da Dirctoria nem do Conselho. Mas, os projc
tistas de Engenharia já devem estar com os seus projetas c estudos 
preparados para nos fazerem qualquer recomendação a respeito. 
Sem dúvida alguma, creio que compensaria pois ficariam dez 
unidades para cada um dos palses, em vez de nove. 

Além disso - e só a título de informação - sabem os Srs. 
Senadores que nas barragens laterais vai-se deixar lugar, para mais 
seis unidades cm cada lado. Não se está pensando nisso ainda, mas 
pode ser que daqui a 20, 30 anos ou mais se pense. Portanto, ficariam 
trinta c duas unidades, c nesse caso, a ltaipu deixaria de ser uma 
usina de base, passando a ser usada como usina de ponta. Isso seria 
na é:poca em que a base da geração de energia, no Brasil, tivesse que 
ser nuclear, por exemplo, c as hidráulicas seriam, talvez, algumas 
delas, para operação em ponta, como é: a Grand Coulcc. Não 
poderíamos deixar de prever isso, pois se não fosse feito agora, 
nunca mais se poderia pensar em fazer. Ficam os lugares preparados 
para, daqui a dez, quinze ou vin.tc anos, se assim o desejarem outros 
governos, Brasil - Paraguai, poderão fazê-lo, como aconteceu aliás 
em Grand Coulce que foi acrescida de mais seis unidades de sete
centos mcgawatts e estão agora em preparativos para serem 
colocadas mais seis. 

Sobre o problema de Porto Caiuá, Primavera, Ilha Grande, se o 
Presidente da ELETROBRÁS estivesse aqui abordaria a matéria. 
Trata-se de problema de política energética do Brasil e não da 
Itaipu. Mas um técnico como o Engenheiro Cotrim talvez possa tra
zer-lhes alguns esclarecimentos. 

O SENHOR JOHN REG INALO COTRIM- Se a usina fosse 
construída lá no Sete Quedas, não nos daria possibilidade; pelo 
menos uma delas nós não teríamos, e essa aqui terá a potência maior, 
que é de seis milhões, ao tempo que cu soube de estudo de geração de 
potência. 

De fato, há um detalhe histórico interessante a respeito desse 
assunto. Essa questão remonta, aliâs, à época da Ata das Cataratas, 
que foi negociada c assinada neste local. Naquela época eu fiz parte 
da delegação brasileira que participou das negociações, era presidida 
pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Juracy Magalhães e 
pelo Ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Supcna Pastor; 
estava presente também o Ministro Mário Thibau, que na época era 
o Ministro de Minas c Energia. Na negociação tivemos a precaução 
de redigir a definição do trecho a ser estudado e aproveitado cm 
condomínio, com uma precisão de linguagem cuidadosa. Isso foi 
feito de modo a deixar claro que, o aproveitamento cm condomínio, 
era na .crista da cachodra de Sete Quedas, c mais nenhum metro para 
cima, precisamente para deixar livre c desembaraçado um local de 
barragem, que já naquela época estava sendo estudado pela 
ELETROBRAS; era um lugar chamado Ilha Grande, pouco acfma 
da crista da Cachoeira de Sete Quedas, onde há possibilidade de se fa· 
zcr uma barragem a cerca de 50 metros de altura, cujo remanso 
cobriria todo o trecho que ainda resta, desde Jupiâ, cm São Paulo, 
até a crista da cachoeira. 1:. portanto, um hiato que haverá entre 
ltaipu e Jupiá, um trecho de cerca de 50 metros de desnrvel, que 
pode ser aproveitado, ou uma barragem grande, alta, em Ilha Gran· 
de, ou mediante um projeto chamado Ilha Grande Baixa, que é um,a 
barragem mais baixa, e uma intermediária cm Porto Primavera. A 
dúvida que existe, c que ainda não foi totalmente resolvida, no 
1imbito da ELETRORRÁS. é sohrc a questiio de se fa1.er ou não umn 
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barragem ult~. um projeto num degrau só ou cm dois, E esse conjun· 
to, que dá cerca de cinco milhões de: quilowatts, mais ou menos a 
metade de ltaipu, não é substancial. a um elemento de rcaerva que 
nós teríamos numa eventualidade qualquer, se se atrasasse: 
tragicamente: o projeto de: ltaipu ou houvesse uma dificuldade de 
ordem linanceir<t ou politica, que: gerasse um impasse neste projeto; 
seria uma reserva importante: que teríamos logo a montante, sendo li· 
vre e desembaraçada, na nossa inteira jurisdição, para-atacar, 

O SENHOR PRESIDENTE (João Calmon)- Tenho o prazer 
de conceder a palavra ao terceiro debatedor inscrito, nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SENHOR DIRCEU CARDOSO - Senhor Presidente da 
Comissão, Senhor Presidente da Itaipu, senhores membros desta 
grande hidrelétrica, Ministro Costa Cavalcanti, quando chegamos 
hoje, pela manhã, trazíamos dados, informações, estudos, croquis, 
para acutilar a ltaipu com nossas perguntas e questões. Mas, pelo 
volume da linguagem, atenuada, mitigado de perguntas, V. Sa. há de 
compreender que depois da sua exposição, brilhante, circuns
tanciada e profunda, e do que foi dado à Comissão visitar, no 
canteiro de· o,bras, as nossas perguntas se esvaíram, nossas dúvidas 
foram espancadas', e algumas duvidazinhas que pudéssemos ter 
foram esmagadas diante da obra ciclópica que nos foi dado observar. 
Quero, apenas, fazer uma observação e uma ligeira pergunta, já que 
fui inscrito e não quero faltar ao pregão da chamada do Presidente 
da Comissão. 

Desejo, nobre Presidente, exaltar a cooperação paraguaia em 
ltaipu. Se nós, um painel grande de mercado interno e uma potência 
emergente como o Brasil, com tantas possibilidades, estamos tão 
empenhados na construção de Itaipu, muito devemos exaltar a 
colaboração do Paraguai, um pais pobre, sem ter nem mercado 
interno para consumir a energia que vai produzir, e arriscando, sacri· 
ficando, onerando as gerações futuras, para construir, com o Brasil, 
de mãos dadas, esse gigantesco empreendimento. Então, quero dizer 
a V. S•: na hora em que o Brasil proclamou o mar de duzentas 
milhas tivemos um momento nacional, mas quando o nosso País 
assinou, com o Paraguai, o contrato para a construção de Itaipu vi· 
vemos um momento continental. E quero dizer mais a V. S•: o 
Brasil, com a construção de Itaipu, tem um significado muito mais 
eloqüente, americano, c nacional do que a própria política nuclear 
brasileira. Aquele Tratado que nós fizemos com a Alemanha, para a 
politica nuclear brasileira, não tem a significação, para nós, que a 
construção de ltaipu. Porque ê um momento americano e 
continental. A este Paraguai, portanto, a minha exaltação; o 
momento é de um enxugar lágrimas que já correram, mágoas que 
estão no fundo dos corações e que queremos afogar com a água de 
I taipu, para que com este país, de mãos dadas, possamos construir 
grandes iniciativas e grandes realizações para o· dia de amanhã. 
Quero dizer ainda que V. Sa. não dirige uma empresa hidrelétrica, V. 
Sa. está dirigindo um pequeno Estado, dentro de uma grande Nação, 
está dirigindo um Estado -diafragma, uma espécie de glândula que 
está fazendo o metabolismo entre as duas nações; e devo dizer, mais, 
um Estado de 2.100 quilômetros quadrados, mas de uma significação 
eloqUente. Amanhã, Ministro Costa Cavalcanti, as gerações hão de 
lembrar os nomes dos homens de ltaipu, que começaram este passo 
gigantesco na colaboração americana. 

V. SI e seus brain trusters, esses homens que constituem -
paraguaios e brasileiros - a Diretoria de ltaipu, constituem um 
núcleo de brasileiros, que são criadores de esquinas, não i:ncon· 
traram o caminho feito, estão fazendo o caminho, fizeram uma 
esquina na vida continental, e hoje, Brasil e Paraguai, estão vivendo 
momento emocionante da vida americana. 

Fiquei emocionado e contive minhas lágrimas, quando V. Sa. 
disse que a casa de força era una, como a barragem é una, não é a 
barragem de Niagara Falis, nem a Barragem do Douro, de Portugal 
c Espanha, separadas; não, quiseram uma barragem de força única, 
porque único deve ser o esforço dc.~ses dois países, que começaram a 
passada, mas a jornada é grande, 

Em missa, elogio o exalto a ltaipu pela colaboraçlo paraguaio· 
brasileira, maior do que o acordo nuclear que assinamos, muito 
maior; esse é um passo à frente, mas a jornada é imensa c esse 
Eatado·pulmão há de funcionar entre esses dois países, na colabora· 
ção paraguaio-brasileira, para as realizações de amanhã. 

Mas, devo dizer que, infelizmente, dou razlio, hoje, ao 
Engenheiro Marcondes Ferraz- depois do que vi e ouvi dou razão 
a ele - ele tinha que fazer aquilo, tinha que fazer c justificou: ele 
tinha que sentir uma mágoa imensa de não ser executor de ltaipu. 
Foi a questão que ele colocou na Comissão de Minas c Energia do 
Senado, apenas esta, de não ser o executor de ltaipu, porque as idéias 
que deu, as objcções foram tão esmiuçadas pela Comissão, pelos 
nobres Senadores Saldanha Dcrzi, Virgflio Távora c outros membros 
da Comissão, que hoje dou razlio a ele de ter tido a pretensão de ser o 
construtor c executador de ltaipu. 

Agora, uma pergunta: acho que o momento continental de 
Itaipu ·tem sua significação, então, não seria, também, de grande 
significação continental se nós, ao revés dessa cota de 220 a 110, com 
que a barragem de ltaipu ·cerca· o caudal do rio Paraná, se nós 
pudéssemos conceder- se é que esta é a pretensão argentina - uns 
cinco .metros mais para a barragem de Corpus e inundar até mais 
cinco metros de nível, apenas para a harmonia continental, apenas 
para a convivência continental, para mostrar a eles que estamos 
rasgando horizontes do futuro c não de hoje? 

~ a pergunta que faço a V. Sa., apenas como desejo americano, 
de q.1c mostremos ao mundo que, ao revés de nos guerrearmos, de 
nos combatermos, oferecemos as mãos para a colaboração continen· 
tal. 

Construímos ltaipu c eles construirão Corpus; com as nossas 
barragens do rio Grande, do Parnaíba e de ltaipu dominamos os rios 
c dominamos a inundação de amanhã, mas colaboraríamos se 
déssemos a ele -'se fosse possível, não sei - mais cinco metros de 
altura, para que eles possam fazer a barragem de Corpus. Essa é 
pergunta que faço, pedindo desculpas a V. Sa. se foi indiscreta ou 
irreverente. 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI- Muito obrigado meu 
prezado amigo de lutas na Câmara dos Deputados, Senador Dirceu 
Cardoso. 

Prirpciramente, gostaria de dizer a V. Ex• que estou de pleno 
acordo com suas observações, acerca do esforço que o Paraguai estã 
fazendo para, junto com o Brasil, construir a ltaipu. O Brasil 
sozinho não faria a Itaipu, Paraguai sozinho também não, mas os 
dois juntos estão construindo esta grande hidrclétrica. E, realmente, 
se há esforço para o Brasil, para o Paraguai ele é bem maior. 

Só a título de exemplo, pediria, inclusive, aos Senhores 
Jornalistas que não colocassem isso na imprensa, vou dar dois ou 
três exemplos, para mostrar o esforço do Paraguai: o Brasil tem mais 
de cem milhões de habitantes, o Paraguai tem dois c meio milhões. 
não chc~ta a três; o produto interno bruto do Paraguai não chega " 
um bilhão de dólares, c o produto interno bruto do Brasil está atin
gindo ou ultrapassando os cem bilhões de dólares. a. portanto, cem 
vezes menor, e para se ter idéia dessa diferença basta que se diga que 
a diferença entre Estados Unidos c Brasil é de 12 vezes, e entre Brasil 
e Paraguai é de cem vezes. Creio' que esses dois dados mostram, cm 
recursos humanos, população, recursos econômicos- produto intcr· 
no bruto- o esforço. que o Paraguai faz para nos dar sua participa· 
çào. 

Em relação ao problema de Corpus, apesar de todo o respeito e 
amizade que tenho por V, Ex•, eu, na qualidade de Dirctor·Geral da 
ltaipu, não estou cm condições de opinar e nem deveria fazê·lo, cm 
termos de politica internacional da Bacia do Prata, Acho que esse é 
um problema da exclusiva alçada dos Governos do Brasil, do 
Paraguai e da Argentina, principalmente do Governo do Paraguai c 
da Argentina, mas como isso terâ innuências no Brasil, é claro que o 
Brasil, também, tem interesse nos problemas de Corpus. 

Corpus está sendo examinada pelo Paraguai e Argentina. A 
Yacirctá - muito mais abaixo - está sendo construída pelo 
Paraguai e Argentina, em condições bem mais atrasadas do que 
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ltaipu, porque: estão faltando, creio, recursos financeiros, humanos c: 
tí:cnicos. 

o que posso dizer, relativamente à indagação de V. Ex• sobre a 
Usina de Corpus, prezado Senador, é que podemos transmiti-la às 
autoridades do Governo. c cu poderia, depois, - se receber uma 
resposta, é: cjaro - fazer com que ela chegue ao seu conhecimento 
por intermédio da Comissão de Minas c Energia do Senado. 

Como disse . pela manhã - c creio que . os Srs. Senadores 
compreendem - não é conveniente nós da Itaipu entrarmos ·nesse 
problema, que é muito complexo c o tempo é curto; as 24 horas do 
dia não são bastante para realizarmos todo esse imenso trabalho que 
temos pela frente. Às vezes, tenho algumas informações, outras vezes 
não tenho. Digo tranqUilamente a V, Ex•: nunca fui conv9cado para 
nenhuma reunião para discutir problemas sobre a Bacia do Prata, so-
bre Corpus, ou outros inerentes. . . 

Eu, como Diretor-Geral da Itatpu, tenho, mcgavclmcntc, que 
dar satisfações - porque a Itaipu é flfty.flfty - aos meus 
companheiros de Diretoria do Paraguai, com os quais vivo bem; 
temos aqueles problemas que existem cm toda parte, c que existem 
para serem resolvidos; para isso é que se tem a Dirctoria. 

Portanto, não fica bem - c acho que V. Ex• há de concordar 
comigo- a ltaipu entrar nesses problemas; existe o Ministério das 
Rclaçt\es Exteriores nos dois países, assim como o Ministério de 
Minas c Energia, no Brasil c na Argentina; embora o Paraguai 
não tenha, c a ELETROBRAS e a ANDE que são os ógãos 
executadores da política de energia. Então, acho que cs~es homens, 
patriotas todos, chegarão a um entendimento que será o melhor para 
os três países, c que será bom, também, para a ltaipu. 

O SENHOR PRESIDENTE (João Calmon)- Tenho o prazer 
de conceder a palavra ao quarto dcbatcdo( inscrito, nobre Senador 
Agenor Maria. 

O SENHOR AGENOR MARIA- Sc;nhor Presidente, Senhor 
General Costa Cavalcanti c demais Dirctorcs da Itaipu. 

Dirimiram-se as dúvidas que tinha para com Jtaipu depois da 
explanação magnifica feita pelo General Costa Cavalcanti. 
A proveito a oportunidade da minha inscrição para ver se é possível, 
através de sugestão, que ltaipu dê conhecimento ao Brasil do que 
representa esta obra magnifica para o futuro deste Pais. 

Talvez 95% da nossa população não tenha conhecimento do que 
representa o esforço destes homens de hoje, t~a defesa dos interesses 
maiores do futuro ·desta Nação. Devemos esclarecer a opinião 
pública nacional, a respeito do que representa esta obra para o 
futuro do Brasil, além de realmente, darmos estimulo c, quem sabe, 
condições maiores de patriotismo c de interesse, para que todos os 
brasileiros voltem suas vistas para ltaipu. 

Aproveito, também, a oportunidade a fim de parabenizar todos 
os senhores; perguntaria, ainda, se não seria possível abreviar o 
prazo de construção desta magnifica obra, pois oito anos creio que é 
muito tempo, diante dos problemas que a.cada dia crescem no Pais, 
através dessa inflação terrível que temos pela frente, 'c da necessidade 
de economizarmos divisas. Agradeço a deferência c aqui ficam meus 
agradecimentos. 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI- Meu prezado Senador 
Agcnor Maria, teria desejo de abreviar a construção desta obra, não 
só cu, mas totos os brasileiros c paraguaios. E .diria, até, que os 
pruLos específicos no projeto, no estudo de viabilidade, são prazos 
considerados ambiciosos, tal o volume de trabalho que se tem a 
fazer. Entretanto, não é fácil escavar, cerca Bc um milhão de metros 
cúbicos de rocha em um ano c meio, para instalar a estrutura do 
controle do canal de desvio. E não é fácil, em seguida, fazer nesse 
canal de desvio uma obra de concreto que vai exigir, no seu pique, 
durante meses, uma concretagem de cerca de cem mil metros cúbicos 
de concreto por mês - o que é uma meta muito ambiciosa, já 
conseguida pela CESP em Ilha Solteira; não é fácil, depois, na 
barragem grande c na casa de força, em um prazo um pouco mais 
dilatado, chegarmos a um ritmo de 300 mil metros cúbicos de 
concreto. por mês, ainda nilo atingindo no Pais, utilizando 

equipamentos muito especializados, guindastes, cabos aéreos, (como 
os do Pilo de Açilcar) levando concreto para baixo c para cima, 
pequenos trens entrando c saindo. No que: se refere à parte da 
construção civil, no meu entender, não podemos· abreviar os 
trabalhos. Gostarlamos que houvesse essa chance, mas acho 
praticamente impossível. 

Vou dar a palavra ao Dr. Cotrim, que é o. homem que já fez 
várias biuragcns, e poderá dar-lhe outros detalhes que satisfaçam a 
sua indagação. 

O SENHOR REGINALDO COTRIM - Meu caro Senador. 
esse desejo de abreviar as obras no B'rasil é: de todos, mas há um 
limite: além do qual não há força humana que consiga. 

Os técnicos quc·cstudaram esta barragem foram antcripres à 
minha gestão, c se me tivessem consultado cu até: poderia. pensar cm 
mais um ano, posso lhe garantir. ~ que são técnicos i~macionais, 
habituados a recursos logísticos, equipamentos e .métodos de 
trabalho muito mais fáceis de atingir a conclusão de uma obra. Hoje, 
quando se analisa a fundo um cronograma, elaborado durante a fase 
dos estudos, c que serviu de base para o lançamento do projeto, etc, 
verifica-se que eles não se lembraram bem do seguinte: primeiro, que 
essa., obra ia . ser executada cm países ainda em fase de 
desenvolvimento; segundo, a localização da obra, que tem 
problemas logísticos· graves; c terceiro, que se trata de uma 
companhia binacional cujos processos administrativos e executivos 
são necessariamente, mais complexos. E, superpondo-se a tudo isso, 
vem essa crise internacional que nos atingiu, frontalmente, e que gera 
uma série· de dificuldades intrínsecas na nossa produção, na nossa 
indústria. Portanto, vamos ter que contar com prazos mais dilatados 
em fabricação de cquipalT)entos. Desse modo, temos que lutar com o 
problema de importação de equipamentos, como tivemos, agora, 
recentemente, com a importar<ão do equipamento de construç~o. por 
causa da nova legislação financ.cira de importação, que cria 
dificuldades; enfim, todos esses fatos vão se supcrpondo, de maneira 
que se conseguirmos cumprir o prazo que está previsto será um tour 
de force, será uma proeza iqédita. 

O SENHOR PRESl.QENTE (João Calmon;- Tenho o prazer 
de conceder a palavra ao quinto dcbatcdor inscrito, que proferiu 
nada menos do que set~ ou oito discursos no plenário do Senado, 
sobre ITAIPU, o nobre Senador Mattos Leão. 

O SENHOR MA TIOS LEÃO- Senhor Presidente da Comis· 
são de Minas e Energia, eminente colega Senador João Calmon, Sr. 
Presidente da IT AI PU Binacional, General Costa Cavalcanti, Srs. 
Diretorcs da ITAIPU, eminentes colegas, meus Senhores: 

Na verdade, como representante do Paraná, no Senado da Re· 
pública, tivemos a honra, o prazer c o contentamento de abordar, 
por diversas vezes, o aproveitamento do potencial do rio Paraná, 
transformado nesta grande usina que está sendo executada agora. 

Já nos idos· de 1971, comentamos no Senado oot.ncõntr-d'~o·~~ 
sidente Médici com o Presidente Stroessner, em Bela Vista, 'no Esta· 
do de Mato 'Grosso, quando houve, praticamente, o inicio dos 
entendimentos entre o Brasil c a República vizinha amiga, o Para· 
guai. Depois, acompanhei com muito zêlo, "pari-passo", todas as 
medidas adotadas ressaltando os tratados, a Ata, o Tratado que foi 
assinado e, depois, a posse da atual Diretoria, que foi efetul!da, aqui 
mesmo, neste hotel, quando o Presidente Geiscl e o Presidente 
Stroessner aqui compareceram c deram posse à eminente e digna 
Diretoria que hoje dirige a execução da obra de ITAIPU. 

Nos debates que tivemos no Senado, Sr. Presidente, Sr. General 
Costa Cavalcanti, diversas dllvidas foram apontadas por alguns 
eminentes colegas, inclusive o problema do endividamento externo, 
que foi esclarecido com precisão, hoje, por V. S• c pelo emhiente 
Senador Virgílio Távora, que ressaltou que iremos assumir 12,3% do 
endividamento, e que era a grande preocupação de alguns colegas do 
Senado. 

Outro ponto, ainda, que gostaria de ressaltar, com muita satisfa. 
ção, é a economia de combustlvcl que trarâ ltaipu para toda a Nação 
Brasileira, um bilhão c duzentos mil dólares, logo depois que ela fi. 
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que conclufda; como tambtm O preço do qUilOWatt/hora, sendo que 
este assunto foi discutido no Senado c ficou devidamente esclarecido, 
hoje: l: um dos mais baratos do mundo, como bem ressaltou V. S•, ac 
preço de 459 dólares o K w /h. 

Ainda tenho mais um assunto que foi abordado cm nossos pro· 
nunciamcntos c debates no Senado, c que, na ocasião, procuramos 
justificar c esclarecer aos nossos eminentes colegas: é o caso da 
erosão do Noroeste do Paranl1. Como todos nós sabemos, no 
Noroeste do Paranâ existe uma erosilo um tanto acentuada. E foi 
levantado o problema, que poderia haver com essa crosilo. ~ uma 
indagação apenas, não é uma pergunta: seria ooss{vel um assorea· 
mcnto na rcorcsa de Itaiou'! Ev•Cicntcmcntc, essé assunto fdi aborda· 
do por diversas vezes c contestamos, inclusive cm nome da ARENA, 
do nosso Partido e do Governo, que nllo haveria esse assoreamento. 
No entanto, gostaria de um esclarecimento sobre esse problema da 
erosão c do assoreamento. Grato a V. Ex• 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI - Muito obrigado, 
Senador Mattos Leão. Conheço o problema da erosão, porque 
comecei a ajudar a combatê-la no Estado do Paraná, através de obra 
que - creio - afinal estilo comeÇando a realizar, nllo só no Estado 
do Paranâ como cm certa parte de Sllo Paulo c de Mato Grosso. 

Sobre este assunto, crosi!o, assisti, também, palestras num 
seminário sobre barragens, feito em Curitiba, prefiro que o Enge
nheiro Cotrim -que por sinal presidia a reunião a que me referi -
diga alguma coisa. No meu entender não hã esse perigo, mas o Dr. 
Cotrim vai explicar. 

O SENHOR JOHN REOINAI~D, COTRIM - q probl•m~t 
ela erosão cm barragens - a preocupação com a erosão em relação 
às barragens - remonta a uma geração atrás. No Brasil, quando se 
faziam barragens pequenas, barragens de pequena altura, freqUente· 
mente, elas eram entupidas de areia, mas isso é de época quase que 
pré-histórica da energia elétrica. Em grandes reservatórios, cm 
barragens altas, em reservatórios muito grandes esse problema nllo 
existe; seria preciso que o rio carreasse uma quantidade quase que 
ciclópica de areia, para que, num prnzo relativamente curto, isso 
pudesse constituir algum empecflho à utilização do reservatório. 

E acresce mais outro fator: é que no caso de Itaipu nós nem se
quer precisamos do reservatório, do armazenamento, porque como 
foi dito na palestra do Diretor-Gcral, lã na obra, o aproveitamento 
está projetado de tal forma· que vamos usar uma camada muito pc· 
quena, superior só do reservatório. Todo o armazenamento é o que 
chamaremos de armazenamento morto; de modo que ele pode 
encher de areia à vontade, por muitos séculos, que não nos atra· 
palha rã em nada. 

O SENHOR PRESIDENTE (João Calmon)- Tenho o prazer 
de conceder a palavra ao sexto dcbatedor inscrito, nobre Senador 
Gilvan Rocha. 

O SENHOR GIL VAN ROCRA-' Senhor Presidente, Sen1lo1 
Min)stro Costa Cava1Cant1, Diretoría de rtaipu Binacionaf:. 

Naturalmente, estou levando uma grande desvantagem, porque, 
provavelmente, sou o serra-fila'dos inquisidores, mas cm verdade, jA 
ficamos senhores e praticantes doutores em ltaipu. 

Amda no avião, nossa atenção foi despertada por uma noticia 
de primeira página sobre preocupações do Sr. Embaixador da 
Repóblica da Argentina, a respeito de Itaipu. Entretanto, a perspicá· 
cia e a inteligência do Senador Dirceu Cardoso escamoteou a pergun• 
ta que cu· queria fazer a V. S•, que, girava,em torno desses problemas 
como o. nosso Pais. 

A resposta de V. S•, entretanto, o General, foi a de um estadista, 
c compreendemos perfeitamente que o problema terâ que ser rcsol· 
vido cm outras âreas. Portanto não o molestarei com perguntas desse 
tipo. 

Resta-nos apenas, então, um agradecimento, uma observação c 
uma pequena inquirição. O agradecimento pela acolhida que todos 
tivemos c, principalmente, por esta nula de Brasil que tivemos no dia 
de hoje; a observação de que Nnlmos daqui alérn (j~ absolutanicntc 

sennor~ da ~roblcmâtica. de Itaipu, s,ramos tambcrn convencidos ·de 
Itaipu. Esta ob$ervaçllo l: importante nio ~ela ~soa flsicà do Senlio 
\lor, mas pela pessoa jurldica, pois sou senador aa Oposição, e V; s•. 
c vossa .equipe, realmente, .. nos convenceram· cpmplctamcntc. do 
acerto da direçllo c~o scú alto grllu de patriotism9. 

Quanto fi indagaçllo 1: apenas um esclarecimento, por mera 
cu,iosidade: é que não ficou para mim muito claro o problema de 
navegabilidade do rio Par::tná. Gostaria que V. S• dissesse alguma 
coisa a respeito. 

O SENHOR COSTA CA VALCANTI - Pois não, vou 
explicar. Primeiramente, muito obrigado por suas palavras. Acho 
que V. Ex• é realmente um Senador do Brasil dizendo o que acaba de 
dizer. Muito obrigado. 

Em relação à navegação, nobre Senador, vou procurar explicai 
e depois pedirei aos meus dirctores que complementem, porque 
realmente é um aspecto importante. 

Todos nós sabemos do falado Corredor Fluvial de Exportação, 
que vem desde São Paulo, Sorocaba, pelos afluentes do rio Paraná. 
Com obras de navegação feitas ao longo dos custos desses rios, este 
podcrâ vir a ser o melhor meio de transporte para fins de exportação, 
englobando uma ârea muito rica no nosso Pais, e transportando 
produtos até o estuário do Prata. 

Praticamente todas as hidrclétricas do Estado de São Paulo, pos· 
suem eclusas, inclusive as ~;randes Hidrelétricas de llha Solteira e de 
Jl.lpi~. Havia, entretanto, o grande degrau à jusante de Sete Que<!as· 
que impedia a navegação até a Foz do Prata. 

Considerandc que o rio. entre Sete Quedas c a Foz do Rio 
rguaçu e mtc:rnacional, o Tratado de Itaipu ...:.. a meu ver, muito bem' 
- determinou que a Entidade ltaipu fizesse um projeto de nave• 
gação em moldes que atendam as necessidaaes de navegação e que 
serã executado quando os dois Governos decidirem. soberanamente. 

Determinou, também, o Tratado que enquanto essas obras de 
navegaç~o -. as eclusas - não fos~em fcítas, a ltaipu devem~ 
construir estradas em ambas as margens do reservatório. Estamo~ 
com os projetas dessas duas estradas'·praticamente prontos: uma do 
ladp.brasileiro, saindo da região de Foz'do Iguaçu, abarcando todo ú 

reservatório e indo até Porto Mendes. 
Do lado do Paraguai, procede-se ao mesmo trabalho e as estra· 

das têm extensão igual, cerca de I 50 quilometras. As duas vias de 
acesso, cóncorrem de alguma forma para o crescimento do custo da 
ITAIPU, porque não foram previstas nos projetas iniciais; estamos 
presentemente incluindo no orçamento esses gastos, porque já temos 
uma noção do preço- o quanto elas irão custar. Isso é só um peque
no parêntese para dizer que essas estradas vão ser feitas. 

Quanto às eclusas, o projeto ~eterminará onde vão ser feitas: se 
na margem esquerda. hrasileira, se na margem direita; paraguaia. 

O primeiro estudo feito sobre a matéria, peios consultores 
internacionais, aconselhou essas eclusas, preferencialmente, na 
margem esquerda, brasileira, pelas condições da natureza, , pcl11 
existência de córregos, etc. Seriam vãrias eclusas cm número de qua
tro, digamos. Por essa projeção os Senhores têm uma idéia sobre' 
como poderia ser o sistema numa primeira tentativa. O projeto ele
viabilidade está a cargo da firma HIDROSERVICÉ. Esse é o primei· 
ro esboço, uma idéia, repito, que está sendo aprofundada peta 
Companhia HIDROSERVICE, contratada pela Itaipu. Quando esse 
projeto for concluldo e nos for entregue nós o entregaremos aos dois 
governos. 

Além das eclusas, no momento, estamos também estudando 
terminais portuários, aqui, na região de Foz do Iguaçu, a fim de que 
haja conexão com a estrada a que me referi - Porto Mendes - Foz 
do Iguaçu. Também, no lado do Paraguai, estilo sendo plancjados 
terminais portuários, assim como na Região d;: Porto Mendes c de 
Puerto A dela. 

Entretanto, o tr.ansportc nuvial. ness01 região, realmente. no 
momento, é pequeno; transportam madeiras, pequenas cargas, nAo 
têm grande transporte. Pc~sonlmcntc, acho que n construção dessas 
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eclusas - trurã, sem dúv1da, para a região c outras, à montante c 
à jusante melhores condições. 

Nilo sei se o Engenheiro Cássio de Paula Freitas, também ligado 
ao setor, pois a matéria· é da Dirctoriu de Coordenação, cm ligação 
com a Diretoriu Técnica, não sei, repito, se o Cássio de Paula Freitas 
ou o John Cotrim querem aduzir alguma coisa ao que acabo de dizer. 

O SENHOR JOHN REGINALD COTRIM- Essas obras de 
navegação, a que o Diretor·Gcral se referiu, não se limitam apenas à 
construção dessas eclusas, Essas eclusas serão em número de três ou 
quatro, conforme os estudos revelaram, mas, além das eclusas hã J1 
abertura de vários canais, interligando-as, e lá de cima, na cabeceira 
do rcserv:nório, como uma ilha, terá que· se fazer, também, um 
conjunto de eclusas que serão maiores ou menores, dependendo do 
projeto que se vier a fazer para as barragens de montante. 

Não é certo, pori:m, que os estudos concluam pela melhor solu
ção do lado brasileiro: existem variantes a serem estudadas, um 
outro esquema semelhante a. esse já estudado, pelo lado do Paraguai, 
que: se pode revelar mais económico.~ só isso que cu queria dizer. 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI- O Engenheiro Cássio 
de Paula Freitas quer dizer alguma coisa? 

O SI::N HUR CÁSSIO DE PAULA FREITAS- O nosso Dirc
tor-Gcral já, praticamente, esgotou o assunto, só gostaria de dar 
duas complementações. Primeiro: aquela estrada de Foz do Iguaçu a 
Porto Mendes, que havia mencionado, assim como aquela de Porto 
Stroessner até Puerto AdeJa, estão sendo projetadas de tal modo, que 
fiquem foram da área do reservatório; de modo que, quando o 
reservatório estiver cheio, a estrada continuará em plena atividade. 

E a outra complementação é a seguinte: é filosofia, no sistema 
energético brasileiro, de que numa barragem quando tenha uma 
destinação múltipla, deve haver uma conjugação de esforços de tal 
modo que o custeio do investimento saia pelos diversos Órgãos 
beneficiados. Por exemplo, se uma barragem vai servir para navega
ção, para produção de energia elétrica, para piscicultura, para irriga
ção, etc, naturalmente, esses órgãos todos se conjugam de modo a 
que o orçamento único de Itaipu, no caso, não seria onerado. 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI -Aliás, nos orçamentos 
nas estimativas de custo da Itaipu nada existe de previsão sobre 
construçàC) de obras de navegação. Apenas o projeto, os terminais 
portl!ários c as estradas que abarcarão o reservatório estão previstos. 

O SENHOR PRESIDENTE (João Calmon)- Tenho o prazer 
de conceder a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcanti. 

O SENHOR LUIZ CAVALCANTI - Senhor Presidente, 
Senhores Diretores, colegas, ilustre General Costa Cavalcanti: 

Creio que o que se passou comigo hoje, à tarde creio que se 
passou, também, com a maioria dos meus colegas: é que, devo 
confessar lisamente, sob certo aspecto, a exposição de V. S•, na tarde 
de hoje, deixou-me profundamente logrado; é que eu tinha engatilha
do uma série de perguntas para bancar o sa.bido, c foi de tal modo 
ampla e total sua exposição que fiquei absolutamente desarmado. 

Tinha, em particular, uma preocupação c esperava com isso 
levá-lo ao canto da parede; cm relação aos recursos. Tinha para mim 
que, sem o capital estrangeiro, do qual agora estamos em dieta, não 
faríamos essa obra, mas que surpresa matavilhosa: apenas cerca de 
10% como ordem de grandeza, é do que dependemos do capital de 
fora. 

Quero confessar mesmo que não esperava encontrar, aqui, um 
canteiro de obra~ de tal modo animado; pensei que essa crise 
resultante da energia tivesse atingido ltaipu, mas atingiu somente o 
Brasil. (Risos). 

Mas, provocado pelo meu ilustre Presidente, Senador João 
Calmon, quero dizer que participo das preocupações já expressas 
pelos colegas, como os Senadores Dirceu Cardoso e Gilvan Rocha, 
cm .relação à Argentina, que todos nós sabemos está um tanto 
en~nsgadu com ltaipu, c acho que vai ficar mais macerada ainda se 

satislizcrmos o desejo do Senador Saldanha Dcrzi e construirmos as 
Usinas de Porto Primavera c Ilha Grande. 

Então, afinal, sou um bom vizinho como todos nós, c tenho o 
desejo de amaciar a nossa nação amiga, a Argentina. Portanto, a 
pergunta que vou fazer foge inteiramente aos limites da épura, aqui, 
o que é épura é a ltaipu. Mas (: tal a minha preocupação que me 
lc:mbrd, agora - para justificar esta minha intervençilo - de duas 
notícias que li, já há alguns meses: uma no O Estado de S. Paulo e 
outra no Jornal do Brasil, cada uma com os seus respectivos croquis, 
dizendo que: o Brasil c a Argentina estavam estudando, sendo mesmo 
qué um dos jornais falava numa tal Comissão Mista, não sei cm que 
caráter, para estudar a execução de três barragens, não aqui, na 
Bacia do Paraná, neste rio, mas um pouco mais abaixo, no Rio 
Uruguai, três barragens, uma cm São Pedro, outra num local de 
nome Tu pi, que me escapou, c outra cm Roncador. (Mudança da li ta 
-falha da gravação) 

E tenho para mim que homens, assim, da marca de John 
Reginald Cotrim, são sempre muito bem informados a respeito de 
energia elétrica, quer seja ltaipu, quer seja no Roncador, ou até 
mesmo lá no Taquarai. Esta é a pergunta que desejava fazer. 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI -Muito obrigado, meu 
prezado Senador Luiz Cavalcanti, meu velho companheiro de lutas, 
juntos, desde quando ele Governador, no Estado das Alagoas, c eu 
em Pernambuco, como Secretário de Segurança de 58 a 62, nos idos 
difíceis. 

O trabalho que o Brasil vem fazendo nesses rios da Bacia do Pra
ta, implantando todas as barragens, realmente é um trabalho que be
neficia os demais países da Bacia do Prata. Essas barragens já lizc
ram quase tudo, regularizando os cursos d'água. Sem esse trabalho, 
nos últimos vinte anos e, particularmente, nos últimos doze anos 
.para cá, permitiram que o rio Paraná, esse indomável, possa ser bem 
aproveitado cm Itaipu. 

O Brasil vem ajudando, com o trabalho que se tem feito, a cons
trução de outras futuras 'à jusante. 

Em relação ao froblema Brasil-Uruguai, primeiramente, acho 
que o nobre Senador não quer dar à Binacional Itaipu mais essa 
tarefa de construir outras obras. Estamos fazendo o máximo possível 
com nossa Itaipu. 

Talvez não tenha autoridade funcional para lhe dizer alguma 
coisa sobre as Hidrelétricas do Brasil-Argentina no rio Uruguai. 
Mas, tenho alguma informação sobre o assunto, e os termos da sua 
indagação são tão simpáticos que eu vou dizer a V. Ex•, em carâter 
pessoal, o que ouvi falar a respeito do assunto. 

Realmente, houve uma Comissão que fez estudos de viabilida
de, ou melhor, um grupo de empresas de engenharia, consultoras do 
Brasil e da Argentina, parece-me que do lado do Brasil foi a 
HIDROSERVICE. Esse grupo apresentou os projetos, o Brasil os 
examinou, havendo uma, duas ou três soluções, possíveis. Creio que 
no momento- como se diz cm outras palavras- a bola estaria com 
a Argentina que deverá opinar sobre as possíveis alternativas. O Bra
sil, ao que me parece, teria interesse - não estou falando formal
mente, em realizar uma ou duas dessas obras. Devido a essa situação 
interna no país vizinho, acredito, não houve ainda uma resposta, 
mas é possível que haja no futuro. O Engenheiro Cotrim, que é um 
dos papas do setor, pode lhe dizer talvez mais sobre o assunto. 

O SENHOR JOHN REGINALD COTRIM -Acho que o Ge· 
neral Costa Cavalcanti disse tudo. Realmente, constituiu-se nos 
moldes da Comissão Mista que funcionou aqui, nos estudos da 
ltaipu, uma Comissão Mista Brasileira-Argentina, coordenada pela 
ELETROBRÃS, do lado brasileiro, c da Argentina pela Ãguas c 
Energia Elétrica, c escolheram consultores de cada lado. Firmm" 
argentinas c brasileiras vêm trabalhando, seguramente, há uns três 
anos na análise daquele trecho, c chegaram a conclusões sobre a 
viabilidade de vários projctos. E, ao que cu sei, na qualidade de mcm· 
bro do Conselho de Administração da ELETROBRÁS, é que, exa· 
lamente, como disse o General, a bola está nos pés dos argentinos. 
Os estudos atingiram um nível que agora depende da decisão dos 

l ................ --------------------------
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governos do que fazer c como fazer. Pensa-se, tamb6m, na criaç!lo de 
empresas mistas: existem vârios esquemas, Para o caso do rio. Uru. 
guai a situaç!lo muis favorâvcl, aparentemente. seria a construç!lo ae 
. barragens cm condom(nios, mas cada pafs constr~indo a SIUI casa de 
força, de um lado e do outro. Pelo que sei, não seria uma proprio
dadc eonjunt11 das usinas, a barragem siin, ~ que seria em con
domínio'; agora, cada pais pori<1, ao pé de barragem cm sua margem. 
tendo o direito de utilizar metade da água, a instalação que bem lhe 
interessasse. 

Esta é mais ou menos a filosofia, parece, que cstâ sendo oricn· 
tada. Mas o problema cstâ ainda cm fase de negociações. E, natu· 
ralmentc, as dificuldades internas, a instabilidade administrativa da 
Argentina, nos últimos anos, tornou dillcil, sequer, ter com quem fa· 
lar. O problema, ultimamente, tem sido este - não havia nem com 
quem falar. Agora, parece que as coisas estão tomando outra 
orientação.· 

O SENHOR LÜJZ CA VALCANTI - De qualquer modo, as 
coisas estão muito mais adiantadas no caso de Itaipu, do que eu 
supunha. Muito grato. 

O SENHOR PRESIDENTE (João Calmon}- Tenho o prazer 
de conceder a palavra ao nobre Senador Lázaro Barbosa. 

O SENHOR LÁZARO BARBOZA - Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, Senhor General Costa Cavalvanti e Senhores 
Diretores da Itaipu: 

Não tenho a honra de integrar, no Senado, a Comissão de 
Minas c Energia, mas aqui compareci a convite do eminente 
Presidente Senador João Calmon. E, Sr. General Costa Cavalvcanti, 
como os nobres Senadores Benjamim Farah, Gilvan Rocha, Agenor 
Maria e Dirceu Cardoso, eu tenho a hnnra de integrar a bancada da 
Oposição no Senado. E estava certo, Sr. General, de que conseguiria, 
aqui, municiar os meus canhões para tentar demolir aquilo que cu 
achava que fosse um "elefante branco", o projeto ltaipu, que cu 
julgava inviável, dados os vultosos recursos que aqui devem ser 
empregados. Mas o nobre General não é apenas um excelente 
General c um grande engenheiro, é um estrategista de primeira água. 
E as águas de Itaipu acabaram por inundar a pólvora com que eu 
pensava municiar os meus canhões. Estou satisfeitíssimo, nobre 
General, cm tomar conhecimento desta obra ciclópica que se faz, 
dessa luta de brasileiros c paraguaios, integrados, para construírem a 
usina do século. Itaipu é de uma importância fundamental. Resta-me 
dizer, apenas, General Costa Cavalcanti, que nós fazemos a 
Oposicào ao Governo, mas não fazemos oposição ao Brasil, e Itaipu 
interessa muito ao Brasil. (Palmas.) 

O SENHOR COSTA CAVALCANTI - Muito obrigado, 
prezado Senador Lázaro Barboza. Nos meus idos de congressista 
não tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente. Sobre este problema 
de recursos, tendo em vistà que ele, realmente, constitui a 
preocupação de muitos dos Srs. Senadores, gostaria de dizer o 
seguinte: em verdade, foi uma grande preocupação da Itaipu, 
brasileiros c paraguaios - minha pessoalmente, c talvez, diria, foi a 
maior preocupação - nesse início de obra, equacionar de maneira 
objetiva e segura os recursos disponíveis. Porque uma obra dessa 
natureza, representando esse investimento binacional, sem a tranqUi· 
!idade de um esquema financeiro seguro, teria muita dificuldade cm 
ser concretizada. 

E, graças a Deus, à compreensão dos dois países, ao esforço 
nosso, dos nossos diretores financeiros - inicialmente o Professor 
Pinho de Aguiar, c de um ano para câ o economista Moacyr Teixeira 
- conseguimos realmente equacionar esses recursos. a claro que 
quando se consegue tirar como dizem os economistas do bolo que é 
um só, uma fatia grande para a ltaipu ficamos satisfeitos. Mas, a 
compreensão foi muito grande. 

Mais uma observação apenas: Itaipu é uma obra de grandes 
investimentos, mas que produz, gera doze milhões c seiscentos mil 
quilowatts, produz setenta bilhões de quilowatts horafano. 
A.tualmcntc, essa produçilo de energia representa cerca de 75% de 

toda a energia no Brasil; E óbvio que quando ela começar a produzir 
essa percentagem jâ não scrâ a mesma, porque nós vamos fazendo 
outras obras. E era ai que cu queria chamar a atenção dos Srs . 
Senadores. f: um grande investimento numa obra s6, mas se o Brasil 
não tivesse optado por Itaipu teria que:, também, estar alocando 
recursos, para construir outras obras, ou hidrelí:tricas mais distantes 
dos centros consumidores, consumindo mais cm linhas de 
transmissão, ou dando prioridade às hidrclétricas a que se referiu o 
Senador Saldanha Derzi, ou dando mais prioridade às obras do rio 
Iguaçu, que também é um rio monumental em termos de energia, ou 
teria optado, mais cedo, por um programa nuclear. De qualquer 
forma, os recursos precisariam existir para essas outras obras, sob 
pena de o Brasil parar o seu processo de desenvolvimento por falta 
de energia elétrica. Apenas em ltaipu é tudo concentrado, numa só 
grande obra. 

No caso ltaipu, ainda em termos .de recursos, talvez por ser um 
empreentiimento de nome mundial, não tem faltado ofertas de em· 
préstimos para financiamento. V. Ex• não faz idéia das comissões de 
banqueiros, de fornecedores de equipamentos que se recebe todo mês 
-interessados na obra. 

Dizemos a eles nossos esquemas, como é que vamos fazer. 
Agora mesmo nos Estados Unidos, conversando no Eximbank - e 
não fomos pedir recursos ao Eximbank, foi uma visita de cortesia -
demos algumas informações, e o Presidente do Eximbank disse: 
"Mas General, nós imaginaríamos que os Senhores iriam precisar, 
pelo menos de três vezes a importância sobre a qual estamos falando, 
isto é cerca de seiscentos a setecentos milhões de dólares em vários 
anos". 

E à medida em que o tempo passa, as possibilidades da nossa 
indústria, em produzir equipamento crescem, melhorando a 
participação nacional. Gostaria de afirmar que sempre há pelo 
menos um. bem nos males que aparecem. Essa crise mundial de 
energía, que nos permite restringir as importações, permite também 
o fortalecimento da indústria de bens de capital do País, o que 
representa vantagens indiscutíveis. E a Jtaipu tem - orgulho de 
dizer que está cooperando grandemente no sentido de propiciar a 
implantação no Brasil de uma grande indústria de base em termos de 
equipamentos para hidrelétricas. Vamos raciocinar: onde é que 
ainda há obras hidrelétricas? Estados Unidos não têm mais, o 
Canadá possui algumas. No resto da América, sim, e na África 
também. Assim, o Brasíl, pode perfeitamente rião só suprir, todas as 
suas necessidades como ser um exportador para todo o mundo. Será, 
então, que tem sentido, hoje, uma grande fâbrica de turbinas na 
Europa, quando lá já não há mais necessidade de turbinas 
hidráulicas, quando Jâ não há mais hidrelétricas a construir? Ao 
passo que no Brasil nós temos um grande mercado, então, é isto que 
nós estamos querendo fazer; trazer essa tecnologia para fabricarmos, 
aqui, turbinas de setecentos mil quilowatts. Essa é a nossa polftica. E 
o Paraguai está 100% de acordo. Mesmo que um ou outro 
equipamento tenha que se fazer aqui, custando um pouco mais caro, 
vale a pena pagar. 

Descupem mais essa digressão. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE (João Calmon) - ~ um prazer 
conceder a palavra ao 29 Vicc-Presidente do Senadoo Federal, o 
nobre Senador BenjaiTiim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Meus senhores, já havia, 
inclusive, solicitado ao Presidente da Comissão de Minas c Energi& 
que retirasse meu nome da lista de inscrição, porque todas as minhas 
dúvidas já foram respondidas. Mas, S. Ex• insiste em me dar a 
palavra. 

Seria, assim uma pequena pergunta uma última indagação que 
ainda ficou Já no fundo do meu cérebro: o problema da exportação 
deste produto tão importante, que é a energia clêtrica. Quando, 
ainda há pouco tempo, estávamos estudando na Escola Superior de 
Guerra, fazendo o curso de atualização - eu, os nobres Senadores 
Virgílio Tâvora, Dirceu Cardoso e João Calmon - ouvimos da· 
quctes confcrencistu que a ener8ia vinha do petróleo e já estava com 
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o tempo muito limitado. Naquele ano - o ano passado - nós teria· 
mos pela frente uns dezcssete anos, ainda, de fornecimento de pctró· 
leo, depois, então, terlamos que procurar outra cncrg~a. Fiquei com 
meu coração em festa quando me lembrei que o Brasil tem grandes 
possibilidades hldricas. Sempre sonhei com essa exploração das nos· 
sas fontes hídricas. Quando o saudoso Senador Filinto MUller fez 
um discurso, lá pelos idos de 1971, defendendo o aproveitamento de 
Itaipu, d~i a S. Ex• um aparte cheio de entusiasmo, não só ~.elo 
meu espírito de brasilidade como, também, pelo meu entusiasmo ao 
grande Senador que era meu conterrâneo. E quando um governante 
argentino se rebelou contra a construção dessa grande empresa, fiz 
um discurso repelindo as insinuações contra o Brasil. De modo que, 
é com o maior entusiasmo que nós aqui estamos. E vejam que a 
Oposição - como bem disse o Senador Lãzaro Barboza - não faz 
Oposição ao Brasil. Nós somos, acima de tudo, brasileiros. Se por 
acaso no nosso partido, algum dia, entrar algum elemento que tenha 
compromissso com algum outro pals, ele estarâ incidindo cm 
equívoco, porque na Oposição não hã lugar para ele, como não 
haverá lugar para nenhum partido politico que tenha compromisso 
com um pais estrangeiro. 

Mas, meu caro c nobre General Costa Cavalcanti, V. S• não 
pode calcular a alegria que estou sentindo, nesta hora, cm ver V. S• 
como Diretor-Gcral aqui desta grande empresa. Como sabem os 
senhores, sou um parlamentar de vârias legislaturas, possivelmente o 
mais antigo representante do povo no Congresso, com muita honra, 
embora me sinta ainda em plena juventude e com grande entusias
mo, com a maior energia, e todos os meus colegas sabem o quanto eu 
trabalho. Portanto, como representante sou o decano, mas não sou 
decano como trabalhador no Congresso. No Congresso eu funciono 
como um homem de 30 anos - todos sabem disso - levanto muito 
cedo, às cinco horas da manhã, todos os dias, desde menino, durmo 
cedo e trabalho muito. Aliâs, o trabalho é o único lenitivo para cu 
poder, naturalmente, encontrar motivos de felicidade no mundo. E 
fiquei muito feliz de encontrar o nosso General aqui, à frente desta 
empresa. Jâ o conhecia desde a Câmara dos Deputados, pois nós 
dois fomos Vice-Presidentes da Comissão de Segurança, e ele era um 
dos mais trabalhadores da Casa, sendo muito organizado e muito 
"caxias". Desse modo, quando foi ele indicado para câ, cu disse: esta
mos de parabéns, porque nós da Oposição temos uma preocupação: 
é ver nos postos, homens de responsabilidade, porque nós exercemos 
uma fiscalização. Mas, quando o homem ·indicado não dâ conta das 
suas obrigações, a Oposição faz suas criticas severas, c quando este 
homem tem senso de responsabilidade - sobretudo para nós que 
amamos o Brasil - isto é motivo de grande alegria c de grande 
confiança. Hoje, mais do que nunca, estamos cheios de esperança. E 
mais do que esperança, de certeza. Aqui estão, entre onze Senadores, 
cinco da Oposição; é que nós nos preocupamos com os problemas 
brasileiros. ltaipu é, realmente, u'ma resposta a grandes dúvidas, é 
uma resposta a grandes preocupações, é uma resposta a todos aque
les que duvidam do grande destino deste Pais. 

Os homens que idealizaram esta empresa, . c que a levaram 
avante, atenderam a um desafio, a um desafio não só do Brasil, das 
necessidades brasileiras, mas um desafio do mundo. E, como bem 
disse o General Costa Cavalcanti, o nosso futuro é promissor, por
que enquanto vai faltando nos outros palses o recurso para tocar as 
suas indústrias, o Brasif estâ com este grande respaldo, sobretudo no 
terreno da sua hidrografia. Assisti, no Japão, no ano de 1974, aos 
desfiles de protestos contra o Governo; mas, por que aqueles 
desempregos? Por que aquela reação7 ~ porque havia, realmente, 
uma dificuldade na importação do petróleo, que nilo só subiu o pre
ço como, também, eles estavam fazendo um certo racionamento. 
Então, os desempregos aumentaram. E o coroamento daquela 
rcação foi a queda daquele Governo, o Governo Tanaka. 

Portanto, o Brasil pode confiar nesta empresa. Nós, da Oposi
ção, q u~ daqui sairemos amanhã, vamos levar, a toda parte, 
magnffica impressão desta obra, que é a grande obra do século, esta 
obra que dú a certeza de que o Brasil tem grandes horizontes e 
atingirá seus grandes objetivos. 

--·- a 

Por tudo isso, quero cumprimentar o nosso caro General Costa 
Cavalcanti, os seus companheiros, seus colaboradores, ni\o só os 
brasileiros como também os estrangeiros. Tenho grande simpatia 
pelo Paraguai, nasci lá na fronteira, justamente perto do Paraguai. 
Sou de origem mato-grossense como o Senador Saldanha Derzi. Nas
ci cm Mato Grosso, faço politica na Guanabara, mas estou empresta· 
do aos cariocas. Emprestado já hã quase trinta anos. Então, sou 
aquele mato-grossense c me acostumei a querer bem aos paraguaios, 
realmente, é um povo muito bom c muito amigo. 

Ao Sr. General, aos seus colaboradores, os nossos cumpri
mentos, os nossos melhores orgulhos. Levaremos daqui a certeza de 
que o Brasil encontrará, aqui, sempre c sempre, um grande apoio 
para os seus grandes cometimentos. 

O SR. COSTA CA V ALCANTI - Meu prezado amigo Sena· 
dor Benjamim Farah, agradeço as suas palavras, cm parte, creio, fru
to de uma amizade que fizemos cm trabalhos árduos na Câmara dos 
Deputados, durante vários anos, não só na Comissão de Scguritnça 
Nacional como no Plenário. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE JOÃO CALMON -Tenho o prazer de 
conceder a palavra ao último debatcdor inscrito, que até 1974 foi o 
dinâmico Presidente desta Comissão de Minas c Energia, o. nobre 
Senador Arnon de Mcllo. 

O SR. ARNON DE MELLO- Meus Senhores, Sr. Presidente, 
Senador João Calmon, Sr. Presidente da ltaipu, Srs. Diretorcs: 

Eu não queria falar nem fazer perguntas, desejava reservar-me 
para falar na Tribuna do Senado, mas atendo, com alegria, à 
convocação do Sr. Presidente João Calmon, e venho dizer poucas 
palavras sobre o assunto, jâ que todos se pronunciaram a respeito do 
que ouviram hoje e do que viram. 

Antes de tudo, desejo dizer que ltaipu é a obra realmente mais 
séria do Brasil, neste momento. Porque energia como a que ltaipu 
vai dar ao Brasil, só o Sol deu; são doze milhões c seiscentos mil 
quilowatts que vamos gerar aqui, c isso correspondia, no momento 
em que foi assinado o Convénio com o Paraguai, à nossa potência 
instalada no Brasil. Quer dizer, não levamos a vida toda para termos 
o que vamos ter agora com a ltaipu. 

Tive a oportunidade de fazer dois discursos da Tribuna do Sena
do, quando assinamos esse Convênio com o Paraguai, c a Argentina 
se rebelou contra ele, e nós dissemos que a Argentina não tinha 
razão. Porque, tradicionalmente, historicamente, o Brasil era 
hidrclétrico, c historicamente a Argentina era tcrmoclétrica. São 
Paulo é um produto de Cubatão. Sempre aproveitamos as nossas fon
tes hidráulicas, e a Argentina sempre fez usinas tcrmoclétricas. Itaipu 
não era uma obra de imperialismo, era uma obra de continuidade 
administrativa, que visava o nosso desenvolvimento. Nós não devia
mos fazer essa obra porque a Argentina achava que não devíamos 
fazê-la com o Paraguai, mas nós não podfamos atendê-la nos seus 
desejos. Hoje, pela manhã, li no avião uma entrevista do atual 
Embaixador da Argentina, no Brasil, contra a Itaipu, dizendo que a 
Argentina não podia concordar com a ltaipu. Mas ele termina 
dizendo que o Oscar Camilión vai substitui-lo, c cu, no meu discurso, 
recordo-me que citei vários artigos do Oscar Camilión dcfcndcnCro a 
Itaipu, e dizendo que a Argentina devia era realizar o seu contrato 
com o Uruguai, cm Salto Grande, que hã não sei quantos anos 
contratou a construção de uma usina em Salto Grande c não tinha 
sequer iniciado. 

De modo que, fico tranqUilo a respeito da Argentina. Acho que 
Oscar Camilión é uma segurança de que a Argentina não insistirá e 
nem farâ o que fez na ONU. Assisti à reunião da ONU, c ela é hoje 
quantidade c não qualidade, porque os africanos c os ârabes fazem 
maioria, e eles ganharam uma votação lã, recomendando ao Brasil 
fazer consultas aos palses interessados nos rios de cursos sucessivos, 
como era o caso do Paraná. 

Mas, Sr. Presidente, quero congratular-me com e.~ta Comissão, 
pela unanimidade que se verificou a respeito de ltaipu. O Ministro 
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Costa Cavulcunti conquistou o Senado, conquistou a sua Comissão 
de Minas e Energia e outros membros da Casa, que nilo pertencendo 
à Comissão de Mi nus e Encrgtu aqui vieram, atendendo ao convite 
de V. Ex• A exposição do Ministro Costa Cavalcanti foi excelente, 
desfez todas us dúvidas, c eu assisti à exposição feita, lá no Senado 
pelo Professor Otávio Marcondcs Ferraz, meu velho c querido 
amigo, construtor de Paulo Afonso. Acho que S. S•, realmente, nilo 
tem razão. A razão está positivamente com a Itaipu, com o 
Presidente Costa Cavalcanti, com o Dr. John Rcginald Cotrim, com 
os seus Diretores, porque na realidade o Professor Marcondcs 
Ferraz, respondendo a uma pergunta feita por um companheiro 
nosso, disse que o Projeto de ltaipu estava certo, c que nilo era 
contra o Brasil, apenas ele achava que o dele devia ter sido mais 
considerado. Mas, isso é a opinião de um autor de projeto, não é 
uma opinião que deva ser seguida, positivamente, pelos Governos 
Brasileiro c Uruguaio. 

Entiio, quero, ao terminar, agradecer a oportunidade que o 
Presidente João Calmon mcdeu,dc dizer essas coisas, c comunicar ao 
Ministro Costa Cavalcanti que vou falar, no Senado, sobre o assun
to, inclusive sobre este assunto que foi aqui trazido pelo Presidente 
João Calmon, a respeito da ferrovia. Acho um absurdo, realmente. 
Creio, portanto, que a ltaipu merece as homenagens do Brasil, 
inclusive com a construção desta ferrovia que vai ligar Foz do Iguaçu 
a Paranaguá. Porque não se compreende que uma empresa que vai 
dar doze milhões e seiscentos mil quilowatts de energia hidrclétrica, e 
ainda com possibilidades de nos dar mais do que isto -segundo me 
disse o Senador Virgílio Tâvora c confirmado pelos Ministro Costa 
Cavalcanti - não pode estar transportando as suas turbinas cm 
carretas imensas, sacrificando Curitiba c sacrificando as estradas, 
por questão de ~conomia. O Brasil deve fazer um sacrificio grande, 
mas deve construir esta ferrovia, sobretudo com locomotivas 
elctrificadas, para evitar que consumamos mais petróleo, que não 
existe hoje no mundo, e que cada vez mais encarece, c nós não pode· 
mos estar encarecendo, mais ainda do que está encarecida, a obra de 
ltaipu. 

Agradeço sensibilizado ao Presidente João Calmon, c felicito, 
calorosamente, o Ministro Costa Cavalcanti c seus companheiros 
pela grande obra que realizam em favor do futuro do Brasil.. 

O SR. COSTA CAVALCANTI- Muito obrigado, prezado 
Sen:.dor Arnon de Mdlo. Eu queria dizer a V. Ex• c aos nobres Sena· 
dnrcs que tenho a impressão de que não conquistei ninguém.· O 
prohlem:. é que a c:. usa é boa c está sendo conduzida com os maiores 
esforços dos dois países. E, um auditório lúcido de brasileiros 
escbrccidtlS, que querem o hem do Brasil, como este que aqui hoje te· 
mos. facilmente compreende que, realmente, estamos trabalhando 
pelo Brasil c pelo Paraguai. numa causa que é boa e que, no nosso 
entender está inteiramente correta. Fossem talvez outros os projetes, 
outras as situaçiics. ccrtumente o. ambiente Jlijo teria sido este. O que 
está hoje acontecendo só faz estimular a nós da Itaipu, no bom senti· 
do. 

A gora. só um esclarecimento, prezado Senador, sobre o proble· 
ma de ~ransportc: as grandes carretas, quer que tenhamos estrada de 
ferro ou n~o. scriio utililad:~s. devido ao problema da ferrovia, dos 
túneis c tudo mais. que não comportam a passagem de grandes pc· 
ças. 1:1 quanto ao transporte do cimento, cinzas, combustível, aço, 
aço estrutural. aço para concreto, para tudo isso, inegavelmente, 
seria de uma valia c.xtraordinária a existência da ferrovia. Muito 
ohrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE JOÃO CALMON- Sr. Diretor Geral 
d<J lt<~ipu Binacional, meus colegas do Senado, Srs. Dirctores, ao 
encerrar esta rcuniflll cu !JOStaria de repetir que "Deus escreve certo 
rnr linhas torta~". 11-Icu prir:1eiro agradecimento, na noite di hoj7. 
dirige-se an EngcnhelrlJ Otav1o Marcondcs Ferraz, um dos mats 
eminentes mestres da Engenharia Brasileira, homem que, realmente, 
merece as JH>>Sas mcllwrc~ homenagens. Foi graças a uma confcrên· 
cL1 dn Engenhcirn Ot(Jvlo M<~rcondes Ferraz. no Clube de Engcnha· 
ria. ftl<'ailladll nn l'lenitrin do Senado pelo eminente representante 

do Rio Grande: do Sul, Senador Paulo Brossard, que: nós assistimos a 
esta esplêndida demonstração de R: c de confiança no Brasil; MD.B c 
ARENA se: congruçaram hoje: aqut, as margens oo rto l'aranà, num 
hino de louvação à ITAIPU, num hino de louvação ao Brasil. 

Por isso, transmito, com o maior respeito, ao Dr. Marcondcs 
Ferraz, o agradecimento da Comissão de Mi nas e Energia du Sena· 
do, porque realmente, em última análise, devemos a ele esta 
oportunidade de realizarmos uma reunião aqui, cm Itaipu, cm que 
não distinguimos fronteiras dividindo os partidos. ARENA e MDB, 
fraternalmente unidos, deram uma bela demonstração de confiança 
no destino de grandeza do Brasil. 

A propósito da referência feita pelo eminente Senador Arnon de: 
Mello. ao problema da ferrovia, desejo lembrar que ao meu lado está 
sentado o Vice-Lídcr da ARENA no Senado Federal, meu velho e 
querido amigo Senador Virgílio Távora, que como todos nós sabe· 
mos foi o Ministro da Viação e Obras Públicas e Governador do 
Ceará. Num certo momento, coube a Virgílio Távora a 
responsabilidade da área de transportes cm nosso País. Na área de 
energia clétrica, foi protagonista de um episódio pouco conhecido, 
talvez, no Sul do País. Senador Virgílio Távora foi o campeão da luta 
em favor da extensão das linhas da hidrelétrica do São Francisco até· 
Fortaleza. Na época, a linha mais longa de transmissão de energia 
elétrica, em nosso País, entrou cm conflito com a tese defendida pelo. 
Professor Marcondes Ferraz. Mas, com a sua teimosia característica 
de no.rdestino, S. Ex• conseguiu ganhar esta batalha, c a tese defendi
da foi finalmente vitoriosa. Graças aos esforços do Senador Virgílio 
Távora, quando Governador do Ceará, na obtenção das verbas. foi 
possível levar a energia de São Francisco até o Cariri c, posteriormen
te. até Fortaleza. 

Neste momento traduzindo a opinião unânime da Comissão de 
Minas c Energia ficamos realmente sensibilizados com as palavras 
do General Costa Cavalcanti. Foi uma verdadeira festa a que nós as
sistimos aqui, cm Itaipu. S. S• declarou que a Dirctoria da Itaipu se 
sente um "pouco decepcionada"- se não me engane foi essa a pala· 
vra usada c gravada pelo Serviço de Som do Senado - pela decisão 
do Governo Federal não de suspender ou cancelar, cm carl!tcr, 
definitivo, a construção dessa ferrovia, mas apenas pela decisão de: 
adiá-la, por tempo indeterminado. Falando cm nome da Comissão 
de Minas c Energia, cu estimaria contar com os bons oficies do 
eminente Vice-Lfdcr da ARENA, no Senado, para que transmitisse: 
ao Senhor Presidente da República e ao Ministro dos Transportes, o 
apelo que é não da Itaipu Binacional, mas de todos os Senadores que 
integram a Comissão de Minas c Energia, para que esse assunto pos· 
sa ser reconsiderado. 

Antes de declarar encerrada esta reunmo. coloco a ratavra à 
disposição de quem dela queira fazer. uso. 

OSR. COSTA CAVALCANTI- Eu só queria dizer, Srs. Sena
dores c Sr. Presidente João Calmo·n, que realmente nós ca Itaipu 
talvez estejamos até cometendo certas falhas, em não proporcionar
mos maiores esclarecimentos à opinião pública sobre o que aqui se 
está fazen'do. Por dificuldades ou, talvez, por temperamcnt0. enlim, 
eu não estou responsabilizando ninguém - aliás, todo esse proble
ma de relações públicas, comunicações, na Itaipu pelo Regimento 
da Entidade, é atribuição do Dirctor-Oeral; de forma que csto4, em 
verdade me responsa.bilizando, mas é que o trabalho tem sido tanto 
que não temos tido tempo de pensar, apesar de termos bons as
sessores, cm programas mais amplos nesse sentido. 

Mas. acho que uma consideração toda especial deveremos dar 
ao Legislativo, principalmente porque o Legislativo, pelas suas 
características próprias, é quem tem melhores condições de se 
comunicar com o povo, com os brasileiros de maneira geral, atravé• 
de suas viagens, de seus contatos, de seus amigos, de seus eleitores. 
de seus programas, enfim, de sua atuaçào. 

Dentro 'dessa id~ia estive, pessoalmente:, na Assembléia 
Legislativa do Estado do Paraná, liquci lít uma tarde inteira. c peran
te toda n Assembléia falei por duns horas c, depois, duranic mais três 
horas, respondendo indagações dos nobres Deputados Estaduais do 
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Est:1do d<l l':mulii. Agor>~. está aqui a Comissão de Minus c Energia 
do Sen>~do. Jú estive com o J>rc:sidente da Comissão de: Minus c 
Enc:rgh1 d:1 Cúmar:1 dos Deputados que no m8s de agosto ou sc:tc:m· 
bro deverá visitar a ltaipu. Em verdade, esta visita dos Senhores 
foi muito proveitosa pura nós da ltaipu como, acredito, de utilida
de para <lS Srs. Sc1wdorc:s. Assim, cu lembraria que. vamos di1.cr, 
tl:iqui a um ano, 111:1is ou menos, poderiam os Scnhorc:s voltar aqui 
par:1 ver n progresso das cscav:içõc:s. A decisão fica a cargo dos 
Senhores Sen:1dores. Nós estaremos sempre prontos a rc:ccbi:-los. 

Com css:1s p:i1:1vras, Sr. Presidente, com o meu agradecimento 
pessoal, sincero c mi: emocion:1do, assim como de toda a Diretoria. 
rcpitn o t1Ue disse no início da minha palestra: realmente, nos anuis 
de ltaipu esta visita da Comissão de Minas e Energia do Senado, 
ao c:ullciru de nhr:1s, representará um marco. Isso nos dá, realmente, 
nwis c'tímulu p>~ru prosseguirmos no nosso dificil trabalho que, com 

u ujudu de todos e a ajuda de Deus, esperamos chegar a bom 
resultado. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Jol!o Calmon)- O eminente Senhor 
Virgílio Távora deseja transmitir algumas palavras aos nossos com· 
panheiros. 

O SR. VlRGILIO TÁVORA-Sr. Presidente, a síntese: acho 
que é: uma virtude. Em resposta à pergunta-apelo do Senador 
Calmon, só nos resta dizer: tentaremos. E V. Ex• que nos conhece 
sabe, vamos tentar como tentamos de Paulo Afonso para Fortaleza. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Declaro encerrada a 
Reunião, com o nosso muito obrigado a todos. 

(Levanta-se a Reunião às 20 horas e 40 minutos.) 
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QUADROS QUE ACOMPANHAM A CONFER~NCIA 

[V10TIV.OS CONDICIONl~NTI::S DA SOLUÇÃO /\L C)T P/JA 
PARA O APROVEITAMENTO DA ENERGIA PRODU71DA 
PELOS DESNÍVEIS DO RIO PARAI\lA 
DESDE E INCLUSIVE O SA:_TQ DE SETE OUEDi\S 
.~TÉ A FOZ DO RIO lGUAÇU. 

~ 
r. ~ .11 - ~- ..... -..,... :'1 : .. :-~ ;~ .~ .. .. 

I. FOr!l\L'J DE DUAS NATUREZii.S ~ •\:4-L~.,~~ t·'-..

1 

::._!' i>J~ ...... , 
nl~-r~~._,-l ~. ~ , .. 'J /.\ ~ I 
'-"' "'"""11 ii..... , .... .....,, .\, •. ·-

r ~~·l"t~I~~~\;r.-:::,r.-~: ~;:::L~'~r''Ql\'fl.D; S '-: i .. " .... ~···~~:....;" j :;... '"-- .'-\ .... i -J.-. •.• ---.... n llzr· -, ..... _ . ..:.r.· .. ~ " ..• 
~ ... r .. , .• ~....,:.=....; ~ (.:,:..,, ·.íí..,!·.:...., 
:...__ -·--------------

-----------------·----------..,..,.·-... ~-----··---

1 -A ATA FINAL DE IGUA(U (22 de junho 1966) 
2- O ACORDO ASSINADC EM ASSUNÇÃO, 

POR TROCA DE NOTA:), CRL\NDO A CO~/;ISSÃO 
MISTA ERASlLEIRO·Pr\,~AGUA!A {12 Fcv 67} 

3 - A DECLARAÇÃO DE M:SU~ÇÀO (3 junho 71} 
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NO TRECHO DO RIO PARANÁ COMPREENDIDO ENTRE O 
SALTO GRANDE DE SETE QUEDAS E A 
FOZ. DO IGUr'\ÇU. (2tJO km): 

1 - FOI m:COi-!H!:C!DO QUE A ENERG!.'\ ELtr"i~ CA ,\LI CONTIDA PERTENCE 
r:;;,1 COi~DO:.:lNIO tiOS DOIS PAi5SS,: 

2- O f.);":;\t)!L E O PAfV\GUi\1 cor .. ~Pf":Oi.l:::TER\11-SE !:;.1 ESTUDr\R DE: COMUM ACORDO, 
O •. , .. ,n.,-,.r.' ··-w!"O ro,~O'""'· '1"0 DO'' "E "U'' .• ,...,, •..J'nn· "OS 1"0'1 A rj".-:ço :,:· ... ~ .. L.: 1\o\,,:n; i.:v l'•V•·•I...• ~ .,:, l\ '\..• j\,,:,h,./,..., 1 ,; J.\,~~ Cio /1 l~~ot.. • 

3 - ;·.:;! /'.c:·~JfU CU~ A f\~l.Lt~:/'.Çl.O C.S QU;\LC L.:Sf~ APF!OVEiTi\~.:E~~TO 
:;;;·;,:::c: :o Ei.) TaA, St.:l~iA Pi;<:CEDIDA ?JR W.-1 ACOI~DO GILAT~RAL . 

• ~- ~.;· ~:~.!.,; ;·. ·;·j'/;~.· ~I.::.~:.!~~ O CJU!~ /, t.;:.;~:~:3!i\ L::!~ 1 RI C,~. r~:QDUZ!D;, S~~liA c~:'.J:r:IDA 
c .. : •· .. : t: .. :.~!:.:~~.!.·.·.:.~·i~::; ~-i;·.::: 0~3 ::iO:~ P.'.!~:;~:!:l r:L:C('.j·~:·~:CJf..":O ;, C/\_DA ;-'/\ÍS O 
Ci:~:.:r,·o I::~ /.DO'J:~;;~ f, 2USTO F:\EÇO A.= \RTL: CA QUOTA DE EN:r:G:J0 
DE OUT;·:ú Pr\!S QiJE Nf,O FOSSE POR ES1!:: UTiLIZADA PARA SEU FRÓPR!O C00SU~.:O. 

RAZÕES TÉCNICAS 

ATW\ÇÃO DA CO:'.~!SS.l\.0 MISTA TÉC[·~!CA BRf\SlLE!~O-P/'.,!1.".GU.~:L{\ 

-O CONVÊNIO CELEBRADO COM A El.ETROBRAS E A ANDE (10 ABRIL 70) 
-:--- ---- -- ' . ' ' 

-A CONTRATAÇÃO DS Ut:l CONSÓRCIO DE Et .. iPi~ESAS CONSULTORAS NEUTRAS DE 
Rt::NOtviE r.:Uf'JDf,\L (lí-Ç.Q-~!Of~·rE-il~.;:;r~:c.~ NA E f-".I,C·ITALiriNA) 
PARA El.1PREENDEr~ OS ESTUDOS COM O OBJETIVO DE: 

-ESTABELECER, ALEM DA ESTIMATIVA DOS POTENCIAIS ENERGÉTICO::>; UM. 
PLA:·!O R,iCION.-\L Pt.r~A O s:;u /',f'l(O\'::Ii" ·,:.:ENTO INCLU1i~DO AS ALTEf·:r.:ATIVAS 
DE Nr:·:..:-:~iWJ~TOS, 1·.:1\iS ECO~\Ó!.!iCOS : F~ECQ;\lENDAVE!S TECN!CAII::::NTE, 
ASSI:O.·l COi>iO O SEU CUSTO DE CONSTRL.ÇÃO E DE ENERGIA PELOS 
MESMOS PRODUZIDAS. 

.. ' . ' 

. .... 

I 

', '• \ \. I I I 7;/'. I /, I' ................ ~--------------------~~ = i& -=-
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---------------· --------------·-
AL<;U;!S f.zr::,cyon DOS ESTUDOS A CA~GO DA I~CO·ELC 

1- FUNDAMENTAR.A.M·SE TAIS ESTUDOS EM DADOS RECOLHIDOS NA MAIS INTENSA 
CAMPANHA DE INVESTIG:\Çt\0 DE CAMP•) JAMAIS RE,\LIZADA NO BRASIL, 
COM O P~OPÓSITO €M APREÇO, DURAN rE CERCA OE TRES ANOS ( 1970/1973). 

2- DESSAS INVESl'IGAÇ0ES RESULTARAM /J SELEÇÃO DE DEZ LOCAl~ NO TRÉCHO 
FLUVIAL EM TELA, COMO OS MAIS INDICJ.DOS PARA A IMPLANTAÇAO DE 
APROVEITAMENTO HIDRELETRICO, CONSJBSTANCIANDO 50 DIFERENTES ESQUEMAS. 

3- ENTRE AS ALTEflNATIVAS ESTUDADAS HP. VÁRIAS QUE FOCALIZAM O ESQUEMA 
CONSTANTE DO RELATÓRIO PRELJt,HNIIf~ ELA!.30RADO PELO ESCRITÓRIO 
TECi-!ICO O.M.F. (HlG2). ESTAS ALTI:I~NA~'I'/AS, SE REVELARAM, TODAS ELAS, 

-----

NO QUE CONCERNE AO CUSTO DA ENEH31A A SER PRODUZIDA, SUGSTANCIALMENTE 
MAIS ONEROSAS DO QUE A SOLUÇÃO DI: BARI~AGEM ÚNICA EM ITAIPU. 

4- A SOLUÇ/\0 C01,iPORTANDO 8.!\P.!~AGEM (i~!ICA, Et,·liTAIPU: 
-A I111\IS Et"""NÕMICA DOS 50 ESQUEMAS PESQUISADOS. 
- TINHA O ~;~f!n!TO DE SER TA~·:DéM UM;\ SOLUÇAO SI:O.lrtRICA, POR SER UMA 
EOLUÇÃO Ei.1 QUE SE EVI"fAVA FICAR A C:~l"'AC,\0 GER,\DORA Er.1 SUA 
TOTALIO,'\DE SITUADA NUi1lA OU t-!CUTnA ~:,\:iG~1.1, ISTO É, NLJ:11 OUTI\v PAÍS. 
A JI.L'fcni!t.i"iVJ', C!: OI·Pl.!<"flf~ A C,\S.i, DE J'(JRÇil, S:TUANDO·SE l•,ít:Tt.DE 
DA CAPl,CIDADE GEIMDORA Eiv1 CADA M.t.F:GEM, INVESTIGADA, DEMONSTROU 
SER MAIS ONEROSA QUE A PRIMEIRA. 

DESFECHO DA AÇÃO DA COrJ.ISSÃO MISTA 

EM FEVEREIRO DE 1973 A COMISSÃO 1/oiST A SUBMETEU 
À CONSIDERAÇÃO DOS GOVERNOS O RELATÓRIO PRELJMINAR 
DOS CONSULTORES IECO·ELC (OITO \IOLUMES) TENDO OS 
MESMOS SE F!XADO NA SOLUÇ.Ã.O DE BARRAGEM ÚNICA EM 
ITAIPU, CUJO PROJETO PARTE !NTEGRI.NTE DO TRATADO DE 
23 ABRIL 1973, ESTÁ INDICADO NA PROJEÇÃO SEGUINTE. 

(ANEXO 8 DO TRATADO QUANTO À DE3CRIÇÀO GERAL 
DAS INSTALAÇÓES POSTERIORMENTE MODIFICADO) 
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<111'!1RJ\C:Cr.t PRIIlCIPAL E 

1'cc.lf,OII O' ÁCiUII , CANAL OE DESVIO 
f':~OJI::TO li:\:;.u 
DISf.IOSIÇ.~O GE:t!\L 
PARTES C0~.1POi·!l:~JTE::; P~H~CÍPAIS 

O 7!'"l,~T!}0(J· r1f= !"'r;~·'-D,U 
:. ~ .. •• ' J .. .., ..._ ' ..... 

....................... .--------------------·--~---- ·-------.. ._ ............. ~---···-·---····4 ... ~ ... 

1973 
26 de .:tbril 

r,~c,in;:~turo 

t:o Tr:HacJo 
c de :;eis 
Noto:; 
Com~lcmcntores 

3 O TRATADO- AS NOTAS COMPLEI1' ENTARES- OS PROTOCOLOS 
i ' ... ·; 

j O Tratado é consmuido de vinte e nov:) artigos regulando o aproveitamento Hidrclétrico dos 
' Recursos Hídricos do Rio Pnraná, dc!.je c inclusive o Salto Grnnde de Sete Quedas ou 
i Salto de Guaíra até a Foz do lguaçu. 

1 
I 
( A - l:statuto da ltaipu 

Tendo 
Trê:; anexos 

B - Dc:;criç~o perJI d.:1s inst<&!::çOcs dc!:Un:-.:!:1s o prcdt;;,:·.o 
de energia clótrica c das obras <·mdli3rc:;. 

C - I !:-~se.r. !inanceims e c! c prestaç.:lo dos c;::';iços d·~ 
·~I 0\íiCld:ldC. 

··-····--·--·-·--~-.,..-:~-~~~-=-·-·------ ·--·---------·---·· .. --.--.. ·- ....... .. 

1 cr,·.~ 
17 ele n1ato 

1\ Entidnclc Bin.:1cionnl crind.:1 pelo Tmt.:1do com o finalidndc de rc.::llzar o nr>ro·mit::~mcnto 
.. Hiclrcl~trico dos Recursos Hídricos Cl• Rio Pa~nn•\ pcrtc:-ccntcs (!m conc!or.1fniu r..o Sr•~:.:lt: l zo Por.:-.gu.::i. 

llnstalaÇdO da Entidade. 

·······-·---···---·-·-··--·------·--·-----·-··-·· ...... -.. ···-----·-------.-............... . 

J 

1 
i 

; J 

l 
j 
j 

i 

........... ______________________________ ~l 
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ASPtnJI.ÇÜ!;S, NECESSIDAC,:;s SÓCIO·ECONÕMIC/·.S VI1~
CUL:~D/\S /\0 M'ROVE!'i"Afv1El~ i' O DOS RECURSOS l·:io:~lCOS, 
NO SETOR ENERGÉTICO, DAS ÁGUAS DO RIO PARANÁ EM 
CON DOMÍi'·JIO f.lR/\Sli..·P.l\RA(: Ut\.1 

....r~:· • -·· .... •··"'''"' ...... .o.,_ ..... •• ---~ ... -............ " ... - .... ~·-·-,;.;...:,.,;:~·.;;.;.;.:.;.-:_• . .:..oL~~.:.;..;.....:·....;.:~ .. ~-··•:~~--·-.~, • .;;,o:.,. 

[G'SVúiNó' bnKsü.t:ifi.ô] ~ •. r~~ovE'fiN·ó~·r;i\·fi,\éiJ~\(gJ 
-r-·~ T~;:~ADO-CONTRJ,TO E O;RO,S INS· . . . -i 
~~ TRUMENTOS DIP;.OMATICOS COM· v 
·~·, PLEMENT ARES ~ ,7 ,, ~ 

[EI.'f:r~õi1711.51 I'""""Ai·iort"-l ' 
-····-·-· , • l~ · .. \.'o'-ko~~•·.).e'!'.l:~a.o:..•-'•·•t .o.•,,•,.:• .... :,,.,•,.;..:.:.•lh" ... «:.v.;:.u~·L:--·-•-· 
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INFI.U~NCIIIS EXTERNAS I ITAIPU - ENTI!?!\_I?É~ nlt~_AÇ,ill~J:. i T' 
O~ CORRENTES D/1 CUL· ~ ~~ --'1 ·,~ .~ ....... , ............. ,· . ' .... . 
TURA E CONJUNTUIIA I t:.JTID;\~E - FIGURA CU· I INFLUENCIAS EXTE:IWf·.Sj 
l3RIISILEIRA-QU/\LITATI: 1 I 1l IA_D,\PARAD::F!Nm,ES- 1 !o~COJ'H\!:.NTES DA C:.JL·j 
VAS E auANiiTAlWAS 1 P :c:~;c.uiEIHE, ORGAN!· 1 lrun11 E cor~JUtnURl< P/1·1 

1 Z.\Ç.~O éM?RESAR!AL DE 1 RAGUAIA • QUALITAT!V/;Sl' 
1 C \HACTERIST!CAS PECU· 1 ~~~~JLT.~~lY~~.~ ....... ~.-~ . LP·)Hs!?_,_ _______ _J 

n r.;::.- u' 'l" '1 nu'"' s 1'.!:. ...;/ - h ..... 

E:SPEf:ADOS 
·~.~ --·----. ··--! 0 r·rr.:~., .. ,~····~,,·-J !)'S ... ,.,~ .. l'N·' fi'"" r·~·sl 1 -':"'"\0 P'!"GU/1'\- ~·o! 1. ·. ~~ .. 1! ... ;.·,, l ... ~; ... .,:. : '• :::.'-'"ii ~~.h • "''". li~.,; 

!.~·,·1"""' • "::~·:~·:··:"u" ~ .... -~·~~--·~t"'c:,- ,..,,. 1.·'1'5 o:=•=nr:cro··- '.>':Lo , •.. ~.L_.,\ · ... h-: .... , ......... 1 .. 1 •• ...,.._;, u .u .... .;:) -•··~'\ ·-L; :~...,)' t ~.;. 

lliO Pt.:t\:l!l !~t. í-JI.IXA fl~ONT;:r liÇA, EM TE:i:MOS DE. OPORTUNI· 
D/\01: E !;E'NT;\i31LIDJ\DE 
:;.C D~TOi~.W.\0 DE ;:PE!TOS :.1i..l.TIPLICADORES r-!0 DE~EI·!VOLV!· 
"::1· 1' •• , r. r,.:- "'0''" P·''"''-"' D'" •·or: '· ~, <::'- or: "'""'CUÇ ;;.._ r-c 

I ~·;:~~~~.·:::;•· ,~,. .. ~ •:,.,,~ •"'""''-..;,) ._. - I• ir,_a.;, - -A.- 1\tJ t.~' 1 
l:h,.-.u~~-~·.-')o.,.,.lll O 

UMA TEl\JTATiVA DE E~nENDHJ1!.:.~JTO INTERPR;:.TATIVO 
DOS Fl).l"OR:=S QUE D~fU~M Or7:!GE;',1 AOS DOJS Õ~GÃCS 
DE DIREÇÃO SUPEt=c'~OR DA I"L~IPU -

JGOVERNO I >GOVERNO "l 

l!BRASILEI:?O -1 PM~AGUAH~ 

I 
TRATADO-CONTRATO E OU· I ~ 
TROS INSTRUi:i'ENTOS DIPLO· . 

1 MÁTICOS COMPLEMENTARES ! 

fi 

DOMÍNIO 
DA 

POlÍTICA 
-..... .............. r::G::-:::E-.::-l~A::-------, 

------.:> A ESTI'WTllfM, A5 

DOMÍNIO 
DA 

ADM:NISTRAÇÃO 

;HF:IuU:CóES, A FOR· 
l\1,!). DE FUNcJo:w.:EN· 
TO E A CONDUTA DO 
f:.0n~f.L..I:i.P_i.l~..ADMI· 
I!!ST,V,C~O D.~JT,\IPU 
·R~~~~s!ii~-T ANTE DOS 
GOVERNOS 
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ORG.~OS D.~ P.Dr.'HNI!:>ãf-;:~Çi\0 DA J'i",t:\,!PU 
(Anexo A - Do Tratadcl de 26 de abril de 1 9:73) 

Forma de Atuaçllo 

• Reunir-se·á, ordinariamente, 
c:od& dois meses. 

. Só poderá decidir.validamcnte 
com a presença da maioria dos 
conselheiros de cada pais e 
com paridade de votos igual 
~ menor representação 
.nacionill presente. 

Formil de Atuaç5o 

Acunir-se·á ordinariamente 
pelo menos du::s vc::es 
por mús. 

•Ar; resoiuçoes scrjo adot::.das 
por moioria do votos, cabendo 
ao Di~iltor-Geral o voto dil 
dezemp;;te. 

CONSELHO OE A:IMINISTRAÇÃO 
Composição 

Seis Cons~lhcirc: Brasileiros 
Seis Conselheiro:: Par::Quaios 
Diretor-Geral (coru voz e sem voto) 
Dlretor-Geral Ad, mto - (idem) 

OIRETORIA ~.XECUTIVA 
Composição (1 1 
Dirctor·G~ml e 
Dirctor G,:,ral A.: junto 
DirctorT~cnico:! 
Dirctor Técnico Adjunto 
Dirctor Jurídico c 
Oirc:or .Jurídico: •\djunto 
Diretor Adminiwativo e 
Diretor Admini!:trativoAdjunto 
Dirctor Financ.:!iro e 
Dirotor Financo~·ro.l\c!junto 
Dimtor Coorde;,:~:,:~c: e 
Dirt)tor Coordc~r1aç~oAdjunto 

(1) A cr.da Direi: · corr~· pondcrn um 
Di:ct"r Aoj~mtt} I' e nl\::ivr.~1:id.-:do 
br:-tsi:c:~~~ ou p::-~.f:L:~i.l Ji!c:cnte da 
do titular. 

Comp::tGncia 

Cumprir e fazer cumprir o Trr;tado 
e seus anaxos nos a:::pectos 
administrativos fundament:.is • 

Co:r.;:o:=:~ciZI 

Administrar a cntid<:dc segundo 
as pr~scriçCcs CCIIHid~::; r.:, 
Tratudo o:: no quo:!d;o do::; c.::ci~·:·::J 
do Ccns.::iho c;; Ac:ministr.:~ç.:o 

AS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR GERAL- UMA APRECIAÇÃO 

Artigo XVII dos ESTATUTOS (Anexo A de Tratado) 

O DIRETOR·GERAL É RESPONSÁVEL PELA 
- COORDENAÇÃO 
- Of~GANIZAÇÁO, E 
- D::·:t:Çt\0 

DAS ATIViD/\Dt;S DA ITAii'U, E A REPRESENT.\RÁ, EM JUÍZO OU FORA DELE, 
COMPETINDO·LHE PRATICN~ TODOS OS ATO$ CE ORDJNÃRIA ADMINISTFMÇAO 
NECJ:SS/.RIOS .n.o ::UNC!O;"-:M.!ENTO DA E:'oi:OWS, CC:.! EXCLUSAO DOS /\Tr.1S!JÍDOS 
AO co;~s~:..}·:tJ o;: ,\D:.iii·::~rr:-.:,\Çr\0 E A 01;~ :TV~•.·\ EXECUTIVA. CA:J:i-,:·LH~ Aü:2:.:/dS, 
OS ,wos 02 ADivllSSiiO E DEo'viiSSAo DO P.::SSOI\L. 

CONCLUSÕES 
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MARCOS BALIZADORES: 
E~~JTRADA r:M OPER/\Çl-\0 DOS 
o:::--.:r.,~~=•1 1:1Q::· G,c1Q ,:•,IJQDr:~ 
I I '\I!'. a!.... I\. ~o,) •I- \.I,...., :'-'-V 

DESVIO DO RIO PARANÁ 

i 
I 
I 
I 

ti 

~----------~~----------- -------------------------------·--· 

ITENS 

CRC~OC::RA~.:1A o r:. !:):~CU~ .~0 DO EfV,PRcEiJD!iir.Ei~TO 
(Ufv'lA ES"f :Vi.ü.TiVA) 

-A:-IOS --1 
10,74' 1017~~· m1.!l7G ~~~77 h=r~" T1Tn

1

, 

1

1001

1 

10
1
02 100~ -~~ij04 ~~-'-,,~+~-~i~-7 1 .~~-::: 1 

, 0011/\S DE INFRAESTnUTURA • ' ' ,_ 1 'I :. 11 1 1 r 1 ·11
1

' : 1 · 1 : i 
·l.iT1~.rj·-·r11l"c:.-:.ll·· .... ~r ···-·r. I .li :: 1;! 

~---2 :-~ST(E-~~V11A-11i501-110 -E AO-UIS-.ÇA-o

1 

I_ ... IT.Il,J ~~.:·~:r _tttrn,i~ __ ,1-_"'1.:,~_-
-n , 1 . . ~ 1 r m 1r _ ,~-H _ -···-· .,..,-;-:--·--·-· 

. ( /I I '· .11'1 i i I' 'I III I I I I ! 'I ' : i 11 : i I 

l I II/I .! ! 1·1· ...... ;.I. I' ... !.1 ! I i,. I 11 i I . i_: I 24Pro:cç~odomcioambi~n!c · 1.·. 1 .,., ~4.~, 

1
., li 1 I I 1 •, ' 1 • 1 I , 

, . . i -. i ~r-,T -~-l ,JJiilll. urr ! 11"~ j ~~~~-,- ! f-i !l,, .. , • .. ~' 
I :li!JZifiLf.ÇOi.S E CQUiiW.lCNTO li .: I I ! I i.! ! li i ) :l_i1'1·i- I ! I 'l.l' ·,.,_lJii'l'_'llll ii i '!.,,j·_l ·._·:._j' 

DE coNsrnuçAo i I l\ll·j· Till~t:·tt - -- lJlU -
LEGE~H u EXECUÇÃO 
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I CRONOGRAMA DE EXI:CUÇÃO DO E:MPi-1EENDlMENTO 
~----~~~~~~~~--------ÜAN~~·5-------------• 
'1 ITENS 1o14 1075 101o , 1011 1010 1010 1000 10c1 1002 1U03 10u~ "'u~ 1oco 1001 ~~"" 
~-------------------------4·~i+n+rrr 

ESTI1,1ATIVA 

'4-0BRAS CIVIS 
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''" . PrtOJETO IT AI PU F:ESél\VATORIO 

SALTOS 

UO· • 

110 
SIILTODELCUAiRA O 

DADOS SODnE O 
llESEilVATÓRIO 

CARÁTEn DE MÚLTIPLA 
FINALIDADE DO JlflOJEIO 

130 

120 •. 

110 

100· 

so. 

BO 

ESTENDER·SE;A, A M )NTANTE, 
POR CERCA" DE 200 K \1, 
NUMA LARGURA MÉI:IA 
01! 7 KM, ATE E INCLIISIVE O 
SALTO OE SETE QUE! lAS. 

INUNDARÁ UMA ÂREI'. DE CERCA DE 
1400 KM2, SENDO 80C KM2 
NO !3RASIL E GOO KM 
NO PARAGUAI. 

SALTOS 

NÃO 0!3STI\NTE O OOJETIVO 
PRIMÁntO DO PI10JETO 
SEJA A PllODUÇÀO DE ENERCIA 
ELF.TniCA, O r.lt::;t.lO ENVOLVE 
i>orc:-.ci.\Lt.1ENTE ournos 
ASPECTOS A SA!3ER: 
- NAVECAÇÃO 
- CONTROLE DE ENCiiENTES 
- lll111GAÇÃO 
- A81\Sif'Ca.lENTO O' ,\cu:, 

(UR!3AN0 E INDUST%\L) 
-PISCICULTURA E AQUICULTUR.; 

cono1.Mr~:ro o:. 
DARR~CCI.I r~i':·::et,L 

NA CC!.\::.;;,: 

NIVEL D'ÁCUA MÂXIMO NORMAL EL·220 
I }m 

Áf1EA DO PROJETO 

AS 08!1.'\S CIViS DA 
c~::J!Tn:).L i·HDRELf-TmCA 

-SÍNTESE DA EVOLUÇÃO Dt. 
POlÍTICA DE CONSTRUÇAO - comentário sobre a solução 
ac!ottió.: O CONSÓRC!O ÚN!CO para o primoiro 
GRUPO DE OBRAS CIVIS. 

~ 
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· ·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio li) 
Setembro de 1976 

ASPECTOS R2LACIONADOS C0~1 A POlÍTfCA. 
DE AQUiSIÇÃO DS EGU!PAL:Ei,;i·o ELETRO-f.~EC]~i,;:cos 

---~----------------=----- ---------.-.--.: ..... --.,~~·-··~t.\ ....... 

1 -A QUESTÃO DA FREQÜÊNCIA 
2- A ALTURA DE QUEDA 

3 - O PRINCÍPIO DA P~IORIDADE DE Ol3TENÇÃO NO 
MERCADO INTERNO NACIONAL . 

4- AS TENDÊNCIAS EM EXAME. 

UMA VISÃO SINTÉTICA 

1 ·--------------------------------
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CATEGORIA DO EQUIPAMENTO 
ES'riMATIVA 
OE 1:USTO 
MIIJIÓES COLARES . 

GRUPO , - EQUIPAMENTO DA ESTRUTURAl 60 
CANAL DE DESVIO 

·--··· --
ORUPO 2 - EQUIPAMENTO HIDRO·MECÃNICO 165 ESTRUTURAL(-GRUP01) 

~ .. -. 
GRUPO 3 - PONTES ROLANTES - EQUIP. DE 20 TRANSPOSIÇÃO 

GRUPO 4 - ELEVADORES PARA PESSOAL E 15 CARGA 
...... -
GRUPO 5 - EOUIPAI;iENTOS DE GERAÇÃO 

CTUI'lOINAS. GERADORES, 
5&0 BARRAMENTOS 13i.INDADOS I 

TnANSFORMADORES E 
REGULADORES. 

·-·--·-·--· -
GRUPO 6 - APAH::U·IAGEM DE J',LTA TENSÃO 4·0 
----

GRUPO 7- EQUIPAMENTOS DE 
TRANSI.:ISS~.O E SE!WIÇOS 20 
f,UXILIAI:~S ;J,\ USINA 

··- ----··---·· - ·-
GRUPO 8 - EQUIPAMENTO DE COMANDO 45 CENTRALIZADO 

...... ...... -
GRUPO 9- EST/,çf,O CONIJERSORA DE 

100 FREOÜENCIA 

-SOMA I 1055 

A l .... r:n;\ r:::~-1 r'!u-. un 1\ i '.o: I )'\..~ -~,._,. ..... • .... ""\ 

- OS COi~JUiJTOS I-I/U3!TACI0Nt.IS 

- PRI~~CÍPlOS BÁSICOS' 

1 - INTEGRAÇÃO COM AS COMUNIDADES LOCAIS DE 

POTENCIALIDADE 
DO MERCADO BRASILEIR o 

I o PAOOUE INOUSTRIAI 
BRASILEIRO 
TEM CONDIÇÕ~S OE PRODUZ IR 
ESTAS CATEGORIAS DE 
EQUIPAMENTO 

O PARQUE IND/OIV\S TEM 
CCNOIÇÕES t"E ATENDER EM 
CERCA DE 50'~;, DO VALOR O 
INVESTJ!I:ENTOS RELIICIONAD 

os 
os 

s CC1.1 OS ECUi?A1.iENTOS DO 
GRU?OS 5 E G. 

PODE Sf.R AT~t·!OIDO PELA 
lND/Ci~,":.::":ILEi:-:..-; 

/iõ~iiTG-·SE Ã 11:!PORTACÃO 
COMPLETA DESSAS 
CATELi0:1!J\S DE EOU!PAME NTO 
~O E~~i ; .. :r: o H~ V~RA 
POSS:OIL!DAOE OE 
FORNECIMENTO DE ALGUNS 
ITENS PELA IND/ORAS 

FOZ DE IGUAÇU, E DA CIDADE P. ~ESIDENTE STROESSNER: 
2 - ENTROSAMENTO COM AS ENTIDADES FEDERAIS; ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS PARA ASSEGURAR ClS SERVIÇOS BÁSICOS. 

O PP.OGRA~:l.!\ o:: CO:\IST~UÇÃO E 11 SITUAÇ,\0 ATUAL 
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PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DOS CONJUNTOS H.L'.BlTACIONAIS. 
SITUAÇÃO ATUAL Ei\;, UNIDADES 

1975 1976 1977 1978 

MARGEM MARGEM MARGEM MARGEM \IARGEM MARGEM MARGEM MARGEM 
DIREITA ESQUERDA DIREITA ESQUERDA. :>IREITA ESQUERDA DIREITA ESQUERDA 

74l} D71 458 362 1.248 1.117 1.550 1.5:30 

-· 
1.7"i 5 '"''JO 0- 2.365 3.100 

ASPECTOS RELACIONADOS 
cm.1 AS DESt-\PROPRIAÇÕES 

- Comentários de Ordem Geral 

O QUE JÁ FOI REALIZADO PARA IISSEGURAR A IMPLANTAÇÃO 
DA ÁREA PRIORITÁRIA (CANTEIR(l DE OBRAS) E DOS 
CONJUNTOS HABITACIONAIS 

AS D!:SAP:iO?RIAÇÕES NA Ar..~t. DO I~:::SERVATÓ~lO 

Setembro de 1976 
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VALOR 
PREGO DA PREÇO DE UNITARIO, 
AQUISIÇÃO BENFEITORIA$ COMPREENCil-

N.• DE GLEBAS ÁREAS COM PAGOS A DAS AS 
ABRANGIDAS IIDQUIRIDAS BENFEITORIA$ TERCEIROS BENFEITORIA$ 

HECTARES . Cr$ CrS CrS 

14.416,37/Aic;. 
1) PARA O CANTEIRO DE OBRAS 144 5.238,03 31.204.078,20 5.957,22/Ha 

0,59/m' 

27.131,87/Aic;. 
2) PARA O CENTRO EXECUTIVO 7 96,31 1.079.782,00 171.210,00 1 1.211 ,52/l'iio 

(2RESIDENTESJ 1,1 2im' 

101.455/. ~;.',•,fq. 
3) PARA OS CONJUNTOS HABITACIONAIS 42 451,69 18.936.534,00 41.923,73/H:o 

4,1\J.'~, .. 

.:) PARA O RESERVATÓRIO EM FASE DE ESTUDO E PLANEJAMENTO 

Pn;;ço t.lED:O 
PAGO , I 

5). TOTAIS ATIÔ A PRESENTE 0,\TA 193 5.786,03 
21 .422.t:;.•,;:,•J 

I 
51.220.418,55 8.852,.;:•. H .• 

L O,(lU!m 

------------·· -"._.. .. ,_ _______ ' --------.-~ .. - ........ , ... ~.on •• ..:.-~ ......... ··- .·.-· ... ·.\.4 

ÁREA DO m::sr:RVATÓRIO- MJ:1RGEM ESQUERDA 

ES"tT·::ATIV.'-\ QUANTO:.. . . 
AO NÚL~ERO DE LOCALIDADES, DE PESSOAS E AO Núr.~ERO DE 
LOCAUD.Il.DES ABR,.'\NGIDAS (SÍNTE:SE) 

NÚMERO DE I• ÚMERO DE PESSOAS 

MUNICÍPIO 
LOCALIDADES --... 
ABRAt\GIDAS CEI· TRO CENTRO NÚMERO DE 
NO MUNICÍPIO UREANO RURAL TOTAL PROPRIEDADES .. 

FOZ DO IGUAÇU 6 1:27 45!)3 51320 400 
SilO MIGUEL 22 4: 18 15133 1!'JG51 1:J30 
M1::DIAN::Ift'\ 13 1·~24 633G 77GO ::34 
MATELÀNDIA 1 75 4G1 535 5 
STA. HELENA 5 i22 10!107 11G29 154·1 
111M<. C. RONDON 2 109 7040 7!'J4:J 121G 
G\.lAiR,\ 3 1:i23 4002 5225 373 

· TEI(íl/, ROXA - .. 372 372 4 
IGUIITEMi 1 50 18 GIJ 1 

SOMA 53 !):!45 4!'JGG2 5!3010 57 'J() 

ASPt.:CTOS ECONÔM!CO FINA~'JCEIROS DO PROJETO lTAIP:J 
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---------------------------·---------=-=•••-=~-=-~~n-·~----~··=n--~·~T~,--~1 

E~íf~~1ATil\/A DCl CU5TO 10°TA~~ 
DO P~OJETO 

.:m::;:;::mo----=====---c=-==;:::;;:.u:.....,..-rm_r..,.rmWUI'D'•I:IE"""'Tmr_, __ =~.:-r ..... ·-· · .... _,.,. ·- ·.·~:..;: .. -..:.:.:J 

ESBOÇO DE.SUl~ EVOLUÇAO 
EIVl TERí\llOS QUANTITATIVOS 
E~\i~1 TERMOS OUALIT ATIVOS 
.QUANTO À rJATUREZA 
DE SEUS CC:>MPONENTES 

CO~!SID2RAÇf.,O BÁSICA PARA O ENTENDir!l~~fiO D.". 
EVOLUÇflO DA ESTIMATIVA DE CUSTO DO PROJE:TO ITt~!PU. 

-------------------------- ·-
A PRIMEIRA ESTIMATIVA DE CUSTOS D/1 ITAIPU (A PREÇOS DE JUNH0/1972) 
REFERIU-SE AO ANTE-PROJETO BÁSICO PREPARADO PELOS CONSULTORES, 
NA FASE Pl~ELIMIN/\R,DESTINADA PRINCIPALMENTE, COI\10 TER!o;~O DC: 
REFERENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRO, A PERMITIR A ESCOLHA, ENTRE AS 
VÁRIAS ALTERNATIVAS DO PROJETO. RESULTARÁ NUM CUSTO TOTAL DE 
US$ 2.033 BILHÕES. 

FEITA A OPÇ,\0 PELOS GOVERNOS E F11MADO O TRATADO DE ITAIPU 
(AD:11L/1 973), P0~;,7ENORIZARr'\M·SE O ti ESTUDOS. À l'v~ED!DA QUi: O Pr!OJETO 
MELH:'Ji1 SE DEFINIA, /\OUaA P:1::' ... :iDR·\. ES';'!MATIV/\ FOI SEl\00 ::;:::V!ST,\ 
Rr::SULTA~·!DO NUl·JlA ESTlMAT!Vl\ i=Oni\-1.-\L A PREÇOS DE NOV/73 QUE SCFREU 
A S!:GUINTE EVOLUÇÃO DE AÇ_pRDO Q;:1M AS REVISÕES E ATUALIZAÇ,Ót:.S 
PF.RIÓI11CAS FEITAS PELO CONSORCIO CONSULTOR IECO·ELC. 

EVOLUÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTO 
DO PROJETO ITAIPU DE ACORDO COM 
AS REViSÕES E ATUALI:::AÇÕES PERIÓDICAS . 

r!:7''1/i'.J J •. !:-.'.'',' .. 1 .: ·:',.'"i j . , .... .. :'" .. ,. , ··' 
UZ,$ ~~.. U:..~S '\, L: .. :;. 

' l':. i\ i i ... j I ) 

i ( • •: .. ~ I' .. , i:' o~ :.A.u :.' I'' . o o·,) (~ ? : ; . 2 .. ' ' ,o , 
; · . ... ·. 1: ... ... 'I '!o o_ .. ,~ ~ ?11 ( ~ 

.. o . r .... ' r •o o ti 

··'' i :o·,çAtl ,, ,,, 
1 I .. . .. ' :' •• ·O I : ... o O 

I •· ; .. :• ... . ·o . . .. 
..... :I L 

{''r · · ~ r r·: :: \() tJ7/ 1 .','.1 .. 1 .o 1 :". 
: .... , .. ,, l.o o o ·' I' : ! ..• ; ' ~o .I : 
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EVOLUÇ.~O DA ESTIMATIV.~. DE 'CUSTO DO PROJETO 
QUANTO À N:~TUREZA DE SEUS C0~~7POr~ENTES 

ESTI~.1/\TIVAS 

DE CUSTOS 
NO PERÍODO 
1972/1073 

(FATORES 
E Clf!CUNSTl\f.~CIAS 
E;;J PRESE~JÇA) 

ESTIMATIVAS 
DE CUSTOS 
A PARTIR 
DE NOV/73 

(FATOR~S E 

-O PROJETO PHEVIA A INSTALAÇÃO DE 14 UNIDADES 
DE 7G5 MW, TOTALIZANDO UMA POTENCIA DE 
10.710 MW 

- ENGLOBAVA L'MA ESTiMATIVA MUITO PRELIMINAR DE 
ENCARGOS Fit !ANCEIROS DURAI>JTE A CONSTRUÇÃO, 
PORQUANTO t JÃO HAVIA AINDA NENHUMA 
INDICAÇÃO DE COMO O PROJETO SERIA FINANCIADO. 

-NA ESTIMATIV11 DE 1972, E EM PARTE NA DE NOV/73, 
NÃO EST/WAM INCLUÍDOS NEM OS E~!CARGOS D=: 
ADMINISTRAÇi10 DA ENTIDADE, NEM TÃO POUCO O 

· CUSTO DE INÚ1v1ERAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 
LOCAL COM A I)UAL A ITAIPU ESTA TENDO QUE ARCAR. 

- O PROJETO PASSA A INCLUIR A INSTALAÇÃO DE 
1'8 UNIDADES DE 700 MW, TOTALIZANDO UMA 
POTENCIA DE 12.600 MW. 

-A ESTIMATIVA PASS/, A SER FEITA À BASE DE 
VOLUMES DE OBRAS E CARACTERÍSTICAS DE 
EQUIPAMENTOS MELHOR DEFINIDOS. 

- E INCOi..:POR.<\00 O COEFICIENTE DE INFLAÇÃO 
MUNDIAL E Nt.CIONAL EM CURSO DESDE JUNH0/72, 
EM ASCENÇ.Ã.O EXPRESSIVA. . . 

CIRCUNSTÂNCIAS · · 

- PROGf1t::SSIVP.MENTE SÃO INCORPORADAS AS 
PREVISÕES o:: CUSTO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, 
JÁ ENTÃO MELHOR DEFINIDAS, BEM COMO DOS 
RECURSOS C,ESTINADOS À AQUISIÇÃO DE TERRAS EM PRESENÇA) 
NO RES::RVATÓf110. 

-A ESTIMATIVA QUANTO AOS ENCARGOS FINANCEIROS 
PASSA A REFLETIR COM ADEQUADO REALISMO AS 
Cf\~ACTERÍST:Cf.,S DOS FINANCIAi·,iENTOS 

l NECESSÁRIO~; À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO -
QUANTO À SUA NATUREZA E QUANTO AO TEivlPO DE 

- MATURAÇÃO. ----·---

Quuta·felra 15 . 5761 . 

.. /. 
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::o·rm::r:r,...., ·crnr·=wr=r r=rn g·svn""'=""'·--""'=--~-=-• &=z:::z:;::; 

DO Ct~STO ESTirt~J\DO DO P~~~·OJET~J 

QlJfS~,H)O S~TU/\DCJ NO OU1\DRO , 
1':"- ! .. '·.! .... , .. ' • .. 't. , .• , ··~ ,•i i r, -, {.:.. 0

1 :-~I~ . ~ ...... \ ~~.-,. ... r.r,, .. r..~·"--'· ........ ~··~·~0 "'"'J C·-, "L 
....... w wlu.ue:J ._.x.__ ...... - ~ Ü~ ~~ ..... ' ',WÍ \ r 

ECONOMICIDADE EM COMPARAÇÃO COM OUTRAS FONTES DE ENERGIA 
COMBUSTIVEIS FÓSSEIS 

Quando estiver operando integralmente, a produção tle energia da ltaipu re~·resentará a seguinte economia. 

EM 1 ANO DE 
CONDIÇOES 

MI:OIAS 

EM 50 ANOS 

PETRÓLEO 
-

TON BARRIS uss (1) 

CERCA DE CERCA DE DA ORDEM DE 
15 MILHÓES 111 MILHOES 1,2 BILHOES 

-
CERCA DE CERCA DE DA ORDEM DE 

750 MILHOES 5.550 MILHOES 60 BILHOES 

1) AO PREÇO CE USS 1 3,l O BARRIL 

A CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 

EM RELAÇÃO 
AO CUSTO DIRETO TOTAL 

PREÇO 
DO 

EM RELAÇÃO AO CUSTO kW 
TOTAL INCLUÍDOS OS 
ENCARGOS FINANCEIROS 

PREÇO CONSIDERANDO A GRANDE MASSA DE 
DO ENERGIA QUE A IT AI :JU ·PRODUZIRÁ 
kW/h E A ESTRUTURA DO CUSTO DO 
PRODUZIDO SERVIÇO DE ELETRICIDADE A SER 

PRODUZID! PELA E~JTIDADE 
-

CARVÃO 

TON USS (2) 

CERCA DE DA ORDEM DE 
30 MILHOES 270 MILH0ES 

CERCA OE DA ORDEM DE 
.500 MILHOES 13,5 BILH0ES 

2) AO PREÇO DE USS 9.00/TON, 

US$ 304/kW 

US$ 459/kW 

CERCA DE 
14 MILÉSIMOS 
DE 
DÓLAR 

Setembro de 1976 

' .. 
'' 

.•.: 
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L 

----------------------------·---------------------------CONSIDERANDO • a carênc a do Brasil em combustlveis fósseis 
• o elevacft> custo do petróleo pelos pafses produtores, 

comblna•jo com o ónus da importação (balança de 
pagam e r tos) 

VEJAMOS O ~ 
POSICIONAMENTO ~ 

• da Jonte hidráulica (Central H<drelétrica de ltaipu) 
• da fonte nuclear. 

--
DADOS COMPARATIVOS FONTE HIDRÁULICA E FONTE NUCLEAR (1) 

HIDRÁULICA (IT/\IPU) NUCLEAR (ANGRA DOS REIS) 

CUSTO POR 
cerca de US$ 459,CO (2) cerca oe USS 800,00 kW INSTALADO 

CUSTO POR kWh DE cerca de 1.4mllésimos custo estimado entre 
ENERGIA PRODUZIDA do dólar. (3) 15 e 20 milésimos do dólar. (4) -
observações - (1) a valores aluais 
(2) com base numa potência de 12,6 milhões kw e a um custo estimado em 

.5,7 bilhões/dólares, incluindo qs juros. 
(3) considerando, a grande massa de energia que a ITAIPU produzirá e a estrutura do 

custo do serviço da eictricidade a ser produzid 1 pela ENTIDADE. I (4) é admitido que os custos do programa nuclear estão numa faixa compatível com o 

_j aspecto tarifário desejável. 

QUE CONCLUSÕES TIRAR DESSES FATOS? 

========== .. ==::::;:::::========= 

:.---==-=--=-.::=...-... ::.::- ---- :==.;;-:::. ==== ===== -~.:.:.:-.. -.. '"":": ..... :. .. ::: ·: 

Quarta-reJra l::i s;.u 
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t-(ELAÇÃO ENTRE 

- O CUSTO ESTIMADO DO PR:OJETO 
- O VALOR DAS IMPORTAÇÕE~> DE PETRÓLEO E DERIVADOS 

EM UM ANO . 
- OS RECURSOS DE FINANCIAV1ENTO JÁ ASSEGURADOS 

PELA ITAIPU. 

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA ITAIPU 
(.A. PREÇOS DE JUNHO DE 1975) 3825 MILHÕES/DÓLL'.RES 

ENCARGOS FINANCEIROS I 
;\TÉ 1983 1.953 MILHÜ2S/DÓLARES 

VALOR DA IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO DERIVADOS 
EM UM ANO (1975) 3.300 MILHÕES DÓLf.I.Rr::S 

.RECURSOS DE FINANCIAMENTO JÁ ASSEGURADOS 
I PARA A CONSTRUÇÃO DA ITAIPU 4.041 MILHÕES/DÓL.~.RES 

Setembro de 1976 

---· _______ _,."'"""':a::a::::c:::::...~':l==--~""""""==-~·-x~m,.,·~~~· 

ESQUEMA. f-INANCEH10 
(OPERAÇÕES JÁ CONTRATADAS, EM NEGOCIAÇÃO OU EM ESTUDO) 

MONTANTE ORIGE:v'i·FONTE ÃRI::A DE APLICAÇÃO 
MILHÕE;S 

uss % 

ELt:TnOB~ÃS- ANDE INTECinALIZAÇÃO 00 CAPITAL DA ITAIPU 
100 1,9 (NOS TU MOS 00 

ART. V:IIITRATAOO) 

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. 
200 3,9 BNH RESIDENCIAS E 

MOEDA EOUIP.L\MENTO COMUNITÁRIO. 
LOCAL 

PROJETOS EXí::CUTIVOS 87,7% 300 5,9 FINEP DE ENGEr~HARIA 

GOO 12,0 FINf\1\.1: EOUif1ALiENTO N;\CIONAL 

I 3.300 64,0 Eli;TP.· )BRÁS 
OE3rii'.S CIVIS, ESTUDOS 
E ADMINISTRAÇi10 

MOED/1 15 0,3 BANe: DO BI1ASIL EQUIPAi'.1[Wi"O CO~!STRUÇÃO 

E;<TERNA SUPPL ERS \::REDIT EOUIPM.1t:NTOS NÃO 
1 2,3''r, 600 12,0 E OU1RAS DISPONiVEIS NO MERCADO 

MOD/d.IDADES INTERNO - . 
TOTAL 5.115 100,0% 
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....._.::::::: ... =================·===----:;:;·=-= 

HA DOIS ASP:=CTOS, INTii.1A~;;;::NTE ENTROSADOS, 
QUE ESTÃO SENDO OBJETO, JA NC DOMÍN!O DA EXECUÇ.i\0 
SEJA DE Pr!OVIDENCIAS DA ALÇADA DA ENTIDf\.DE. 
SEJ.~ 02 n.~~D!D.~S A CARGO [)05 GOVERNOS DO Bf'~S!L 
E DO PARAGUAI: 

-A LOGÍSTICA DOS f;iUPRIMENTOS 
- A LQ__ç_,í$TICA DOS TRANSPORTES, 

PRINCIPALMENTE SOB O ÂNGULO 
DE INFRA-ESTRUTUBA 

FATOS E ClnCUNSTÂNCIAS El:l PRESENÇA NO DOMÍNIO 
DOS MATERIAIS, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

SEM EMBARGO DO ESFORÇO QUE A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA 
ENTIDADE ESTÁ EMPREENDENDO 1,10 SCNTIDO DE APLICAR 0 
PRINCÍPIO DE EQUIDADE PRECONI~::ADO PELO ARTIGO XI DO 
TRATADO DE ITAIPU ESTÃO PRESENTES OS SEGUINTES FATOS 
E CIRCUNSTÂNCIAS. 
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Ul~v~A ~f~SÃO DE C:OMO, 
PROVAVEl~~~ENT~:~, 
SERÃO l~T~tJZADAS AS \ftf\S 
«)'~ --u fi)/~ r\n ~r,nll:)ü~~;: n t1 ~ .n fil'r~n) ~ 00 /\ ~ 
~·:·:.· ..:.:y L \i.,:~~ \l~ . .PU-.:'~'u·~ a ~:~ ~'aõo" !· .. ~U\~l··:~ l~.!'L-.. ~ .. L~~.;·:~,.\':;.~~ ~~ ~ 

MATERIAIS QUE DEVERÃO, PROVA'.1ELMENTE, 
Tft~NSITAR PELA BR-277 ~!O 

SENTIDO PARANAGUÁ - CASCAVI;L - FOZ EIXO 
OU DO 

CURITIBA - CASCAVEL - FOZ SUL 

A - EQUIPAMENTO (EM TONELADAS E UTILIZANDO CARRETAS) 

MATFRIAL 75 76 77 78 79 BC' 81 82 83 84 85 86 
~ÓDA DA TURBINA - - - - 200 871;1 870 870 870 8'/0 580 -
6xõi3A 
l.l' '!nM)2 PRINCIPAL - - - - - - 1.160 1.160 1.160 1.160 580 -
ti~.:i:'o 
21ll'l!;o KV 200 T - - - - - - 200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
iiD'.Fo 
:':1/400 KV 100 T - - - - - - 160 900 900 900 900 900 
·:;,>UA't'n - - - - 290 87(1 2.410 3.930 3.930 3.930 3.0GO 1.000 
\i,j·;m:f.JS DA 
CIIRR8'A - - - - 1 :l 9 17 17 17 14 10 

87 -
-
400 

360 
'/GO 

4 

an 
-
-
-
--
-

-----------------------------------------------------------
AINDA PELO E~XO DO SUL 

B - COMBUSTÍVEL E CINZAS VOLANTES 
(EM TONELADAS E UTILIZANDO VEÍCULOS 

DE TRANSPORTE DE 28T) 

-------------------------------------------------------
-

75 7G 77 70 70 ao 01 02 tl3 04 05' úoj -
C,()l.H31JSTiVEL 0.4·10 00.005 OO.Hll\ 40.•100 30.7-11 . 20.105 50'/ - 2.G01 - - ---
Cli·J~/•.S VOLANTES 300 200 5G.015 5G.015 90.32·1 90.32-1 00.32·1 1 5.:30( 9.000 14.12P 5.100 a.c;on -
1 ,J\Ti~:::os - - - - - - 0.500 15r3'll - - - --
. ;o:.:.\ m 0.7·10 ti0.:1~Jli 1&5.010 1)7.2'15 137.013~ 11 0.05!.1 10'/..117 31 .OGt 11.7Gt1 14.1 2r l 5.10U G.GOO -- !--

VEÍCULOS MJO 3·10 2.0GO 5.53G 3.472 4.0·J~ 4 232 3.030 1.11( 420 50!> 10:.1 2:JC 

I (:.113 Tl -
Dili 1 o 15 10 14 12 11 3 1 n 2 1 n 2 - 1 -

Ol I f:_ 

- -

'~"]--:-
·-I-
1.0 11; .... 

~ll -
- -

l 

1 
: 1 
I I 
i l 



Setembro de 1976 

MATERIAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) 

MATEniAIS QUE OEVEilÃO, PRCNAVELMENTE, 
ATINGIR MARINGJi. POR FERROVIA E 

PROSSEGUIR TRAt\!:iiTANDO A RODOVIA 
MARINGÁ- FOZ (EMPREGO O.~ ESTAÇÃO DE TRANSBORDO) 

(EM TONELADAS E UTI:JZANDO VEÍCULOS DE 
28T NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO) - EIXO DO NORTE 

ao 81 82 83 75 76 77 70 79 64 ;6~5 
cfi!i~r~, õ.m ___ ..:.... 2..32~ 137.G?5 2iif.ri25 334.275 4e1:3so 294.300 ~~?Q 14.250 .1g.0~5. 7·.9.~Q. 

15.3õ"õ ·-·7:fi"GÕ -32-:22a -~5.õ1õ -21.9Go 5)6õ 7.5GO~OGO AÇO PICONCI~ETO (2l ..::... 4:?0 1.020 
Ãçõ ESTRUTÜ~ID1[ iõ.'l75 W.õo"õ Ts."iiüi 2ã.5Gõ -~6~5Õ5 1~ 39.õ5õ ~ª 22.5·10 1 O.?G:i 
~Cl~lÃ(T)-- ,~65~9 i?cij)0:1 ~1 ~:!f~ p;ª~}J45 ;!!)8.71 1 72.62õ 43"~ ~33- 27.67?. 
VEiCULOS I ANO büO 6.106 11.218 14.109 t-10.709 12.811 2.594 1.549 2.7121 980 
t2sn 1 DIA - 2 17 31 39 52 36 7 4 B I 3 

Quarta·Celra 15 5769 

-ª);j 87 __ co_. 

-7--:----:-
~}!i~;wnH-~:lJ 
16.r~~-j~~-c1·.u: 

591 26ot_B.Q 
2 1 I -

OBSERVAÇÃO - 1 - AS QUANTIDADES DE CIMENTO Ri: 31STRADAS NESTE OUAC·RO CORRESPONDEM A 75~ó DA 
QUANTIDADE TOTAL DA OSRA . 

- 2 - AS QUANTIDADES DE AÇO AQUI RI cGIS1 RADAS CORRESPONDEM A 1 OO?ú DA QUANTIDADE 
TOTAL DA OBRA 

=-====-:::"""'=-""""'""""._."""""""""""'""""'""'"" ____ -------·--.....,--~-=:r::=::.":>a 

----"'> ! .. i f\_1.-''r-",.... r--
:,)~B\1 & 1!:.~2.: 

---· v 

-
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RESUMO DIAGRAMÁTICO DOS ESTUDOS, 
IN\fENT ÁRIOS E PROJ ETOS OBJETIVAN DO 
A CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE NA 
ÁREA SUJEITA AOS E FEITOS DA ITAIPU. 

INSTRUMENTOS l~lEIOS 

I INVENTÁRIO ARQUEOLÓGICOI~~PROJETO I 
[INVENTÁRIO FLORESTAL I~~PROJETosl 

Setembro do 1976 

I INVENTARIO FAUNiSTICO I~[PROJETosj 
r-1-NV-EN-T-ÁR-10------,~~~ 

ICTIOFAUNÍSTICO /~L!_~ 

Elt\BORAÇÃO DO 
PLANO DlP.ETOR 
DE OCUPI(\ÇÃO 
DA ÁREA 

ESTUDOS HÍDRICOS ~~ 
.._E_C_L_JM_ÁT_Ic_os ___ ____.-~>~-~ 

CINCO INVENTÁRIOS E ESTUDOS 14 PROJETOS 

ASPECTOS RELACI()NADOS 
COM PESSOAL 

- FORÇA DE TRABALHO (DIAGRAMA) 
- APOIO SOCIAL 

[ 
MIN. TRABALHO 

- PROTOCOLOS MIN. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

-SAÚDE 
-EDUCAÇÃO 
-RECREAÇÃO 
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í 

rode 1976 
DL{RIO DO CONGRESSo NACIONAL (Socio U) 

Quana-relra 15 5771 

ITAIPU BINACIONAL 
22:ooo 1 ;~ 

20.000- ... -· . ·-;.-1--- ,,11 ---;.._,__ 

, --··•· EFETIVO MÊDIO 
\ ............ PESSOAL OUALIFICADO 

g , I ,i \ --.11- PESSOAL NÃO OUALIFICADO 

; 15.ooo- ----;--;t--HT/ H ... i- ~==~:."~o~':~~~~~ NA 

= i· 1~~' i\ 1 / .. \ 1 (1975 - ,,.,, 
t3. 1 o.ooo-. - . ---~-·-; __,._ 1 ,-:o._ .. _.,-1--1:---1--
a: . I I \~, • 

0 : I !•, ~ :' ·' u. J .. •• .. 
~ , .. \ i/ 
.~ 5.000- ... _,.. ... i .i~l~"···-r·1>.. . 
~ ;..-~~ ..... {./ ! ,i~f 
0::: ,'III' ,,::;.....__., I 
Cl , .•;;- ' < :;;:.-, . 

0 
7s1 76 T n 78 79 80 81 

CONCLUSÃO 

~--------------··------IIZC:I:-za:::lm::c::.o::::r.::.===-:a::::. 
A GUISA DE CONCLUSÃO, JULGAMOS lÍCITO 
MANIFESTAR O SEGUINTE· PEf\,SAMENTO: 

O APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DO R O PARANÁ, EM ITAIPU, NOS 
TERMOS COLOCADOS PELOS GOVERNOS DO BRASIL E DO PARAGUAI, PELO 
TRATADO DE ABRIL DE 1973, E RATIFICAD,)S PELO TRATADO DA AMIZADE, 
CONSTITUI UMA DEMONSTRAÇÃO INEOUii'OCA DE MATURIDADE POLÍTICA 
DAS ELITES DIRIGENTES DAS DUAS NAÇÜES. 

SUA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO, SEM EM8,\RGO UM DESAFIO BINACIONAL, 
ESTÁ COMPROVANDO A NOSSA CAPACIDf\DE·TÉCNICA, EMPRESARIAL, 
GfRENCIAL, INDUSTRIAL E FINANCEIRA, DI:; LEVAR AVANTE UM PROJETO NA 
ÁREA DE INTEGRAÇÃO DE INTERESSES DIZ DOIS POVOS IRMÃOS. 

~--------------------- u 
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MISA 

Presidente: 39-Secretárlo: 

•· ....... 

LIDIIANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Mogolh~es Pinto IARENA-MGI lourlvol Baptista IARENA-SEI Uder 
Petrónio Portello 

Vice.lfdores 

J9. Vice-Presldente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

49.Secretárlo: 

Eurico Rezende 
Jorbos Ponor,inho 

José llndoso 
Mottos Leilo 

29. Vlce-Presldente: 
lenolr Vorgos IARENA-~CI 

Os irei T eixelra 
RuySonios 

Saldanha Derzi 
Vlrgfllo T ávoro B,nfomlm Foroh IMDB-~1 

LIDIUNCA DO MD1 
IDA MINORIA 

J9.Secr,.tário: 
Oinorte Mariz I.MENA-RNI 

S~plentes de Secretór:os: Uder 
Franco Montoro 

Vice-llderes 
Mouro Benevides 
Roberto Soturnlno 

Itamar Franco 
Evondro Carreiro 

29-Secretário: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Ccista IARENA-MI\: 
Mendes Canele IARENA-MTI 

COMISSOU 

Oiretor:' J~ Soares de Oliveira Filho 
local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25.e.5o5 ~ Rdmaia'193 e 257 

A) SIRVIÇO DICOMJSSO~INTU 

Oefe: Ooúdio Olrlos Rodrigues Costa 
local: Anexo 11- Térreo 

Telefone:25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSIO DI AORICULtuaA -CCA) 
f1 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Querelo 

• Vlce-Presldente: Benedito ferr•lro 

Titularei ......... 
ARENA 

I. Vo.Coricelos Torre~ l. Altevir leal 
2. Paulo Guerra 2. Otàir .Becker 
3. Benedito Ferreiro 3. ReMia Froeco 
4. ltall·llo Coelho 
5. Mendet Conale 

MOB 
I. Agenor Morto I. Adalberto Seno 
2. Oristes Quérclo 2. Alllorol Pebloto 

.,4si'lsttilfl!: ~rcus. Vimctvl '!JouJGrf~o -ljq!l'ló1706 ""'*"''· Quo"!G'·ftllar;balo.31hc1rol. · · 
LocGf· Sllaf&lidtltt~ --.n-..Jiomcli 61$ 

COMisSlO DI ASSUNTÔS IIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

1. Cattete Pinheiro 
2i José Guiomard 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Franco 
5. José Esteves 

I. AgenorMoria 
2. · Evondro Carreiro 

COMPOSIÇÃO 

Preslaente: Cattete Pinheiro 
Vlce-Presidente: 11genor Mario. 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Saldanha Derzl 
2.. José Sarney 
3. · Bentditõ Ferreiro · 

I Eveldaio Vieira 
2: Gilvon Rocha 

Assistente: l6do Ferreiro do Rocha -llomal312. 
Reunic5es: Terças-feiras, eh 10.00 horas. 
~ocol: Sold "Epitácio Peuoo"- Anexo 11 ~ Romal615. 

COMISSlO DI CONmiUfCIO I .RIITIÇA -(CCI) 
1.1') Membros I 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
J9. Vlce,·Pr"ldent" G,uatavo Coponenid 

29-Vice-Prlllclent~, Paul'o Brossard, 

Tltulerel 

I. Accioly Filho 
2. José Sorniy 
3.Joséllndoso 
4. HeMdl'o Nunes 
5. ltallvio Coelho · 
6. Eurrco Rezende 
7. GusJovo Caponema 
8. .H•ItQr Dia• 
9. Henrique de Lo Rocque 

I. Plrceu Cardoso 
2. ~ilt Choves · 
3. Nelion Camelro 
4. Paulo llfosaard 

ARENA 

MDB 

........ 
I. Malfos ltilo 
2. Otto l.thmann 
'3. Petr6nlo Portello 
'4. Renato franco 
5. Osiret.Teixelra 

I. froiiCQ Montoro 
2. Móllro Benevldes 

Assistente. Mario Helena Bueno Bronaao- Jc!IIIDI305. • 
JteúniOel: Quorta•·lei~a. bs I(),()() llqroa 
lacei: Solo "06wta Bewtlocqua"- Anua n -Jo•l623. 
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COMIDA O DO DISTIITO PIDIIAL- (CDP) 

III Membros! 

Titulara• 

COMPOSI~O 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presidonte, Adalberto Sena 

Suplanta• 

I. Helvídio Nunes 
·2. Eurico Rezonde 

ARENA 

I. Augusto Franco 

2. luiz Cavalcante 3. Renato Franco 

4. Oslros T eixeirl' 

5. Saldanha Derzi 

3. José llndoso 

4. Virgílio T óvora 

6. Heitor Dias 

7. Henrique de la Rocquo 
8. Otair Bocker 

I. Adalberto Sena 

2. Lázaro Borboza 
3. Ruy Carneiro 

MDB 

I: Evandro CarreirCL 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco do Oliveira - Ramol306. 
Reuniões: Quintas-loiras, às9:00 horas. 

Local: Saia "l'luy Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716. 

I. Milton Cabral 

COMISSlo DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

COMPOSI~O 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

2. Vasconcelos Torres 
I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franco 
3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Méllo 

6. Jarbas Passarinho 

7. Poulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montara 

2. Orestes Querelo 

3. Roberto Saturnlno 

MDB 

3. Ruy Snntos 

4. Cattete Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675. 

Reuniões, Quartas.felras,lls 10.00 horas. 

local: Sala ·~fpltócio Pes100"- Anexo 11 -·Ramal615. 

COMIIIAO DIIIMJCACAO I CULTURA- (CIC). 
(9Membros) 

COMPOSI~O 

Presidente: Torso Outra 
Vice.Presidente, Henrique de la Rocque 

Titulara• 
Suplanta• 

1. Tarso Outra 
ARENA 

Arnon do Mello 2. Gustovo Copanema 
2. HeMdio Nunes 3. Jodo Calmon 
3. Joié Sarney 

4. Henrique de lo Rocque 
4. Ruy Santos 

5. Mendes Canal e 
.6. Otto lehmonn 

MDB 
1. Eveldsio VIeira 

I. Franco Montoro 2. Paulo Brossard 
2. Itamar Franco 3. Adalberto Sono 

Assistente: Oeide Maria B. F. Cruz- Ramal598. 
Reuriic5es: Quintas-Feiras, c!ls 10.00 horas. 

Locai: Saia "Clóvis Bevilácqua"- Anexo li - Ramal 623. 

COMIHAO DIPINANÇAS- (CP) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 
Vice·Preslclente: T eot6nio Vilela 

'lltulara1 

I. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreiro 

3. Alexandre Casto 

4. Fausto Castelo-Branco 
5. Jessé fleire 
6. Virpflio T óvora 

7. Mattos le~o 

8. Tarso Outro 

9. Henrique de lo Rocque 
10.· Helvídio Nunes 

11. T eot6nio Vilela 
12. Ruy Santos 

1. Amoral Peixoto 
2. leite Chaves 

3. Mouro Benevldes 

4. Roberto Saturnino 
5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MD8 

I. Daniel Krleger 

2. José Gulomard 

3. José Sarney 
4. Heitor Dias 

5, Cottete Pinheiro 

6. Osires T elxeiro 

1. Danton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Evelósio Vieira 

Assistente, Marcus Vinlclus Goulort Gonzaga - ~amol303. 
Reuniões: Quintas. feiras, c!ls 10:30 haraa. 

Local: Sala :·Ruv Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 62 i o 716. 
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COMISilO DI UOISLAÇlO SOCIAL- (CU) 
17 Membros! 

Titulare a 

I. Mendes Canele 
2. Domitio Gondlm 
3. Jarbas Passarinho 

COMPOSIÇÁO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vlto.Presldonte: Jossé Freire 

Suplente a 
ARENA 

I. VirgUlo Távora 
2. Eurlto Rezando 
3. Attloly Filho 

~. Henrique de la Rotque 
5. Jessé Freire 

MDB 
I. Fronte Montoro I. Lazaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis do Souza- Romal675 
Reuniões: Quintas.felras, às li :00 horas. 
lotai: Sala "Clóvis Bevilatquo"- Anexo 11- Rcma.1623. 

COMISSlO DI MINASIINIIOIA- (CMI) 
17 Membros) 

ntvlar•• 

I. Milton Cobrai 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Covaltonte 
4. Domítio Gondim 
5. João Colmon 

I. Dirteu Cardoso 
2. Itamar Fronte 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vito·Presidente: Domítio Gondim 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo Guer1a 
2. José Guiomard 
3. Virgílio Távora 

MDB 
I. Gllvan Rotha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronaldo Pacheto de Oliveira - Ramal 306. 
Reuniões: Quintos. loiros, às 10:30 horas. 
lotai: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

Tltvlarea 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto lehmonn 

I. Danton Jobim 
2. Orestes Quérclo 

COMISSlO DIIIDAÇlO (CI) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Danton Jobim 
Vito· Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Virgilio T óvorc 
2. Mendes Canele 

I. Dirteu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal13· .. 
Reuniões: Quortos·feiros, bs 11:00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilocqu~" - Anexo 11 - Rarnal623. 

COM-SSlO DlliLAÇOU IXRIIOIII- (CII) 
115Membrosl 

Titulare a 

I. Daniel Kriogor 
2. luiz Viono 
3. Virgilio Távora 
4. Jossé Froir6 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónio Portello 
7. Saldanha Dorzi 
B. José Sornoy 
9. João Colmon 

10. Augusto Francc 

I. Danton Jobim 
2. Gilvan Rotha 
3. Itamar Franco 
4. leite Ooves 
5. Mauro Benovides 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krloger 
f9,Vico.Presldonte: luiz Viana 

29.Vice.Prosldento: Virgílio Távora 

Suplente• 

ARENA 

I. Actloly Filho 
2. José lindoso 
3. Catteto Pinheiro 
4, Fausto Castelo.Bronto 
5. Mondes Canele 
6. Helvldio Nunes 

MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Cõndido Hipportt- Rama1676. 
Reuniões: Quartos. feiras, às 10:30 horas. 
lotai: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulare• 

COMI55l0 DI SAUDI- (CS) 
17 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Costeio. Branco 
Vice-Prasidente: Gilvon Rocha 

Suplente• 

ARENA 

1. Fausto Castolo.Bronta I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canela 2. Cattata Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4, Otoir Backar 
~. Altevir leal 

I. Adalberto Sana 
2. Gilvan Rotha' 

MDB 

I. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: l&da Ferreiro da Racho - Ramal 312. 
Reuniões: Quintas. feiras, às ii:OO horas. 
local: Saio "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 
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COMJSSAO DI SIOUUNÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! 

Titulare• 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomord 

Vico.Prosidonte: Vasconcelos Torres 

Suplente• 

I. luiz Cavalcante 
ARENA 

I. Jorbos Passarinho 
2. José lindoso 
3. Virgílio T ávoro 
4, José Guiomord 

2. Henrique do lo Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 

I. Amoral Peixoto 
2. Adalberto Seno 

MDB 

I, Agenor Mario 
2. Orestes Quércio 

Assistente: lêdo Ferreira da Rocha- Ramol312. 
~eunio5es: Quartos-feiras, às li :30 horas. 
local: Solo "Clóvis Be>ilacqua"- Anexa 11- Ramol623. 

COMJSSAO DISIRVIÇO PUILJCO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titulare• 

I. Augusto franco 
2. Otto Lehmonn 
3. Heitor Dias 
4. Acclaly Filho 
5. luiz Viana 

I. Itamar franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barbozo 

Vice-Presidente: Otto lehmonn 

ARENA 
Suplente• 

I. Mortos leão 
2. Gustavo Cooonemo 
3. Alexandre Costa 

MDB 
I. Donton Jobim 
2. Mouro Benevides 

Assistente: Sonio Andrade Peixoto- Romal307 
Reunio5es: Quintas-feiras, às I 0:00 horas. 
Local: Sala Epitócio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 61 S 

C OMISSA O DI TRANSPORTIS, COMUNJCAÇOIS 
I O IRAS PUBLICAS- (CT) . 

Titulare• 

I. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Benedito Ferreiro 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

I. Evandro Carreiro 
2. Evelásio Vieira 

17 Membrosl 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice-Prosidente: luiz Covolconto 

Suplente• 
ARENA 

1. Otto Lehmann 
2. Mondes Canele 
3. Teotónio Vilela 

MOB 

I. Lázaro Borbozo 
2. Roberto Sot~rnino 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal 301 
Reuniões: Quintos·feiras, às 11 :00 horas. 
Local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal 621 

I) SIRVJÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICJAJS 
I DIJNQUIRJTO 

Coml••õ•• Temporária• 
Chefe: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Ramal303 

11 Comissc5es Temporárias poro Projetas do Congresso Nocional. 
21 Comisso5es Temporárias paro Apreciação de Vetos. 
31 Comisso5es Especiais e de Inquérito, e 

41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Comum I. 

Assist~ntes de Comissões: Harotdo Pereira Fernandes - Ramal 674: 
AI leu de Oliveira- 674; Cleide Mario B.F. Cruz- Romal598; Mouro Lopes 
de Só- Romol310 

SEI'IJ.DQ .!'ED!l!.u. 

HOIWI TERÇA 

10:00 C. A. R, 

HORAS QUARTA 

c.c.J. 

10:00 

c.z. 

c.a.1. 

10:30 

C,.\, 

llrOO c. a. 

11:30 c.a.M. 

SOI!SBCR!!r.W:A IIE COIItSSOES 

SERVIÇO I1E COII!SSOES ~ES 

HOR.(RIO ll4S REUNIOBS DAS COII!SSOBS Pll!!IIANI!NTBS DO Sl!lfJ.DQ .!'BI~ 
PARA O ANO DE 1m 

S. A L A ASSISTENTE HORAS QUINTA s A L AS 
EPITACIO PESSOA 

Ramal • 615 
L2DA 09:00 c.D.P. 11!1Y BARBOSA 

ASSISTENTE 

RONALDO 
Ra:aio - 621 e 7l6" 

s .l L A s ASSISTENTE c.x.c CLOVIS BBVIUCQUA 
CWDE 

10:00 Ramal • 623 
CLOVIS DEVIUCQUA MARIA 

c.s.P.c. EPIT.<CIO PESSOA 
SOHIA Ra:oa1 ·__623 l!mL2NA 

_RoiD81 • 6l1 
EPITACIO PESSOA 

Ramal - 615 DANIEL C.P. R1'l BARBOSA MARCUS 
10:30 !!amai• - 621 • 716 VINICIUS 

l!llY BARBOSA 
Cl!IDIDO c ••• E. EPITACIO PIISSOA RONALDO llomaio - 621 • 716 

Roma1 • 615 

EPITACIO PESSOA MARCUS 
C.L,s, CUIVIS BBVIUCQUA OAHIEL Roma1- 615 VINICI:JS 

Romal. 623 
CLOVIS BEVI LACQUA MARIA 

ll:OO c.s. EPITACIO PESSOA 
L2DA Ramal • 623 CARIIEN 

Roma1 • 615 

CLOVIS DEVI LACQUA LIDA C,T, ll!lr BARBOSA CLAUDIO Ro:ul • 62) 
Romuo • 621 • 716 COSTA 

-----------------------
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ANO XXXI- N9 112 QUINTA-FEI~A, 16 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

~---------SENADO FEDERAL------------~ 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 

de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 67, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. JY É a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa contratar empréstimo, no valor de Cr$ 4.00Ó.OOO,OO (quatro milhões de cru
zeiros}, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica e colocação de 
guias e sarjetas a serem executados em vias públicas daquela cidade. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 15 de setembro de 1976- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO NY 68, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil e oitocentos cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipai de Dracena, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tempora
riamente, o patrãmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a fim 
de que possa contratar uma operação de crédito, no valor de·CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e 
quatorze mil e oitocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvi
mento Urbano - FDU - destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem 
executados em vias públicas daquela cidade. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 15 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente . 

...... ---------------.-----------
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SUMÁRIO 
I- ATA DA 1541 SESSÃO, EM IS DE SETEMBRO DE 

1976 1.2.4 - Discursos do Expediente 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -PARECERES 

- Rejere111es às seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado nY 42/74, que altera a letra a do 
art. 6Y do Decreto nY 69.450, de IY de novembro de 1971, que 
regulamenta o art. 22 da Lei nY 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 
e a· alínea "c" do art. 40 da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 
1968, e dá outras providências. 

Mensagem nY 121/76 (nY 243/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a 
elevar em Cr$ 42.672.000,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos 
e setenta e dois mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Mensagem nY 137/76 (nY 259/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim de 
que a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) possa ele
var em CrS 9.109.900,00 (nove milhões, cento e nove mil e 
novecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Mensagem nY 139/76 (nY 261/76, na origem}, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim de 
que a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho (SC) possa elevar 
em CrS 8.447.135,64 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e 
sete mil, cento e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Mensagem nY 142/76 (nY 264/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
Federal proposta do do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim 
de que a Prefeitura Municipal de Taubaté (SP) possa· elevar em 
Cr$ 13.445.800,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta ·e 
cinco mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Mensagem nY 148/76 (nY 274/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR) 
a elevar em CrS 23.667.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e 
sessenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado nY 219/75, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da redação nos vestibulares, e dá outras 
providências. 

1.2.3- Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado nY 227/76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao § )9 do art. 59 
e ao§ 29 do art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Projeto de Lei do Senado n9 228/76, de autoria do Sr. Sena
dor Orestes Quércia, que dá nova redaçào ao artigo 818 do 
Decreto-Lei nv 5.452, de )9 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Declarações do Sr. 
Ministro da Fazenda sobre o índice inOacionário previsto para o 
corrente ano. 

SENADOR ORESTES QVERCIA- Pressões politicas que 
estariam sendo exercidas sobre o MDB, no Estado de São Paulo, 
com vistas ao próximo pleito eleitoral. 

SENADOR JARBAS PASSARINHQ - Defesa da 
chamada Lei Falcão, tendo em vista conceitos emitidos sobre sua 
aplicação no decorrer do discurso de seu antecessor na tribuna. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Aspectos de 
discriminação da Lei Falcàó e a eliminação do debate politico em 
decorrência de sua aplicação. 

SENADOR OTTO LEHMANN- Manifestação de pesar 
pelo passamento do Dr. Francisco de Paula Vicente de Azevedo. 

SENADOR LEITE CHAVES- Atentado praticado contra 
candidato do MDB à Prefeitura de Janiópolis-PR. Apelo ao ·sr. 
Ministro da Justiça e ao Secretário de Segurança do Estado do 
Paraná, contra violências que vêm sendo praticadas naquela 
cidade. . 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Posse do Engenheiro 
Geraldo Bastos da Costa Reis no Clube de Engenharia. 

1.2.5- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado nY 229/76, de autoria do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, .que restabelece a vigência do artigo 176 
da Lei nY 5.787, de 1972. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-· Projeto de Lei da Câmara n9 82/74 (n9 1.463-B/73, na 
Casa de origem), que institui a "anotação de responsabilidade 
técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e 
agronomia, e dá outras providências. Discussão encerrada, 
voltando às comissões competentes em virtude de recebimento de 
emenda, após reabertura de sua discussão, nos termos do 
Requerimento nv 433/76. 

- Projeto de Lei da Câmara nv 67/76 (nv 2.439-B/76, na 
Casa de origem}, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que acrescenta parágrafo único ao art..Jv do Decreto
Lei n9 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatuto da 
Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de 
Janeiro. Aprovado, após usarem da palavra na sua discussão os 
Srs. Nelson Carneiro e Ruy Santos. À sanção. 

- Projeto de Lei do Senado nv 261/75, .do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que estabelece normas para a expedição de 
documentos escolares. Rejeitado, após usar da palavra na sua 
discussão o Sr. Nelson Carneiro. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado nv 66/76, do Sr. Senador 
Cattete Pinheiro, que altera a redação do art. 301 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado em primeiro 
turno. 

- Projeto de Lei do Senado nv 88/76, do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que dá nova redaçào ao§ 49 do art. li da Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência 
Social), amparando a companheira de segurado da Previdência 
Social. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n9 190/76, do Sr. Senador 
ltalivio Coelho, que dispõe sobre a não-incidência aos Vice
Prefeitos municipais da incompatibilidade prevista no art. 84, 
item I da Lei nv 4.215, de 27 de abril de 1963. Aprovado nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, À 
Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n9 135/76, do Sr. Senador 
Franco Montoro, que estende aos trabalhadores rurais o abono 
previsto para os trabalhadores urbanos, a ser pago pelo 
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FUNRURAL dentro de suas disponibilidades financeiras. 
Discussiio udiudu para a Sessão de 14 de outubro próximo nos 
termos do Requerimento nY434(76. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FRANCO MONTORO. como Líder- Esclare· 
cimentos da Direção do Centro Brasileiro de Pesquisas -
CEBRAP, com referência à entrevista prestada pelo Sr. 
Secretário de: Segurança do Estado de Silo Paulo a respeito do 
atentado sofrido por aquele órgão. 

SENADOR MARCOS FREIRE Esvaziamento 
institucional, externo e interno, da SUDENE. Vinculação da 
SUDENE à Presidência da República, como forma de dinamizá
la, face o quadro conjuntural e estrutural da Região Nordestina. 
Projeto de Lei, que S. Ex• apresentará à Casa oportunamente, 
dispondo sobre o estabelecimento do cargo de Ministério 
Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordeste, a fim de 
orientar, coordenar e supervisionar todas as medidas tendentes 
ao desenvolvimento global da Região e sua definitiva integração 
econõmico-social ao resto do País. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Intenção do Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo ao pretender concre
tiz~r o asfaltamento das estradas do Baixo Guandu-Colatina e 
Afonso Cláudio 262. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Restubelc:cimc:n· 
to de: direito adquirido, disposto no Decreto-Lei nY 728/69, aos 
rcnwnc:scc:ntcs reformados da Polícia Militar c do Corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Criação de agência 
do Banco do Brasil no Município de Ribeirõpolis, no Estado de 
Sergipe:. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ· 
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN· 
TERIOR 

- Do Sr. Senador Henrique de La Rocque, proferido na 
Sessão de: 13-9· 76. 

3 -ATASDECOMISSOES 

4 - MESA-DIRETORA 

5 -LIDERES E VICE·LlDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 154• SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1976 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Altevir Leal- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato 
Franco - Alexandre Costa - Fausto Castelo-Branco - Helvídio 
Nunes - Mauro Benevides - Wilson Gonçalves- Agenor Maria 
- Ruy Carneiro - Marcos Freire - Arnon de Mello - Luiz 
Cavalcante - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana -
Ruy Santos- Eurico Rezende- João Calmon - Nelson Carneiro 
- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quércia - Otto 
Lehmann - Mendes Canale- Saldanha Derzi - Mattos Leão -
Evelãsio Vieira- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presenÇa 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.· Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. . · 

O Sr. IY-Secretãrio vai proceder à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N9s 680 E 681, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1974, que 
"allcrn a letra a do art. 69 do Decreto n9 69.450, de 19 de 
no~embro de 1971, que regulamenta o art. 22 da Lei n9 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, c a alínea c do art. 40 da Lei 
n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, e dá outras provldên· 
elas". 

PARECER N9 680, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O projeto cm exame, de iniciativa do ilustre Senador Nelson 
Carneiro, visa a dar maior amplitude ao disposto no Decreto• 

n9 69.450, de 19 de novembro de 1971 - art. 69, letra a - que 
regulamenta os artigos 22 e 40, alínea c, das Leis n9s 4.042. de 
20-12-61, e 5.540, de 28·11·68, respectivamente, no senuao de permi
tir aos alunos de cursos noturnos comprovarem sua condição de 
empregados remunerados com jornada de trabalho igual ou superior 
a 6 (seis) horas, na ausência da carteira profissional ou funcional, 
com qualquer outro documento hãbil, podendo, assim, ficar 
desobrigados da prática da educação tisica - art. 22 - da Lei n9 
4.042 de 20-12-61 - e, das atividades cívicas e de desportos - art. 
40, letra c, da Lei n9 5.540, de 18-11·68: 

Em abono da proposição, argumenta o autor: 

"Como se sabe, as embaixadas estrangeiras admitem em 
seus quadros servidores de nacionalidade brasileira legal· 
mente autorizados, não sendo de praxe, porém, a assinatura 
em suas carteiras profissionais, comprovadora do vínculo em· 
prcgatício e da jornada de trabalho. Limitam-se as auto· 
ridades das referidas embaixadas ou legações a atestar ou 
declarar os fatos solicitados pelos interessados. 

O mesmo ocorre com relação aos estagiários que, de 
conformidade com a mencionada Lei n9 5.692, realizam sua 
habilitação profissional cm regime de cooperação com as cm· 
presas, uma vez que suas obrigações e serviços, mesmo sendo 
remunerados, são os que constam apenas do convênio feito 
com o estabelecimento a que pertencem." 

O fato existe sem qualquer dúvida, c não pode ser posta de lado, 
'' sua solução. 

O ideal seria o Poder Executivo mandar acrescentar ao texto do 
citudo dispositivo - ulrnca a do art. 69 do Decreto n9 69..150, de 
J9.JI·71 -as simples, porém mágicas, palavras: "ou outro documcn· 
to hitbil" pura uma ritpida,justa c menos onerosa solução. 
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Todavia, no s~ntido d~· evitar .muior~s prot~lacõ~s. somos pela 
tramitação do proj~to nos t~rmos da s~guint~ 

EMENDA NY I -CCJ 
( Sub~tilutil·a) 

Isenta da prática de educação física e da participação nas 
atlvldades cívico-desportivas os alunos de cursos noturnos que 
exerçam emprego remunerado em jornada igual ou superior a 
seis horas de trabalho. · 

Art. IY Ficam desobrigados da prática da educação física ~da 
participação nas ativid:~des cívico-desportivas os alunos d~ curso no
turno qu~ comprovar~m. m~dianh: docum~nto hábil, exercer c:mpr~
go rc:mun~rado em 'jornada igual ou·sup~rior a 6 (sds) horas diárias. 

Parágrafo único. São consid~rados docum~ntos hábeis, para os 
fins do disposto n~st~ artigo, a cartdra profissional dc:vidam~nt~ 
assinada ~ a cartdra funcional ou, na falta d~ qualquer um destes 
uma d~claraçào, por ~scrito, do empr~gador. 

Art. 2Y Esta Lc:i ~ntra em vigor na data de sua publicação. 
Art. jy Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, em 16 de junho de 1976.- Accioly Filho, 

Presidente - Henrique de La Rocqu~, R~lator - Paulo Brossard -
Leite Chaves- José Lindoso -ltalívio Coelho- Heitor Dias. 

PARECER NY68l, DE 1976 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Otto Lehmann 

t: do ilustre: Senador Nc:lson Carneiro o presente: projeto de: lei, 
que altera a alínea a do art. 6Y do ·Decreto nY 69.450, de JY de novem
bro de 1971, que regulamenta o art. 22 da Lei nY 4.024, de 20 de: 
dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
e a alínea c do art. 40 da Lei nY 5.540, de: 28 de novembro de 1968. 
que: fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior 
e sua articulação com a escola média. 

A modific;tção proposta no citado Decreto regulamentador 
.:onsiste no acr~scimo das expressões: ... "ou outro documento 
h,:'d1il ... " com o objetivo de: permitir que os alunos do período notur
no. que trahalham cm jornada igual ou superior a seis horas. possam 
fazer prova com atestados. declarações ou documentos similares, e 
nào apenas "mediante a carteira profissional ou funcional", como 
prevê o Decreto, a fim de ficarem desobrigados da prática de Edu
cação Física ou das atividades cívicas e de desportos. 

O ilustre autor da proposição foi levado a tomar esta iniciativa 
diante de uma realidade concreta que, como muito bem salientou o 
eminente Relator da Comissão de Constituição e Justiça, Senador 
Henrique de La Rocque, " ... não pode ser posta de lado a sua 
solução": "As embaixadas estrangeiras ao admitirem em seus 
quadros servidores de nacionalidade brasileira legalmente 
autorizados, não costumam assinar nas carteiras profissionais. a 
comprovação do vinculo cmpregatício e da jornada de trabalho. 
Limitam-se as autoridades das referidas ,embaixadas ou legações a 
atestar ou declarar os fatos solicitados pelos interessados. 

"O mesmo ocorre, como declara o ilustre Senador Nelson Car· 
. nciro, com relação aos estagiários que, de conformidade com a 
mencionada Lei, nY 5.692, realizam sua habilitação profissional cm 
regi me de cooperação com as empresas, uma vez que suas obrigações 
c serviços, mesmo sendo remunerados, são os que constam apenas 
do convênio feito com o estabelecimento a que f4crtcncem." 

Na realidade, o Decreto nQ 69.450. ao facultar a participação 
, nas atividadcs físicas programadas cm qualquer nível de todos os 
sistemas de ensino, inadvertidamente, só admitiu como documentos 
para os alunos dos turnos da noite, que exercem emprego 
remunerado, a carteira prolissional ou funcional. Em conseqUência, 
fica rum à margem dos favores da lei os empregados cm embaixadas c 
legações c os cstagiúrios. 

Alguns Dirctorcs de Colégio. como é de nosso conhecimento. 
têm d;tdo um entendimento a1nplo c. certamente. mais conscntúnco 
com a realidade. àquele dispositivo do Decreto n9 69.450, admitindo, 

m~smo nos l!asos comuns, qualquer documento comprobutório da 
firma ou do empregador de que: o aluno trabalha durante o diu cm 
jornada igual ou superior u seis hocits. São, porí:m, os executivos de: 
mentalidade muis arejada. A maioria ~xige, interpretando lit~ral
mcntc: o texto da l~i. que os alunos apres~ntem ii carteira profissional 
c: r~ndonul. 

Considcr;tndo, pois, necessária uma solução p<tra o caso, somos 
pela aprovação do projeto, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de: Constituição c Justiça, cuja forma melhor atende: às c:xig~ncias da 
ti:cnica legislativa. 

Sala dás Comissões, em 2 de: setembro de 1976.- Henrique de 
La Rocque, - Vicc:-Prc:sidente, no exercício da Presidi:ncia - Otto 
Lehmann, Relator - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Adal
berto Sena•- Arnon de Mello. 

I'ARECERES NYs 682 E 683, DE 1976 

PARECER N,0 682, DE 1976 
Da Comissão de Economia, sobre a Men

sagem n.0 121, de 1976 (n.o 243/76- na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo 
ao exame do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Con
tagem <MG) a elevar em Cr$ 42.672.000,00 
(quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e 
dois mil cruzei::-os) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Ruy Santos 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, 

o Senhor Presidente da República encaminha ao exa
me do Senado Federal a Exposição de Motivos n.0 276, 
de 1976, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
relacionada com o pleito da Prefeitura Municipal de 
Contagem, Estado. de Minas Gerais, no sentido de 
obter a necessária autorização para que o Município 
possa elevar, temporariamente, em Cr$ 42.672.000,00 
(quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois 
mil cruzeiros) os parâmetros fixados pelo art. 2.0 da 
Resolução n.0 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado 
Federal, a fim de contratar operação de crédito, junto 
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
ela Habitação, def.tinado à execução das obras cons
tantes do sistema viário daquela Municipalidade. 

2. As condições básicas da operação são as se-
guintes: 

"A- Valor: CrS 42.672.000,00 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 mes~s; 
2 - de amortização: 20 anos; 
C - Encargos: 
1 - juros de 5% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das ORTNs 
3 - taxa de administração de 1% sobre o valor 
contratado; 
4 - taxa de serviços técnicos de 1% sobre o va
lor do empréstimo; 
D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: financiamento 
de obras a serem executadas no sistema viário 
daquela Municipalidade." 

3. Segundo os registras da Gerência da Divida 
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Qulnta·feln Ui 5781 

divida interna consolidada do Município de Conta
gem (MO> apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

"Espécie: Contratos Valor: Cr$ mll 
a) Posição em 31-12-75 39.864,2 

b) Posição em 31-5-76 62.127,8 
C) Aumento ocorrido no período • 18.118,0 
d) In tegral!zações a serem real! 

.zadas ( .. ) 42.560,7 
e) Operações sob exame 42.672,0 
f) Situação posterior às contrata-

ções pretendidas 147.360,5 

* Aumento ocorrido até 31-5-76 em virtude 
de integrallzações, relativas à dívida já con
traída, reallzadas no presente exercício. 

** Integralizações relativas à dívida já con
tratada, a serem realizadas provavelmente 
ainda no exercício em curso." 

4. Na forma dos parâmetros estabelecidos pelo 
art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a dívida consolidada interna no Município de 
Conta~em (MG) deveria conter-se nos seguintes l!mi
tes max1mos: 

"I) montante global: Cr$ 75:015,0 mil; 
II> crescimento real anual: Cr$ 21.432 9 mil· 
III> dispêndio anual: Cr$ 17.212,6 mil.': ' 

5. Com a operação em pauta, aqueles limites 
Citens I, II e III do art. 2.0 da Resolução n.o 62/75) 
seriam os seguintes: , ' 

"(A) -I) montante global: Cr$ 104.688,5 <+ 
Cr$ 29.673,5 mil); 

(B} -II) crescimento real anual: Cr$ 60.678,7 
<+Cr$ 39.245,8 mil); 
(C) - III) dispêndio anual: Cr$ 8.369,7 (
Cr$ 8.842,9 mil); 
(A) = Cr$ 62.127,8 mil (posição em 31-5-76 da 
dívida já contraída) + Cr$ 42.560,7 mil (JÍJ.te
gral!zações relativas ao endividamento já con
tratado, a serem realizadas provavelmente ain
da neste exercício). 
(B) = Cr$ 18.118,0 mil (integralizações rela
tivas à divida já contraída, efetuadas no pre
sente exe;rcíclo, até 31-5-76) + Cr$ 42.560,7 mil 
(integral!zações a serem realizadas ainda no 
ano em curso) . 
(C) = Cr$ 4.967,1 mil (dispêndio previsto para 
1978, relativo à dívida já contraída) + Cr$ 
3. 402,6 mil (dispêndio previsto para o referido 
exercício, relativo às integrallzações a serem 
realizadas). 

6. O orçamento do Município de Contagem 
<M9>. para o presente exercício, apresenta uma pre
Visao de receita da ordem de Cr$ 135.847,0 (deduzida 
as operações de crédito), da qual cerca de (28,93%) se 
destinam a atender a investimentos com recursos pró
prios, e - conclui o parecer do Banco Central do 
Brasil - "considerando que grande parte do empre
tlndimento a que se propõe aquela Prefeitura se re
veste de caráter reprodutivo, devendo ensejar o re· 
torno aos cofl'es públicos de parte do capital investido 
mediante a tributação aos beneficiários dos serviços 
a serem realizados, entendo que a assunção do com
promisso no valor pleiteado não deverá acarretar à 
referida Municipalidade maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exerclcios". 

7. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 
18-8-76, m~ifestando-se sobre o assunto, recomen
dou a adoçao das providências necessárias à elevação 
pretendida. 

1!. _Como se vê, para que possa ser efetivada a 
ope~açao s~b exame, haverá necessidade de autori
zaçao especifica do Senado Federal, uma vez que após 
a sua contratação, o endividamento consolidado inter
no do Município de Contagem CMG) ultrapassará os 
limites que lhe foram fixados pelos itens I e II do art. 
2.0 da Resolução n.0 62, de 1975. 

9. Cumpridas as exigências estabelecidas no Re
gimento Interno e nas normas vigentes, concluímos 
por aceitar o pleitO contido na Mensagem n.0 121, de 
1976, do Senhor Presidente da República, na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 78, D-E 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Conta
gem (MG) a elevar em Cr$ 42.672.000,00 (qua
renta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Contagem 
Estado de Minas Ge:r:ais, autorizada a elevar, tempo~ 
rariamente, os parâmetros fixados pelos itens I e n 
do art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975, do Senado 
Fe?eral, a fim de que possa realizar uma operação de 
credi~o no va~or de Cr$ 42 ._672. 000,00 ( qt:árenta e dois 
milhoes, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros) 
junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacionai 
da Habitação, destinado ao financiamento de obras a 
serem executadas no sistema viário daquela Munici
palidade. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência Ruy Santos, Relator - Arnon de Mello -
Helvidio Nunes - Jarbas Passarinho - Luiz Cava]. 
cante - Cattete Pinheirf) - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 683, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 78, de 1976, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Contagem (MG) a elevar em 
Cr$ 42.672.000,00 (quarenta e dois milhões, seis
centos e setenta e dois mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Com o presente projeto de resolução, da Comissão 

de Economia, fica "a Prefeitura Municipal de Con
tagem, Estado de Minas Gerais, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I 
e II do art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa reallzar uma operação de 
crédito no valor de Cr$ 42.672.000,00 (quarenta e dois 
milhões, seiscentos e setenta e dois mll cruzeiros) 
junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais 
destinada ao financiamento de obras a serem exe~ 
cutadas no sistema viário daquela Municipalldade". 

2. A matéria foi examinada pela Comissão de 
Economia cujo parecer é favorável ao atendimento 

......... -------------·--------------~ 
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O Sr. Ruy Suntos (ARENA- BA)- Nilo sou, como V. Ex•, 
entendido em problemas linunceiros, 

O SI~. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Somos dois, 

O Sr. Ru)' Santos (ARENA - BA) - Queria, apenas, dizer u 
V, Ex•, em primeiro lugar, que tem-se que fazer justiça às quulidudes 
intelectuais e técnicas do Ministro Mário Simonsen, que é reconheci· 
do como uma das maiores expressões brasileiras no setor. Em segun
do lugar, que li, nos jornais de ontem, nota de empresários paulistas 
sem pessimismo, quanto à situação nacional. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Veja V. Ex• 
que os empresários paulistas, ouvidos pela Gazeta Mercantil, devem 
ser do Movimento Democrático Brasileiro. , , 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- ~provável. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- ... embora seus 
depoimentos tenham sido colhidos através de uma reportagem publi· 
cada no órgão dirigido pelo Vice-Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Hebert Levy, figura destacada da Aliança 
Renovadora Nacional, não só no plano paulista, como também no 
plano nacional. 

O Sr. l\luuro Benevides (MDB- CE)- Permite V, Ex• um 
aparte'? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Nel· 
son Carneiro, a imprensa, hoje, registra a expectativa dos empresá· 
rios ligados ao comércio lojista, no momento, reunidos na cidade de 
Salvador, na XVII Convenção Nacional; durante as sessões plená· 
rias levadas a efeito, esses lojistas extravasam a preocupação que 
dominava toda a categoria económica, diante da reunião, nesta data, 
do Conselho de Desenvolvimento Económico. Há, assim, uma 
grande expectativa do empresariado brasileiro e, especificamente, 
do comércio lojista, reunido agora, no Estado da Bahia. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a 
V. Ex• a contribuição. 

Desejo dizer que não vejo, Sr. Presidente, como as eleições 
municipais possam ocasionar qualquer modificação no problema 
económico porque, qualquer que seja o resultado, não devem interfe· 
rir no encaminhamento das soluções que as dificuldades económicas 
estão a reclamar. 

Diz o jornal, ainda, que "as eleições municipais podem ocasio· 
na r alterações no quadro ministerial... 

Será que o Deputado Hebert Levy já sabe que vai haver essas 
alterações~ 

"Ou reforma partidária transforma-se, então, em assun· 
tos de rotina para quem precisa entender o futuro da econo
mia. E. por enquanto, o desconhecimento do futuro próximo 
não tem rcpresenta<lo um estímulo para novos 
investimentos." 

Mas, Sr. Presidente, não é sã. Indago: por que as eleições 
municipais vão interferir no curso da economia? Por que o Sr. Reis 
Velloso c o Sr. Mário Henrique Simonsen, enfim, os Ministros e 
assessores da área económica, estão preocupados com o resultado 
das eleições? Elas não vão modificar o panorama económico do País! 
Esse é um assunto que deve ficar afcto àqueles que, liderados pelo 
Ministro da Justiça, se preocupam com o andamento da política 
interna. 

Há um JOrnalista, muito chegado à Situação, que, noutro dia, 
foi recebido, durante 45 minutos, pelo Senhor Presidente da Repú
blica, o Sr. Edíson Lobão, portanto insuspeito, que não pode ser 
acoimado de qualquer parcialidade favorável ao Partido da Oposi
ção. No seu artigo de hoje, depois de descrever a situação económica 
do Brasil. diz o seguinte. 

"Eis por que começavam u valar informações dando 
conta de medidas de: extremo rigor c:m preparo pura o pc:rio· 
do que: se seguirá às eleições, entre as quais o racionamento 
dos combustíveis. DiNe mesmo que o Presidente da Rc:pú· 
blicu pensa anunciá-las na noite do dia 15 de: novembro, 
4uando os resultados eleitorais não forem ainda conhecidos, 
sequer parcialmente. Quereria com isso o Chefe do Governo 
demonstrar que nada tê:m a ver com as tendências do 
eleitorado, senão com a situação económica do País." 

Ora, se o ilustre Senhor Presidente Ernesto Geisel espera o dia 
15 de novembro para decretar o racionamento da gasolina, por que 
não o faz desde logo, não atende aos reiterados apelos que a Minoria 
tem formulado desta tribuna? Ou será que é: preciso esperar as elei
ções para modificar uma diretriz que o próprio Governo - a serem 
verdadeiras as informações desse jornalista tão credenciado -julga 
contrária aos interesses nacionais? 

Mas, o que é: importante ainda, no setor da economia e nas 
informações do Sr. Edison Lobão, é a divida externa. Que eu me sur
preenda •. assim como o Senador Ruy Santos, que não somos enten
didos em economia, se compreende. Mas, o Sr. Ministro da Fazenda 
e o Sr. Ministro do Planejamento se surpreenderem, para isso não 
acho explicação plausível. 

Diz o jornalista: 
"A divida externa, que em )9 de janeiro deste ano era 

anunciada em torno de 21 bilhões de dólares, fechará o ano 
com um total de 27 bilhões, segundo estimativas do próprio 
Professor Simonsen. E isto porque houve no período ingresso 
de capitais externos para investimento em nosso País, cujas 
somas foram utilizadas no bolo de compensação do 
balanço de pagamentos. Não fosse: assim c: a dívida seria 
ainda maior." 

Ora, quando o Senador Roberto Saturnino disse, desta tribuna, 
que a divida externa chegaria a 28 bilhões, o Sr. Ministro da Fazenda 
foi à televisão contestá-lo. Hoje, em setembro, S. Ex• já admite 27 
bilhões. Quanto admitirá no dia 31 de dezembro de 1976? 

Mas, a notícia ainda é mais grave, porque não há nenhum fato 
que demonstre que se quer estancar o aumento da dívida externa do 
País. 

Veja V. Ex• o que diz o jornalista: 

"Contudo, até o próximo ano as coisas caminharão sem 
maiores embaraços porque a capacidade brasileira de endivi· 
damento não se esgotou ainda, segundo os analistas 
internacionais. Mas o limite dessa capacidade está próximo 
dos 40 bilhões de dólares, entendendo alguns mais rigorosos 
que não deva ir além de 36 bilhões, teto a que chegaremos 
inevitavelmente em dezembro de 1977 de acordo com a pro· 
jeção já organizada. Estamos, por conseguinte, no limiar 
desse frisson." 

Quer dizer, em dezembro de 1977, de acordo com a projeção já 
organizada, estaremos devendo, não os 27 bilhões, mas 36 bilhões, 
quando o limite de endividamento do Brasil será, no máximo, 40 
bilhões. 

Ora, Sr. Presidente, são fatos que não podem deixar de alarmar 
o País, a quantos trabalham em nossa terra. Inclusive, o Jornal do 
Brasil, de ontem, dava conta de uma situação difícil: 

-"Cerca de 21 empreiteiras reunidas ontem no 
Sindicato Nacional da Construção concluíram que não têm 
mais condições financeiras para continuar as obras rodo· 
viárias c ferroviárias no País, devendo solicitar a palavra final 
do Presidente da República após sua volta do Japão, po· 
dendo, inclusive, optar pela paralisação total das obras. 

Segundo porta-voz das empresas, o nível de endivi
damento que o Departamento Nacional de Estradas de Ro· 
dagem e a Rede Ferroviária Federal atingiram , hoje cm 
torno de Cr$ 5 bilhões 200 milhões, além da indefinição de 
verbas para o setor, levarnm as construtoras ao seu limite 
mitximo de operação, não havendo condições para a obtcn· 
çào de novos empréstimos por parte delas. 
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te? 

ENCARGOS 

Segundo as. construtoras, decidindo-se pela paralisação 
dus obras, as empresas cstllo confiantes que o Governo 
assuma os encargos financeiros resultantes de serviços jâ exe· 
cutados, no ~ontante de CrS 3 bilhões, como única forma de 
impedir u falê:ncia das empresas." · 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Permite V. Ex• um apar-

O SR. N~LSON CARNE.1RO (MDB- RJ)- Ora, Sr. Presi
dente, se este e um Pais que va1 pra frente, é preciso perguntar como 
vamos para frente. Scrâ sobre os débitos? Será sobre os 3 bilhões que 
devem os empreiteiros? Será com os 36 bilhões que nos esperam de 
dívida externa no fim de 1977? 

Com muita honra, ouço o aparte de V. ·Ex•. 

O Sr. Orestes Quércla ((MDB- SP)- Nobre Senador, essa 
notícia divulgada ontem, a que V. Ex• se referiu, traz outro aspecto 
ao conhecimento da opinião pública muito importante. ~ cxatamen· 
te o aspecto do anúncio oficial, segundo o qual o Governo iria dedi· 
car tempo c dinheiro ao transporte ferroviário. Porque o mundo 
inteiro sabe que o transporte ferroviário é o mais barato, o mundo in
teiro sabe que estamos vivendo o drama do petróleo. Portanto, real
mente, as ferrovias devem ter prioridade. Foi decantada a intenção 
do Governo, aqui nesta Casa c pela Imprensa, de agora dar, rcalmcn· 
te, atenção ao transporte ferroviário. Nos últimos tempos, vimos que 
o Governo está desviando-se dessa rota, do seu anúncio. E esta notí· 
cia vem junto, também, com a de que o Governo tirou mais I bilhão 
e 600 milhões que seriam destinados, aliás, às ferrovias. Indiscutivel
mente, este Governo está fazendo o mesmo que fizeram os outros 
Governos: relegando a um aspecto secundário o sctor ferroviário, 
depois de haver anunciado que lhe daria prioridade. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a 
V. Ex• a colaboração c continuo lendo o Jornal do Brasil, de ontem, 
exatamentc sobre o problema ferroviário: · 

"No caso das obras ferroviárias' a dívida maior diz 
respeito à Ferrovia do Aço, onde as construtoras deverão 
manter um nível mínimo de trabalho até a volta do Presiden
te Ernesto Gciscl. No Plano de Desenvolvimento Fcrroviârio 
ainda resta a ser definido CrS I bilhão, 400 milhões, cn· 
quanto que o DNER reconhece não ter possibilidade de 
pagar qualquer nova obra até: o final deste ano, mantendo 
apenas a conservação cm 77. 

A situação do DNER parece ser mais crítica, jâ quc.estc 
tam bé:m se encontra com os repasses para os Estados cm atra· 
so, innuindo, também, nas obras estaduais. 

O dirctor-gcral do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, Sr. Adcmar Ribeiro da Silva, "despacha hoje 
com o Ministro dos Transportes cm Brasília, devendo manter 
encontro também com o Ministro Interino do Plancjamcnto 
e o Ministro da Fazenda, onde procurarâ definir· verbas ur· 
gentes para o DNER ou paralisar imediatamente as obras." 

Veja V. Ex• que estamos em setembro c o DNER não tem mais 
condições de pagar nenhuma obra este ano. Em oito meses foram es
gotadas as verbas do Departamento Nacional de Estradas de Roda· 
gem. Isso não tem explicação, Sr. Presidente. Ninguém é res.ponsâvcl 
por essa situação? A politica económica continua com os mesmos 
comandantes, c o povo continua sofrendo as conseqUências. Foi no· 
ticiado, ontem, que, de agosto de 1975 a agosto de 1976, o custo de vi
da subiu 46%. São os dados oficiais, porque, na realidade sentida pe
lo povo, subiu muito mais. 

E qual a providência que se toma, Sr. Presidente? Será que é a 
Oposição que cria esses dados? Será que somos nós, o MDB, que in
ventamos esses 46%? Nào, são os dados oficiais que gritam contra 
esse aumento desmesurado do custo de vida, a que se di:ve juntar, 
também, o desinteresse do Governo por um aspecto social da maior 
grnvidnde, que é o que diz respeito às chamadas "denúncias vazias". 

Fomos, Sr. Presidente, imprudentes quando prolongamos, 
finid!lmen\c. o congelamento dos aluguéis. Mas, hoje, estamos 
mente: no extremo oposto, porque o que devcriumos fazer seria 
mitir que o proprietârio recebesse uma compensação justa pelo 
do seu imóvel, dando-lhe, talvez, o direito de aumentar 
cações, tendo em vista os índices, mesmo altos, do custo de 
Mas o que ocoqe hoje no Pais, principalmente no Rio de Janeiro 
nas grandes cidades, é gue os proprietários chegam a aumentar 
250% o preço dos aluguéis. 

Ainda hoje, recebi uma carta de uma cidade do interior 
Bahia, proveniente do Sr. Francisco Mangicri - que é co~1he<:ído 
dos Senadores Ruy Santos c Heitor Dias c, certamente, se 
vessc, do Senador Luiz Viana,.... que me contava o seguinte cpisocuo: 
Um cidadão, que tem uma oficina hã muito~ anos 
CrS 525,00, de aluguel, foi agora intimado a pagar CrS ou, 
então, a deixar o imóvel, em trinta dias! ~ um problema social que se 
alastra, c o Governo não pode ficar esperando por uma legislação 
complexa, rcvogan·do a Lei do Inquilinato; exige uma medida imedia
ta, pronta, para conter uma revolta social que se estâ formando nas 
capitais, que não é: comunista, nem fascista: é a revolta da necessi
dade. da fome, do desamparo dos lares abandonados, da 
intranqUilidade. 

Sr. Presidente, continuo a leitura:-

"A situação do DNER parece ser mais crítica, jâ que 
esta também se encontra com os repasses para os Estados cm 
atraso, innuindo, também, nas obras estaduais." 

Não só nas obras federais- até nas obras estaduais estão sendo 
notáveis as conseqUências desse fracasso económico, dos comandan
tes da política, neste sctor. 

E ainda, Sr. Presidente: 

"O diretor-gcral do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, Sr. Adcmar Ribeiro da Silva, despacha hoje 
com o Ministro dos Transportes. cm Brasília, devendo manter 
encontro também com o Ministro Interino do Plancjamcnto 
e o Ministro da Fazenda,· onde procurará definir verbas 
urgentes para o DNER ou paralisar imediatamente as obras." 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte'! (Assentimento do orador.)- Nobre Senador, veja V. Ex• 11 

reação em cadeia, cm função dessa impontu:ilidadc. O Governo não 
transfere as cotas devidas aos Estados, as quais, cm 'quase todas as 
Unidades da Federação, estão compromctid!ls com o pagamento de 
empréstimos externos; e, então, os Estado ficam sem cqndiçõcs de 
arcar com o ónus decorrente do pagamento das prestações vincu· 
fadas a esses financiamentos externos, comprometendo, conseqüente
mente, o conceito do próprio Pais no exterior. ·Era este um dado que 
desejava aduzir ao pronunciamento oportuno de V. Ex•, a respeito 
da realidade brasileira. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente, 
c não é só. Qualquer de nós que emita um cheque sem fundos é 
chamado aos tribunais, aos juízos. 

Outro dia, a Nação parou, o Mercado de Açõcs parou, porque 
foram emitidos cheques no valor de 200 milhões de cruzeiros, sem 
que houvesse fundos para cobri-los. Evidentemente que não tinha 
responsabilidade nisto a Direção do Banco, um estabelecimento 
tradicional da minha terra ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar· 
te? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - ... que teve a 
presidi-lo a figura exponencial de Gócs Calmon, c que continua com 
uma tradição de honestidade c dignidade. Mas o fato é grave- mos
tra que alguma coisa está errada, Sr. Presidente. 

O Sr. Ruy Snntllll (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar· 
te? 
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o Slt .'1:1-:I.SO\ C\ll\EIJW (MDO- RJ)- Com muita 

iJlllll';l, lh>hrc S~nallllr. 
Pcnsumos yue u políticu suluriul justa c redistribuidoru 

de n:ndus não deve ser uileradu. Mas, temos cluro, suu con. 
linuidude depende inudiuvelmenle da correta conduçilo da 
lu tu contra os preços," 

o Sr. llu,1 Sunruo((:\ REN:\ - BA)- Nobre Scn;1dor, cu li, 
c'llnh> \'. h• d~vc tê-lo feito, a explica~·ilo do Banco. Houve fruudc 
11;1 c·mis,;·,,, du .-!leque, c tanto o Banco niio estava na siruucào a que: 
\', E\' se refere que o v;l!or do cheque li>i dc:positudo no Banco Ccn· 
trai. enquanto 'c dcc·idia a questilo da fraude:. Ai está, Sr. Presidente, não i: só sobre os Estudos, sobre us 

cmprdtdrus que este quadro causa suas graves conseqUências: atinge 
lumbém as classes trabalhadoras, as que vivem de salário c são 
;tlcançadas por este monstro que vai espalhando seus tentáculos e se 
chama innação. A innação foi um dos motivos que levantaram este 
Pais contra o regime anterior e nós o vemos, infelizmente, caminhar 
a passos largos, e quem sabe se nào atingirá algum dia, Deus permita 
que não aconteça, aqueles desgraçados 91% de antes de 1964. O que é 
pr~ciso i: que as eleiçõ.:s nào interfiram. Não hã porque colocar o 
problema eleitoral como causa de modificações. Se o Senhor 
Pr~sidenle da República quer mudar sua política económica, 9ue 
não se r~tarde. Se quer substituir seus Ministros da área econ?m1ca, 
que niio se demore:, porque a eleição não vai interferir em .c~1sa ne· 
nhuma. O que i: preciso i: que nunca mais, neste Pais, um MtniSlro da 
Fazenda venha a público dizer que está surpreendido com uma inna. 
cão que era do seu dever acompanhar dia a dia, menos para constatá· 
la do que para combatê-la. 

o ~;11. '\El.SO'\ C\11:'\l·:rno (MDB- RJ)- Não, cu niio liz 
nenhuma rcl'crênc·ia. 

O Sr. llu,1· Sall!us (ARENA- BA)- V. Ex• disse:: com rcper· 
cussih> c lJUC não pagar;un ... 

o Sll .. '1:1-:I.SO\ CAR\Efl!o (MDB - RJ)- Não, não, o 
fato parou rcalrncnle o P:1is. O Mercado de Acões parou durunle 
un1 dia. Evidcntcnlcnte que não :llribuo isso que o estabelecimento 
referido neste· cheque, a ·qut! se :llribui esse cheque, lenha qualquer 
responsahiliu:Jdc: porque cu conheço a rradiçào de probidade e de 
dignid;Juc da gente que o dirige:. Tradição que vem de muitos anos, 
desde o tempo cm que meninos, nós, os três, acompanhávamos a 
Prcsidên~i:1 do saud<Jso Dr. Gôes Calmon, Mas o fato i: grave, mos
lr;J que ê prccis,, tomar medidas para que esse falo mesmo fraudu· 
lc11lo nüu se reproduza c não detennine as conseqüências graves que 
causi1u, par:1lisando o mercado de opern market durante 24 horas. 
b1 não I:Jço, n;io acuso.o Banco. 

Era o que: linha que dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Orestes Quércia. O Sr. lluy Sanros (ARENA - BA)- De uma fn1ude dessas 

nem,, Poder Público está livre. 
O SR. ORESTES QU€RCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguin· 

•~ discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado· O sn. \EI.SO\ C\1~\EfiW (MDB- RJ)- Não, estou 
mostrando a V. Ex~ que não c:stá preparado. 

O Sr. l~uy Sanrns (ARENA - BA)- Nem o Poder Público, 
nem o próprio Banco cstülivre dela. 

O SI~. \EI.SO\ C..\R\EIIW (MDB- RJ)- Mas não podia 
ter :1 rcpcrcuss;lo que leve! Se leve é porque o 111crcado está fraco; ~e 
teve ê porque o mercado est{l frágil: se leve é porque a politica econô
mic.t cst;'1 crr:1da. 

Sr. Presidente, quero concluir. Não entendo, como o Senador 
Ruy Santos. desses assuntos, mas a qualquer cidadiio que lê jornal 
n;lo impressionam esses dados. O que precisamente me impressionou 
foi~ surprcs;1 do Sr. Ministro da Fazenda quando viu que a innação 
chegara a índices n;lo espen1dos. Que: nós nos surpreendamos, muito 
hcm. que o Ministro da Fazenda, que deve acompanhar a innaçiio 
dia-a-dia. preocupado mais que lodos com esse problema, se surpre
enda ê que deve causar sobressalto. não a S. Ex•. mas a lodos nós. 

Sr. Presidente. c os rencxos'? 

Volto :1 um jorn~tl insuspeito, Gazera Mcrcanlil, do Deputado 
llerhert Levy. que. cm sua cdiç;lo de ontem, dizia: 

"Por su., parte. os trabalhadores também ingressam 
num;J temporada de reajustes anuais menos generosos. 
Dur~Jnlc ~I meses consecutivos, a contar de novembro de 
I<J7-1, os dissidios coletivos brasileiros foram acordados 
'cgundo li!Xas anuais superiores ao v;ilor da innação para os 
do;c meses :ulteriores it negociação. Agora, cm virtude da 
c\;ll·crhaç;'to da ta\a innacionüria, os dissidios de agosto c 
sc!cmhro (<:nm aumentos de 4J%) estão mostrando situação 
Íll\crsa: os assal~lriildo, esl;lo perdendo, ainda que ligei· 
ramcnlc. dos preços. 

rcs: 

Dizem que o pior da falta de liberdade é o faro de as pessoas 
acostumarem-se com ela. 

Digo isto, Sr. Presidente, porque volto hoje a um assunto do 
qual já trarei, no primeiro semestre, nesta Casa: pressões politicas de 
diversas origens sobre os inreresses eleitorais do meu Partido, o 
Movimento Democrático Brasileiro, especialmenle no meu Estado, 
em São Paulo. 

Em marco deste ano, falava eu nesta Casa, lembrando que tal
vez o engajamento decisivo do Senhor Presidente da República na 
campanha da ARENA pudesse provocar problemas, porque ~ulori· 
dades subalternas poderiam entender mal a presença do Pres1dente 
Ernesto Geisel na campanha e, abusar, exercer pressões, praticar 
injustiças. . 

Sinceramente, depois, não tivemos muitos motivos para quetxas 
da presença do Senhor Presidente nas suas andanças pelos Estados, a 
não ser, evidentemente, o fato de a ARENA poder, com· maior 
facilidade, atingir o público, através da Televisão e do Rádio, 
principalmente durante as visitas do Senhor Presidente da República 
aos Estados. c o M DB está subjugado desta possibilidade, pela anti· 
democrática Lei Falcão, que, cspecificamenre durante a campanha, 
vai impedir ao meu Partido de chegar ao povo através da Televisão e 
do Rádio. 

Dias atrás, em Campinas, o Senador Paulo Brossard dizia - e 
com muita propriedade- que o Governo não aguentaria lO dias. de 
R{Jdio c T elcvisiio. Talvez por isso, a medida ex r rema tenha s1do 
tomadu. 

Mas, voltundo aos problemas do meu Estado, Sr. Presidente e 
Srs. Scnudorcs, poderia mos dizer que têm sido constantes as nolícias 
de variudos tipos de pressão contra os interesses político-eleitorais 
do M 08. ou mesmo conrra os seus candidatos. 

Como foru noticiado que falaríamos, lembramos, novamente: o 
Prefeito cm Aparecida do Norte, cidade de São Paulo, impediu um 
delcgudo de polícia de ser candidato: cm Taubaté, deram alto cmprc· 
go u um cundiduto do MDB, no Governo estadual: cm Jaú, forçaram 
um cundidato a Vicc-Prcfcito a renunciar. 

Estes fatos ocorre rum cm diversas cidades: há problemas cm Jo
sé Bonifúcio. 

lrat;J-se de u1n aspecto que verdadeiramente chama a 
;Jicn,~·,"· porque um dos pilares da estratégia governamental, 
de propordnn;lr melhorias reais para os cidadãos que vivem 
de salúrios - tilnto como forma de estimular o desenvolvi. 
mcnto do mcrcildn interno como, principalmente, para alivar 
'" instrumcJI!os d;1 distensão soci:il, base da sociedade demo. 
cr;itic;J ·-. snlrc 11111 :JI'rilnh:lo por decorrência imediata da 
IILJJ·, rc,·,·ntc np/ns:'to da.\ for,;Js da innaçiio, O Sr. Jarbas Passarinho (AR ENA- PA)- Permite V. Ex• um 

aparte, nobre Senador Orc1lcs Quércia? . 
'· ' I, 
I 
,,: 

I ,, 

i 
i 

:1 
; 



I 
11 
rj 

Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quinta-feira 16 5791 

O SR. ORESTES QUJ!:RCIA (MDB- SP)- Com muito pra· 
z~r. <assim •1ue ~u t~rminar o ciclo destas minhas declaraçõ~s. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Pedi o <aparte a V, 
· Ex• porqu~ v~rifiquei que o preümbulo do seu discurso nada tem que 
ver coa~ a sua continuação e pela oportunidade. · 

.O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB - SP)- Em Pedreira, 
por C:.\cmplo. o candidato a Prefeito do MDB, Dário Zanini, 
funcionúrio dtl INPS, foi transferido para outra cidade. 

Problemas em Aguai. E. agora, um problema bastante si:rio 
ocorrido na Cidade de Álvares Machado. to jornal Folha de S. Pau
lo que o publica, nu sua ~di<;iio de hoj~: 

"CANDIDATA FOI PRESSIONADA 

(Do Corrt'.l'f'Oildenre I 

PRESIDENTE PRUDENTE - A professora Maura 
Salun, candidata do MDB ia Prefeitura d~ Álvares Machado, 
na Alta Sorocabana, confirmou, ontem, ter o delegado de 
Polícia Nilton 'Brito invadido sua residi:ncia. à noite, há dias, 
<!legando a necessidad~ de um depoimento, quando procurou 
pr~ssionú-la __; sem êxito - a renunciar ·à campanha 
eleitoral. A entrevista-depoimento, ainda segundo a profes
sora, não pode assistir o presidente do M DB da cidade, Sr. 
Josi: Ferreira Lima, por determinação do delegado. Somente 
seu marido esteve presente, tendo sido igualmente interroga
do. As perguntas versaram sobre a vida da candidata e sobre 
as pessoas que a innuenciaram a filiar-se ao M DB. 

Ao final, o delegado informou-lhes que os depoimentos 
seriam encaminhados ao DOPS e insistiu para que ela desis
tisse da candidatura, lembrando ati: uma possível aplicação 
da Lei de Segurança Nacional." 

"SECRET,\RJO JUSTIFICA 

O secretário do Trabalho, Jorge Maluli Neto, que esteve 
em Presidente Prudente ontem, declarou que, por informa
ções de correligionários de Álvares Machado, ficou sabendo 
que o delegado Nilton Brito foi "apenas e tão-somente 
buscar informações da candidata do MDB e que dessa visita 
fizeram um caso de estardalhaço." 

Nós lembramos que a visita foi à noite e que foi pedido à 
candidata, um depoimento. 

Ainda na edição de hoje do jornal Folha de S. Paulo, no~ 
editoriais, vimos uma posição do jornal dizendo o seguinte: 

"A denúncia, embora formulada nos estreitos limites de 
uma sede partidária, e dirigida à autoridade~ à opinião públi· 
ca. Afinal, a campanha eleitoral e seus resultados constituem 
património público, são artigos de cuja confecção o povo par
ticipa c deles quer noticias. A acusação de que residências são 
invadida~ - como um caso especificado - não pode nem 
deve ficar à sombra de meras especulações e de interrogações 
pouco consistentes e que mais escondem do que mostram. 

Vamos mais longe: é já inadmissível a ocorrência de 
pressões mais brandas ou disfarçadas, como afirmam os diri· 
gentes emcdebistas, do tipo de nomear ou desnomear para 
torcer rumos c vontades. 

Um lacónico esclarecimento de um secretário de Estado, 
que esteve ontem na região em que teria ocorrido o fato 
denunciado, acrescentou muito pouco. Falta mais. Ou faltam 
mais coisas a serem esclarecidas, a cargo da Secretaria de 
Segurança c do próprio governador. Não se aceitam ter· 
givcrsaçôcs." R. M .S. 

Se o ilustre Senador Jarbtis Passarinho quiser me honrar com 
um aparte, dou com todo o prazer. 

O Sr .. Jnrhn~ l'n~snrinho(ARENA- PA)- Agradeço a V. Ex• 
pela gentile1a mas, a consideraç~o que pretendia fazer era no inicio 

do discurso de V. Ex• e não gostaria de misturá-lu com u segunda 
parte. Apenas para caracterizar essa e~pressão que me parece muito 
pouco feliz, que V. Ex• trouxe à Casa, como sendo do Senador 
Brossard, de que o Governo não resistiria a dez horas ou a dez dias 
de televisão. Aos poucos, com minha aprendizagem de Parlamento, 
vou concluindo, mais do que nunca, que mais vale uma falsidade 
repetida inúmeras vezes, do que a verdade tentada a ser defendida 
por algui:m que mereça credibilidade ... 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB - SP) - Aliás, o 
Governo sabe muito bem disso, por isso é que repete reiteradamente 
sua propaganda na televisão. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Por isso é que se 
V· Ex• fosse Governo, ninguém o igualaria na eficiência desse 
mi:todo. 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Não acredito, 
haja vista a propaganda sistemática e que i: ati: abusiva no rádio. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Foi V. Ex• que 
acabou de desvirtuar um aparte que lhe estava dando em tom 
respeitoso e preferiu achar que eu estava sendo desrespeitoso com 
V. Ex• 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Comigo não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Mas, quando 
V. Ex• disse que o Governo prefere ser um mentiroso continuo, é 
V. Ex• que está sendo julgado e não sou eu. Apenas considero que a 
inverdade i: essa relativa ao problema da Lei Falcão. Então se fez o 
estereótipo nesse Pais e V. Ex• i: um dos pregadores da causa. 
V. Ex• c ninguém no seu partido será capaz de provar que houve 
retrocesso pela simples razão que jamais as eleições municipais 
foram reguladas com a participação da televisão c o rádio livremente 
para os candidatos em todo o Pais. Seria a primeira vez que se faria. 
Deram milhões de explicações. As explicações numéricas foram 
levadas. sob graças. por um aparte do partido de V. Ex•. 
considerando que a Aritmi:tica não era lógica, o que fica por conta 
do M DB ter descoberto essa verdade. Parece-me um absurdo que a 
Aritmêtica não seja lógica. No entender do Matemático é a mais 
lógica de todas. O problema municipal está perfeitamente 
caracterizado como sendo possível - V. Ex• é um exemplo disso, 
pois começou sua carreira cm um município - e prescindindo 
inclusive da comunicação de massa na medida em que o Vereador 
representa diretamente o seu bairro, o seu grupo, as suas associações, 
que tem a possibilidade de discutir esse assunto cm termos ati: muito 
mais efetivos que são os termos pessoais c não do limite de uma 
propaganda pela televisão e pelo rádio. O Governo não teria medo 
de uma propaganda pelo rádio e pela televisão, feita pelo Senador 
Paulo Brossard ou por V. Ex• ou quem quer que seja, desde que 
houvesse, cvideniemente, a possibilidade de uma reparticipaçào 
igual de tempo para se discutir o problema. O fácil, entretanto, é 
chegar na televisão e faltar à verdade para fins eleitorais. É chegar na 
televisão c declarar: por exemplo, que a Transamazónica, como o 
Partido de V. Ex• declarou isso muito em 1974, foi rasgada na selva 
sem nenhum projeto. 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB- SP)- E teve projeto? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• gostaria de 
conhecer o projeto? Neste ponto. eu seria útil à ignorância de 
V. Ex•. porque é uma ignorância especifica, é d.o sctor, apenas. Eu 
poderia proporcionar a V. Ex• o conhecimento do projeto. 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB - SP) - V. Ex• está 
muito agressivo, vou esperar V. Ex• terminar de falar e então 
responderei. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nào! Porque 
V. Ex• acabou de fazer um gesto de grande surpresa. como se não 
houvesse projeto da Transamazónfca, não foi o que V. Ex• 
perguntou? Eu lhe mostraria que h{a projeto da Transamazônica, c 
que o pré-projeto da Transamuzônica jú foi estudado ao meu tempo 
de Ministro dn Trahalho. 
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O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB ·- SP) - Só .umu 
obsc:rvuçilo, porque: rc:cc:ntc:mc:nte tive: notícia de: que: c~nto c: 
cinqüc:ntu quilômc:tros du Trunsamuzônicu serão cobertos pelas 
águus de uma rc:presu. Ora, se: o projeto foi feito, foi muito mui feito. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - V. Ex• agora já 
está utilizando sistemas muito hábeis de diversificar os assuntos, 
fugindo dc:lc:s, 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB- SP)- Nós estamos em 
pressões eleitorais em São Paulo, V. Ex• já está na Transamazônica. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não! V. Ex• é que 
c:st:l lá. Estou mostrando como a falta da verdade pode conduzir a 
um grande êxito, a um programa que não haja ·a possibilidade: da 
resposta. E no próprio palanque: mais ainda, isso dá grandes palmas. 
Agora, V. Ex•, como Prefeito de Campinas, é bem provável que: 
tenha asfaltado alguma rua e depois tenha sido obrigado a 
arrebentar o asfalto dessa rua para colocar lá qualquer outro tipo de 
serviço público, como, por exemplo, esgoto, etc. E: bem provável. 
Bc:m, isso sim seria reprovável. Agora, criar uma Transamazônica 
que absorveu o trecho de uma antiga estrada de ferro que foi 
considerada um ramal antieconómico, que era a de Jatobã até 
Marab:l, e posteriormente, com a descoberta da jazida de Carajás e a 
necessidade de criar a hidroelétrica de Tucuruí, para· processar a 
redução do minério de alumínio, que é um fato posterior, é uma 
grande vantagem, nobre Senador, que ainda haja um pequeno 
número de quilómetros da estrada Transamazônica, e não da Belém
Brasília ... 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB - SP) - Cento e 
cinqUenta quilómetros. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Seja o que for, cm 
nome de uma hidroelétrica que vai produzir três milhões e setecentos 
mil quilowatts, e que vai produzir trezentos e vinte mil toneladas de 
alumínio por ano. Mas, V. Ex•, agora, talvez defenda cento e 
cinqUenta quilómetros de estrada. Eles são intocáveis, para que não 
possamos construir a hidroelétrica de Tucuruí. Ou, então, V. Ex• 
admitiria que a descoberta deveria ter sido antes. 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB - SP) - Estou falando 
em termos da existência ou não de projetas. Se foi bem feito ou se 
não foi ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Esse·'é'que foi o 
problema. V. Ex• colocou em dúvida a existência do projeto. O 
projeto existia exatamente ligando as áreas navegáveis, os pontos 
mais altos, à jusante do rio, que permitiam navegabilidade. Esses 
pontos foram conectados como estrada de rodagem. Então existe 
uma estrada, existe um pré-projeto c existia um projeto para 
construção .... 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB- SP)- Permita V. Ex•, 
V. Ex• declarou que a represa foi projetada depois da construção da 
Transamazônica ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Certo. Está agora, 
nobre Senador, se V. Ex• me dá a oportunidade eu lhe darei uma 
informação sobre a Transamazônica, é natural que V. Ex•, como 
paulista não esteja impressionado, é um assunto de segunda 
categoria .. ·. 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB SP) 
Independentemente de querer sair bem ou não, tive noticias de que, 
realmente, já existia o projeto dessa represa, c a Transamazônica foi 
construída depois ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- V. Ex• começa, 
agora, a se cobrir em relação à própria oportunidade que me deu na 
pergunta, de cu lhe dar uma explicação que não lhe fosse muito 
favorilvcl. 

O SR. ORESTES QUf::RCIA (MDB - SP) - Qualquer 
explicação que seja de interesse do meu País, é favorável a mim. 

O Sr. Jurbus l'ussurlnbo (ARENA- PA)- Isso ~:u s~:i. Isso 1: 
que: me: ugrudu c: 1: u ruzno pelu qual eu continuo p~:dindo a V, Ex• 
qu~: purticipc: do seu discurso, porque: acredito no seu patriotismo. A 
hidr~:létrica de Tabocu, chamada assim, s~:mpre foi pensada, s~:mpre 
foi sonhada, como se: sonha, por exemplo, com a rc:prc:sa do rio 
Ama~onas, Ninguém até agora conseguiu projc:tos, de um brasileiro 
ou estrangeiro~ de: tentar represar o rio Amazonas, que só ele daria 
cc:m milhõ~:s dt quilowatts. Se amanhã surgir alguma obra, e houver 
a represa do rio Amazonas e essa obra vier a sc:r inundada, por exem· 
pio, se: dirá que foi falta de previsão? E: absurdo. Em Ta boca se pensa 
desde tempos imemoriais, mas o fato real de se pensar em Taboca 
com o nome hoje, de Tucuruí, é: muito recente. Está sendo discutido, 
hoje ou amanhã, pdo Presidente Ernesto Geisel, no Japilo, e nós não 
conseguimos os nossos associados para a construção de uma hidrelé
trica, que seria a primeira do Brasil, depois de ltaipu,- ou seja a pri· 
mc:ira do Brasil, porque a de ltaipu é binacional,- com 3 milhões e 
700 mil quilowatts, necessários para produção de 320 mil toneladas 
de alumínio. Então, nobre Senador, o meu problema era relaciona
do, antes, com o fato de possibilidade ou não de utilização de televi
são para fins de propaganda eleitoral, de nív'ei municipal, c foi ape· 
nas nesse sentido que eu ia lhe dar um breve aparte que, infelizmente, 
se: transformou estimulado por V. Ex•, numa participação indébita 
do seu discurso. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP) -·Ao contrário. 
Sô dois aspectos do aparte de V. Ex•, que eu quero comentar: 

primeiro, ao dizer que nós não tivemos rádio c televisão em nenhuma 
campanha municipal. Eu fui candidato a Prefeito em 1968, .. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não prossiga por 
aí, porque não foi isso que eu disse. Eu disse: que não se fez isso 
organizado para todos os Vereadores e Prefeitos. V. Ex• jã está, 
infelizmente, deturpando a declaração original. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- V, Ex• disse que 
não houve organização em termos de televisão e de rádio para cam
panha municipal. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Claro V. Ex• afir· 
ma que houve antes. como houve nas eleições gerais de I 974, a 
possibilidade de participação de todos os candidatos? 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB- SP)- Eu fui candidato 
a prefeito de Campinas em 1968, usei o rádio e a televisão. Falei a 
respeito da mensagem emcdebista,usei o rádio e a televisão. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Ninguém disse o 
contrário. A minha declaração é de que não houve uma regulamenta
cão em eleições de âmbito nacional. V. Ex• falou em Campinas, por
que aproveitou a sua oportunidade, mas não havia legislação, regula
mentação, em termos nacionais. 

O SR. ORESTES QUf::RCIA (MDB- SP)- E a melhor ma
neira de regulamentar é retirar completamente um direito conquista
do dos partidos políticos do Brasil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Está bom. V. Ex• 
deu a solução? V. Ex• deu a solução para cerca de 200 mil candidatos 
cm 74 estações de televisões no Brasil? V. Ex• foi o mago suficiente 
para dar essa solução? 

O SR. OREStES QUf::RCIA (MDB - SP) - V. Ex• sabe 
qual é a solução. Todo o mundo sabe qual é a solução. 

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- Qual é a solução? 

O SR. ORESTES QUf::RCIA (MDB- SP)- A solução é
por exemplo- mas cu não gostaria de fugir muito do assunto. 

O Sr. Jurhas Passarinho (ARENA - PA) - Bom. Agora V. 
Ex! não cst:l fugindo, ao contrário, agora é que V. Ex• vai entrar no 
assunto. Qual é a solução? 

O Slt OI~ESTES QUf:RCJA (MDB -SP)- V. Ex! está com 
pressa, ror qué? 
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O Sr. Jurbus Pussurlnho (ARENA- PA)- Eu estou compres
sa, por cu usa de: sc:u tempo. 

O Slt ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Muito obrigado, 
Mui to grato pela sua gc:nerosidadc:. 

O Sr. Jurbas l>ussarinho (ARENA- PA)- Porque V. Ex• estã 
sendo gc:neroso me: pc:rmitindo participar do discurso, eu quero falar 
depressa, para lhe: dar mais tempo. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- A solução é mui
to simples. Caberia à Justiça Eleitoral regulamentar. Regulamentar, 
como? Facilmente. Os candidatos do Município onde houver clei
cõc:s c: onde existir televisão e rãdio, usarão a televisão e o rãdio. No 
caso especifico de São Paulo, os candidatos à Câmara Municipal de 
São Paulo usariam as televisões de São Paulo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) -Interessante. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Porque são 8 mi 
lhões de brasileiros que ali residem e é impossível aos candidatos à 
V c:rcanca chegar aos 8 milhões de brasileiros CJil: residem cm São 
Paulo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) -Ainda bem que V. 
Ex• acha impossível.~ impossível não é? 

O SR. ORESTES QUtROA (MDB - SP)- Fora da televi
são e do rádio. Por isso é que existe televisão c rádio, por isso é que 
nós estamos no s~culo XX 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Bom, agora, nós já 
estamos no s~culo XX. 

O SR. ORESTES QUtRClA (MDB- SP)- Evidentemente 
V.Ex• ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Agora V, Ex• cn· 
trou onde eu não posso mais discordar, estamos no século XX, eu 
concordo. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- V. Ex•, aqui nes
ta Casa disse, em determinada ocasião, que antigamente se faziam co
mícios, que era muito melhor. Ora, antigamente o Olefe da Nação vi
nha do Rio de Janeiro a São Paulo de trem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- SP)- Permite V. Ex• cu 
fazer um breve comentário sobre a sua solução? 

O SR. ORESTESQU~RCIA (MDB -SP) -Hoje, o Chefe da 
Nação vem do Rio de Janeiro a São Paulo de Boeing; o que passou, 
passou, o negócio é olhar para frente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex• 
fazer um breve comentário sobre a sua solução? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Não existe um 
programa de televisão que diz que este i: um País que vai pra frente? 

(0 Sr. Presidente/a:: soara campainha.) 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - ih! já estamos 
longe! Estou perguntando se o orador permite que eu faça um breve 
comentário sobre a solução tão simples que ele apresentou, mas 
S. Ex• já passou para o Boeing, já passou para o País que vai pra 
frente, e não sei mais onde é que estamos. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Estou seguindo 
a trilha de V, Ex• V. Ex• já esteve na Transamazônica c voltou. 

O Sr •. Jnrbns Passarinho (ARENA - PA)- Permite V. Ex•? 
V. Ex• disse que havia Justiça eleitoral, a Transamazônica foi 
lembrada por V. Ex• 

O SR. OIU~STES QUtRCIA (MDB - SP) - V. Ex• é que 
lembrou u Transamazônica. 

- .. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Sim, mas V. Ex• 
falou na inundação dela. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pediria uo nobre 
orador, se concedeu o aparte, deixar o aparteantc terminar, porque 
do contrário u Taquigrafia não pode pegar nem a sua fula c nem a do 
aparteantc. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - O aparte: está 
concedido? (Assentimento do orador.) Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Orestes Quércia, a solução que V. Ex• disse tão simples, cm 
primeiro lugar não foi apresentada nem pelo Partido de V. Ex•, nem 
por V. Ex• e por nenhum outro. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - Eu falei nesta 
Casa sobre isto. Infelizmente ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - V. Ex• 
interrompeu-me de novo e eu não posso concluir. Daqui a pouco cu 
fico como aparteantc sem a oração principal. Pior condição de um 
aparteante, porque eu não tenho o seu pensamento exposto. Não foi 
apresentado por V. Ex• e por nenhum dos Senadores ou Deputados 
do MDB, porque fui o Relator da Lei e sei que não foi apresentada. 
Mas mesmo agora, considerando que fosse, V, Ex• vê que é: um 
absurdo; se V. Ex• pensar um pouco, o que V. Ex• chamou de solu
ção simples, ela poderia ser simplista, mas não simples. E era uma 
solução que não teria possibilidade de satisfazer a um princípio bási
co, que era igualdade de oportunidade para todos. V. Ex• acabou de 
dividir o País cm duas categorias: o País "a" c o País "b". O 
País "a" teria os candidatos que podiam utilizar a televisão e o País 
"b" não utilizaria televisão c nem rádio, quando V. Ex• sabe que a 
televisão, entretanto, cobre hoje mais de 90% do território nacional. 
Então, a solução de V. Ex• seria inteiramente discriminatória; só 
falariam os candidatos que morassem nos municípios-sede da esta
ção de televisão. Felizmente, isso não foi apresentado, porque seria 
extremamente fácil de ser destruído. 

O SR. ORESTES QU~RCJA (MDB - SP) - Sr. Presidente, 
gostaria de continuar, porque sei que o tempo é limitado. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Orestes Quércia? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Eu iria 
responder rapidamente ao aparte do nobre Senador Jarbas 
Passarinho, mas vou dar o aparte ao Senador Leite Chaves e depois 
então ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Peço que V. Ex• me 
inscreva na relação dos aparteantes. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP) - ... em seguida 
V. Ex•. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR)- Senador, os fatos, objeto 
da acusação de V. Ex•, estão ocorrendo no País todo, e de forma, 
muito grave. Veja V. Ex• um caso recente, em Londrina, onde o 
nosso partido está ingressando com representação contra uma 
Televisão. Essa Televisão foi recentemente adquirida por um grupo, 
de outro grupo. Mas, como foi adquirida? Mediante financiamento 
do próprio Governo, e da forma mais escabrosa possível: deu-se em 
garantia imóvel que não valia 17 bilhões de cruzeiros, para a obtenção 
de financiamento no valor de 20 bilhões, a fim de que a Televisão 
fosse paga, quer dizer, com 'dinheiro do trabalhador, dinheiro do 
povo, está tendo essa destinação imoral - e o pior - a Televisão 
fazendo uma propaganda abusiva dos candidatos do Governo. Ela, 
todavia, está sendo atê proveitosa, porque o povo, na sua revolta, vê 
a desigualdade de tratamento. Agora, usa-se a burla muito primária 
de indicar a presença do candidato do partido situacionista cm todos 
os pontos sem menção ao fato de o ser. Mas, o que queremos é o 
cumprimento da lei. Já é tempo para que haja seriedade neste País. A 
propaganda está sendo até contraproducente contra o partido do Go
verno. O povo não admite mais aquilo, é chocante. Seria ati: intc· 



5794 Qulnta·felra 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1976 

ressunte pura nós, eleitoralmente, que o abuso continuasse, mas u 
verdade i: que n consciência jurídica, a consciência moral do Pais, 
estú sendo afrontada com isso. Já nào se admite mais tais práticas. 
Quai>quer que sejam as formas de repressão, isso já nilo pode ser 
mais tolerudo nem cm Londrina, nem no Paraná. V. Ex• tem toda a 
razilo e nós temos que denunciar tal fato, porque este Pais tem que 
ser um Pais si:rio, u despeito de outros acharem que nilo. 

O SR. ORESTES Qllf:RCIA {MDB - SP) - Agradeço o · 
depoimento de V. Ex•. 

Concedo, agora, o aparte ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. l'aulo Brossard {MDB- RS)- A propósito dessa igual· 
dade de: oportunidades a que se referia o seu aparteante para justifi· 
cara Lei Falcão, que: constitui o mais notável retrocesso c:m matéria 
de: Direito Eleitoral no nosso País, seria o caso de, partindo das 
premissas do raciocínio enunciado, chegar a também usar este: 
argumento: "Como nem todos os brasileiros têm casa, seria o caso 
de suprimir, de: confiscar a casa daqueles que a possuem, para dá-las, 
a fim de que: todos ficassem em igualdade de situação". 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP)- Agradeço ~ 
aparte:. Devo dizer que concordo plenamente com o raciocínio 
ex pendido por V. Ex• 

Ouço, agora, o no~re Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire {MDB - PE) - Apenas para dizer -
quase que: complementando o aparte do ilustre Senador Paulo 
Brossard - que, admitindo-se, para argumentar, as premissas do 
ilustre Líder da ARENA que o aparteou, o Senador Jarbas 
Passarinho, esse confisco deveria ser não apenas das casas mas das 
caras dos candidatos onde existem televisões e o nome desses candi· 
datas com os respectivos números. porque S. Ex•, o Relator da Lei 
Falcão, que: não admitia a mensagem dos candidatos por achá-la 
atentatória à igualdade de condições dos candidatos, no entanto 
manteve a possibilidade de alguns se apresentarem ao video apenas 
com seus semblantes e com a respectiva numeração. Não entendi 
muito bem como S. Ex•, o Relator, conseguiu driblar essa discri· 
minação que ele: só localizou na mensagem. e não na imagem da 
fisionomia. na sua numeração e no seu curriculum. A desigualdade 
que existia para a mensagem continua existindo para quem tenha a 
oportunidade de apresentar o curriculum, de se apresentar e de apre· 
sentar o seu núm.ero, enquanto que o município vizinho talvez não 
tenha essa igual chance. Portanto, parece-me que há alguma falha 
nos sempre lúcidos raciocínios do Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. ORESTES QUtRCIA {MDB - SP) - Agradeço o 
aparte do nobre Senador Marcos Freire. 

Realmente, Sr. Presidente, . estamos falando a respeito de 
pressões sobre o MDB, e disso nos desviamos um pouco, graças à 
intervenção inteligente e amiga do Senador Jarbas Passarinho, para 
o maior s.ímbolo de pressão contra o M DB nos dias em que estamos 
vivendo, que é, exatamente, a Lei Falcão, a lei que vai impedir, que 
impede, os partidos políticos, o MDB, de irem à televisão e ao rádio. 

Quero, Sr. Presidente, encerrar minha intervenção, fazendo um 
apelo ao Governo no sentido de que ele determine estudos a respeito 
das denúncias que o Movimento Democrático Brasileiro está fazen· 
do cm São Paulo, agora, através do Diretório Regional do MDB, 
através da intervenção direta do Presidente José Camargo, Presidcn· 
te cm exercício do MDB, cm Sào Paulo. Sabemos que o Presidente 
Gciscl irá. no próximo dia 19 de outubro, à cidade de Campinas, 
onde existem diversas manifestações de pressão, também, contra o 
Movimento Democrático Brasileiro. Esperamos que, com a sua 
presença, o Presidente possa coibir eventuais abusos que estejam ali 
existindo, abusos que retratam outros tantos existentes cm todo o 
Estado de Sào Paulo c, talvez, cm todo este Pais. Lembrando que ti· 
vemos eleições municipais naquela cidade c no Estado de São Paulo 
sob o Governo do Presidente Costa c Silva, c sob o Governo do Presi· 
dente Médici, solicitamos ao Presidente Gciscl que, simplesmente, o 
seu governo façH com que HS eleições municirais transcorram, no 

Estudo de Silo Paulo, du mesma forma que: transcorreram sob o Go· 
verno Costu e Silva, e sob o Governo Mi:dici. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA} - Justíssimo 
raciocínio. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Ê este o apelo, 
Sr. Presidente, que nós f~tzemos, no sentido de: que os governos, em 
todos os escalões, coibum, realmente:, os abusos que se estilo verifi· 
cando em São Paulo, abusos que: estamos denunciando e voltaremos 
a denunciar, nesta Casa. {Muito bc:m!) 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, pe· 
ço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magulhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre: Senador Jarbas Passarinho, como Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO {ARENA- PA. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orádor.)- Sr. Presi· 
dente:, no aparte despretensioso que dei ao nobre Senador Orestes 
Qui:rcia. não pensei que fosse eu brindado com a imediata mobi· 
lização da Bancada do M DB, inclusive a ponto de fazer o 29-Secretá· 
rio da Casa descer pressurosamente da Mesa para vir ajudar o seu 
companheiro de Partido. Depois, ouvimos frases em tom definitivo e 
algumas ilações que raiam pela beira do sofisma, que eu diria, 
grosseiro. 

Quando pedi o aparte ao nobre Senador por São Paulo, foi 
porque S. Ex• declarou que: a Lei Falcão estaria prejudicando 
claramente o seu Partido e que o Senador pelo Rio Grande do Sul, 
Paulo Brossard, teria dito que o Governo não resistiria a dez dias de 
televisão. Daí. como o nobre jovem Senador por São Paulo é: muito 
versátil nos assuntos que trata, tive: que sair atrás dele por este Brasil 
inteiro. pela Transamazônica, voltando depois ao Estado de São 
Paulo, em cujo assunto interno não me imiscuí, e, finalmente, S. Ex• 
deu um depoimento que eu acho mui to interessante, porque se choca 
com algumas afirmativas também dadas em caráter definitivo pelo 
MDB. de que durante o período do Presidente Médici não teria havi
do eleição livre e é o próprio beneficiado de uma eleição livre que 
deu, agora, o testemunho. 

Mas. nem considerarei, evidentemente, o argumento das Casas, 
porque esse me parece muito pouco feliz. Consideraria, mais, o argu
mento do nobre Senador Marcos Freire; a mim me parece que 
S. Ex• merece uma resposta, porque não é justa a colocação que fez, 
e deve ti:-la feito de boa-fé. 

Quando relatei a lei, mostrei claramente duas coisas: em primei· 
ro lugar, a impossibilidade física de se transferir o mecanismo das 
eleições gerais de 1974 - isto é, eleição com rádio e televisão ~olo· 
cados à disposição dos candidatos, c não dos partidos - para as 
eleições municipais. Já nem me detive nas razões apresentadas pelo 
Ministro Armando Falcão, que eram, também, de grande impor
tãncia. pela confusão que se generalizaria neste País a partir do mo
mento em que o vereador se deslocasse, por exemplo, lá de Caruaru 
- cidade que tem recebido a continua atenção do Senador Marcos 
Freire -. para a cidade do Recife. para, do Recife, falar para 
Caruaru. E assim cm São Paulo c em todos os municípios onde não 
existe televisão. eles leriam que vir à sede do seu Estado para, dessa 
sede, mandar a sua mensagem para todo o Estado. E o Estado intei
ro teria que ouvir os problemas que, evidentemente, são também per
tinentes aos municípios c deveriam ser a razão fundamental da 
propaganda. Então, segundo a mensagem. isso daria uma confusão 
generalizada. 

Eu nem isso adotci, nobre Senador Marcos Freire, para 
responder à interpelação de V. Ex• Adotci o princípio claro de 
logística, comparei rossihilidades com necessidades. Mais de 200 mil 
candidatos cm potencial no Brasil, 74 estações de televisão. Ainda 
que fosse possível. por motivos técnicos, solucionar o problema -
ainda que fosse. que não é- cu disporia de 14 segundos por candi· 
dato para fazerem a sua mensagem, aquela a que se referiu, ainda há 
pouco, complementando o discurso do Senador Orestes Quércin, o 
nobre Senador Marcos Freire. 
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Enlilo, não se: ria barrar uma mensagem. Era a inviabilidade de, 
em 14 segundos, alguém falar sobre seu plano de governo como pre· 
feito, ou vicc:-pn:fc:ito, ou das suas atividades como vereador. 

Daí, então, analisei o projeto do Partido, chamado substitutivo 
oficial do Partido. Este, previa uma solução tão simples quanto aque
la sugerida pelo Senador Orestes Quércia, mas bem diferente:: previa 
que:, já que era impossível distribuir, eqUitativamente, o tempo pelos 
candidatos, que o Partido o fizesse de acordo com as suas conveniên· 
cias. 

Ora, então aí, Sr. Presidente, achei eu que a Oposição que tanto 
se bate por democracia e pÓr igualdade de oportunidades queria, c:in 

·última anãlise, intencionalmente ou não, entregar as estações de tele· 
visão às cúpulas dos diversos Estados, onde se daria, inc:vitavc:l· 
mente, a preferf:ncia por alguns candidatos em detrimento de outros. 
E, em que me: louvei? Na mensagem do Ministro, ou em alguma 
palavra do Governo? Não! Louvei-me, precisamente:, na emenda 
apresentada por nobres Deputados do M DB. 

O Deputado J. G. de Araújo Jorge apresentou uma emenda, 
independentemente do substitutivo do Partido, em que exigia que a 
divisão fosse feita equitativamente. E aí seria o grande problema que 
teria que enfrentar, exatamente, o juiz a que se: referiu o nobre 
Senador Orestes Quí:rcia. Porque, na medida em que a Justiça tivesse 
que dividir o núm~ro de horas possíveis pelo número de candidatos 
ela chegaria ao número que dei, ao número que ainda há pouco 
expressei, que seria, absolutamente, impossível, absurdo, alguém 
poder, uma única vez, apresentar-se como candidato, durante 14 
segundos, na televisão, para dar a sua mensagem. 

E o que fez a Guanabara, em 1974, nas eleições gerais? O 
Partido encaminhava à Justiça Eleitoral o nome daqueles que de· 
veriam utilizar as estações de televisão e de rádio, e, com isso, es
tabeleceu um sistema discriminatório, a tal ponto que, para o Sr. J. 
G. de Araújo Jorge poder utilizar a televisão na Guanabara- todo 
este País sabe - foi pn:ciso que recorresse a um mandado de 
segurança; ele e mais alguns dos seus companheiros. 

Então, se o objetivo da Revolução foi proporcionar a liberdade 
de utilização dos meios de comunicação de massa para neutralizar o 
poder económico, se ·foi esse o objetivo, neutraliza-se o poder eco· 
nômico e agora, em seu lugar, se erigia um poder igual ou pior, que 
era o poder do caciquismo partidário, atrayés cjas cúpulas parti· 
dá rias, servindo aos candidatos da sua preferência. 

E, aí eu iria à objeção do Senador Marcos Freire: seria, real
mente, uma discriminação de faces, nobre Senador. O candidato 
bonito e bem falante, naturalmente, poderia utilizar a televisão; o 
candidato bem falante e feio, utilizaria o rádio; e o candidato feio e 
burro- é, porque há também -esse não utilizaria nem o rádio nem 
a televisão, porque seria impossível, e nós discriminaríamos este País 
em três tipos de canditados: o "A", "B" e o "C", ·neste tipo quase 
folclórico a que acabei de me referir. 

De modo que, o que se fez, foi precisamente igualar condições, 
dar igualdade de condições a todos. c não utilizar esse sofisma que é 
realmente primário e grosseiro, dizer que se eu não posso dar 
automóveis a todos tenho que cassar o direito daqueles que têm 
automóvel; se eu não posso dar casas a todos tenho que cassar os 
direitos daqueles que tém casa. Isto é extremamente primário, e me 
admira que surja de uma das inteligências mais brilhantes deste 
Congresso. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ouço 
V, Ex• com prazer. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - V. Ex• está colocando a 
matéria de uma maneira brilhante, como semrre o faz ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito 
obrigado. 

O Sr, Leite Chaves (MDB - PR) - ... entretanto, deveria 
atentar para o seguinte: o horário é uma concessão feita ao Partido c 
n1io ao candidato. Então, o Partido o distrihuir{t de acordo com a 

sua convc:ni~ncia. Se: d~ntro do Partido houva pr~tc:riçuo p~ssoal há 
o r~curso il Justiça, mus a wnccssào é :10 P:tnido. El~ tem 
autonomia, tem personalidade jurídicu pu r:~ U>á·lo na sua convcni~n· 
cia, mt conveniência das suas idéias. Agora, nunca se pode pensar, 
através de uma concc:ssito dessa, de f:tz~r justiça, dircta aos 
candidatos colocando-os ~m situaçiio de igualdad~ cm rcla~·::tu ao 
horário de TV. O que: vem ocorr~ndo violenta inclusive d~ter· 
minaçào do Presidente da República na su<t Mensagem de 1976, que 
foi objeto du confiança nacional e, inclusive. du crença do nosso 
partido. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- V. Ex• 
poderia voltar ao seu argumento, só para que eu possa me situar nele'! 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Disse que estiio nos ddxun· 
do c:m desigualdade completa cm relação :to outro Partido, que está 
usando normalmente a televisão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -
Candidatos de outro partido estão usando a televisão, foi isso que 
V. Ex• falou'! 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Exatam~nt~. Candidatos 
do outro partido estão usando da televisão agora, na campanha. 
usando de maneira profusa, de maneira abusiva. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Então é 
um fato novo para o qual eu gostaria de dar uma palavra a V. Ex•. 
em resposta, logo que termine o seu aparte. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Mas acabei. neste instante, 
de contar um caso que se passou em Londrina, onde a televisão 
procede da seguinte fqrma: fica difundindo, divulgando os 
candidatos. Não lhe faz referência ao fato de ser candidato, mas di· 
vulga: fulano de tal, hoje, deu uma entrevista à imprensa: fulano de 
tal, ontem, esteve em tal bar. Quer dizer, é uma propaganda abusiva 
que está sendo até motivo de reprimenda do nosso Partido, lá. 
Agora, está, por incrível que pareça, nos favorecendo, porque o 
povo, na sua consciência, na sua repulsa, está vendo a desigualdade 
dos partidos perante a televisão. Mas, como eu disse a V. Ex•. está 
havendo também umu violentaciio à própria alirmaçào feita pelo 
Presidente Geisel, no começo deste ano, em sua Mensagem ao 
Congresso. Disse o Excelentíssimo Senhor Presidente Geisel. em sua 
Mensagem. página nove -linal- o seguinte: 

"E já que se trata de um ano eleitoral. valha dizer que o 
Governo, plenamente consciente de seus deveres e cabal· 
mente aparelhado para tanto. assegurará a paz e a ordem, o 
pleno exercício do direito legítimo do voto democrático, sem 
pressões nem coações, como já o fez no passado." 

Veja V. Ex• que a realidade está sendo completamente contrá· 
ria. Admito que, como Relator· da matéria, como é norma nesta 
Casa, V. Ex• procedeu com a maior seried:tde possível. Mas os resul· 
ta dos nos colocaram numa desigualdade profunda. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perfeito. 
Esse é o aparte de V. Ex• que eu recolho. nobre Senador Leite 
Chaves, com muita alegria. Primeiro. porque ele não connita, absplu· 
tamente, com o que estou defendendo até aqui. Segundo, porque V. 
Ex• nos dá a alegria. de ler o Presidente Gciscl numa das suas 
Mensagens, ou creio cu que foi a Mensagem que' V. Ex• leu, um dos 
seus discursos. E. naturalmente, como V. Ex• leu o Presidente Geiscl 
c acha que ele é um bom símbolo de comparaç~o c inclusive um parâ· 
metro para o nosso procedimento, seria interessante que \'. Ex• não 
esquecesse que a chamada Lei Falc1io foi Mensagem. também. de 
Sua Excelência o Presidente Gciscl. Foi Sua Excelência quem 
mandou. O Ministro da Justiça não manda mensagem ao Congresso, 
ele manda cxposiç1io de motivos ao Presidente da República c se o 
Prcsidenle a aprova cnvia·a ao Congresso. De maneira que, cu gos· 
laria que V. Ex• citasse o Presidente Gciscl pelo todo, no que V. Ex• 
acahou de ler c na outra. porque ele deve ser rcsronsit,·cl. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Durei o 
aparte u V. Ex•. se o desejar mas nilo o dê fora do microfone porque 
c:u perco o privilégio de ouvi-lo. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Eu nilo chegaria ao ponto 
de: chamar o Presidente da República de contraditório nas suas men
sagens, mas, quero crer que a declaração citada informou confiança, 
credibilidade nacional. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Bem, eu 
apenas fiz a referência porque me parece evidente. Se nós somos aqui 
o Partido do Governo, é claro que a nossa posição em relação ao 
ponto de vista do Presidente é consonante. Achava que V, Ex• estava 
citando apenas uma parte ou um aspecto do problema. Mas V, Ex• jâ 
complementou o seu pensamento. Se, entretanto, cm Londrina, -já 
darei o aparte ao nobre Senador Ruy Santos- como V. Ex• diz, está 
havendo formas que eu consideraria não somente erróneas como 
censuráveis, de burlar a Lei, V. Ex• pode estar certo de que eu estarei 
de acordo com o seu protesto. Uma vez provado que qualquer candi
dato está tirando partido da televisão para fazer mensagem de 
natureza pessoal e propagandística, é evidente que eu condenarei, da 
mesma maneira como achei que só seria justo se ela fosse igual para 
todos. 

A palavra i: de V. Ex•, não posso pôr em dúvida. Naturalmente 
V. Ex• traria a comprovação daquilo que afirma. 

Ouço o nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O nobre Senador Leite 
Chaves leu trecho da mensagem do Presidente Geisel, em que Sua 
Excelência declara enfaticamente que assegurará paz e tranqUilidade. 
O Chefe da Nação não vai recuar um passo: vai assegurar paz e 
tranqUilidade às eleições. Isso não connita com a matéria da pro
paganda em rádio e televisão. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador Jarbas Passari· 
nho, somente um último aparte. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Sirvo, 
com muito agrado, de tabela de bilhar francês entre V. Ex• e o 
Senador Ruy Santos. Dou o aparte a V. Ex•, para que responda o 
representante da Bahia. 

O Sr. Leite Chaves (M DB- PR)- E agradeço muito. A forma 
mais elevada de paz é a colocação às partes cm igualdade de condi· 
ções perante os órgãos de informação, porque, no instante cm que há 
preterição ou concessão a um desses setores, mesmo por forma indi
reta, sem que os órgãos oficiais tomem a cautela de coibir o abuso, 
evidentemente essa paz não existirá. Existirá apenas na Mensagem 
Presidencial e, talvez, na consciência e na · boa-vontade de Sua 
Excelência o Presidente Ernesto Geisel. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Se a lei atinge a todos, 
não há por que admitir que está quebrada a paz~ f: só suposição do 
eminente representante do Paraná. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Entretanto, a lei não basta, 
c sim a fiscalização na maneira como é executada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agora pe
ço permissão para retomar a palavra, já que cm nenhum momento 
deixei de dar apartes aos meus colegas. 

O nobre Senador por São Paulo, que ficou, cm seguida, tào 
calado, e foi o provocador inicial ... 

O Sr. Orestes Quérda (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte rápido? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr. Orestes Quérda (MDB- SP)- Desculpe-me se me sirvo 
do discurso de V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Concedo 
o aparte na hora, no mesmo instante, para que V. Ex• não perca a 
oportunidade. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) - E sempre assim faço 
com V, Ex• Só pergunto uo Senador Ruy Suntos se S. Ex• se lembra, 
por exemplo. du pax rumana. Rc:lumc:nte, vivia-se numa paz, numa 
tranqUilidade: total, mas não havia respeito humano aos povos sub. 
jugados. J:: muito relativa essa questão de: paz. Antigamente havia u 
pax romana, mas esta não é a puz que: queremos para o País. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• perdoe, porque: fui 
chamado à fala. O nobre Senador Orestes Quércia abandona a 
Transamazônica e passa a Roma. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E, depois, 
S. Ex• envereda por um terreno perigoso, porque no que entra, como 
cultor da História, na pax romana, como S. Ex• fez questão de falar 
em termos latinos, sabe que ela duraria uns S séculos, e talvez não 
fosse bom S. Ex• lembrar esse fato com tanta ênfase. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Quer diw que V. Ex• 
concorda que o raciocínio coincidiu com a realidade atual. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se V. Ex• 
acha que estamos vivendo há cinco séculos, concordo. V. Ex• aca
bou de descobrir que somos longevos. V. Ex•. que pensei tivesse 
trinta e poucos anos, deve ter S mil ou, então, SOO anos, no mínimo, 
que são 5 séculos. 

Sr. Presidente, minha fala foi exclusivamente no sentido de dar 
breve aparte inicial, e se transmudou, para alegria minha, em um 
debate com quase toda a Bancada cmedebista. 

Insisto: à falta de argumento verdadeiro e puro, para combater 
a chamada Lei Falcão, se utiliza, com perdão da palavra, mas é a úni
ca que vejo, a mistificação dos fatos. 

Um fato é dar igualdade de oportunidades e liberdade de es
colha. Estes são dois pressupostos da democracia. Outro fato é fazer 
discriminação, c discriminação partidária. 

Disse o nobre Senador Leite Chaves, como já tivesse provado, e, 
apesar de S. Ex• ser jurista, aceito bater no terreno, que o tempo é 
cedido aos Partidos e não aos candidatos, tese a ser provada no 
Brasil. 

f: evidente que, cedido aos Partidos, estes têm obrigação de 
transferir para os candidatos e não apenas a qualquer membro do 
Partido ou até a qualquer pessoa que, não sendo membro do Parti
do, pudesse utilizar-se da televisão. f: por isso que o próprio candida
to do MDB solicitava que o tempo fosse dividido equitativamente 
pelos candidatos, c não pelas cúpulas partidârias, que não são 
candidatos. 

Admitamos que amanhã quiséssemos ouvir, se fosse bom e é 
bom- realmente ouvir- grandes líderes do MDB como líderes da 
ARENA, em termos gerais. Nào está impedido, de maneira alguma, 
desde que tivéssemos, por exemplo, oportunidade de debates de sena
dor com senador, deputado com deputado, conjunto contra 
conjunto. O que está impedido é o candidato, cm si, ou fazer a sua 
propaganda na televisão, tirando partido de um meio que ele 
discrimina com outro candidato, que não pode fazer a mesma coisa, 
não do outro partido, mas do seu próprio partido, E é isto que se 
procura obscurecer, constantemente, nesta Casa. 

O Sr. Orestes Quérda (MDB - SP) - Permite V. Ex• outro 
aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Vejo 
vários microfones eriçados e também vejo a luz da mesa da Presidên
cia indicando que meu tempo, como Líder, ultimou. Peço apenas 
aos colegas sejam breves, para que cu possa concluir meu 
pronunciamento sem ter o desprazer de negar o aparte. 

O Sr. Oreates Quércla (MDB - SP)- Agradeço a gentileza, 
Sabe V. Ex• que lhe tenho profunda admiração, pela sua 
inteligência ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ela é mú· 
ua, V. Ex• sabe disso. 

' ' •' ' 
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O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Estando aqui sentado, 
prestando atenção ao racioc!nio de V. Ex•, imaginava: como o Sena· 
dor Jarbus Passarinho pode defender a Lei Falcão? E me lembrava 
que os candidatos à Câmara Municipal de Silo Paulo c os candidatos 
do interior irão usar a televisão c o râdio. Vai aparecer a fotografia 
do cidadão, o número do cidadão, a legenda do cidadão. Só! Tclevi· 
são c rádio não poderão ser utilizados, de maneira nenhuma, cm vis· 
ta do raciocínio oficial do Governo se todos não podem usar, então 
ninguém vai usar. Assim, televisão c rádio, órgãos de divulgação 
extraordinários, conquista extraordinâria do ser humano, não 
poderão ser utilizados como veículos de uma mensagem, de uma 
palavra sequer, para divulgação de nada, a não ser a fotografia e o 
número do cidadão. Estranho muito a defesa loquaz, inteligente, 
instransigente de V. Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço 
o elogio de V. Ex•, mas ele fica totalmente prejudicado pelo seu pró· 
prio aparte. O seu aparte, se V. Ex• há de me permitir, não o conside· 
ro feliz: !9) repete coisas que V. Ex• jã disse inúmeras vezes; 29) repc· 
tindo, V. Ex• nada acrescentou. No meu entender, fugiu do centro 
das discussões, pois acabamos de mostrar claramente a impossibili· 
dade tisica de ser dada oportunidade a cada candidato para a utiliza· 
ção do mesmo meio. Se é impossível fisicamente, só restava outra 
alternativa: discriminar candidatos. Estes podiam; aqueles, não. Se· 
ria profundamente antidemocrático. 

V. Ex• logo declara que se admira que defende o Senador Jar· 
bas Passarinho a Lei Fatção. Compreendo qual é a mensagem. 
Embora V. Ex• não tenha tido a intenção, a mensagem é provocar a 
intriga de algum modo, Pois se construiu um estereótipo de tal or· 
dem que qualquer pessoa que apareça, tentando justificar uma parte 
desse fato, i: considerada, indiscutivelmente, a serviço da causa da 
antiliberdadc. 

Então, é preciso queimar o Sr. Jarbas Passarinho, como se ele 
fosse um fascista, como se ele fosse um candidato da autocracia 
violenta, contrário a todo tipo de liberdade, quando isto não é verda· 
de. Apenas o que posso considerar é que o candidato lá de seu 
M unicipio, lá de Presidente Prudente, deixe de ter a mesma oportuni· 
dade que tem o candidato da Capital do Estado. Portanto, V. Ex• cs· 
tá classificando o seu Partido cm categorias- candidato de primeira 
qualidade, de segunda c de terceira. Uns podem utilizar; outros, não 
podem. Como a Capital do Estado de São Paulo não vai ter candida· 
to a prefeito, como nenhuma outra Capital, c que se justificaria, real· 
mente, propaganda de urna candidatura pela televisão, para expor o 
programa a uma população maior, é claro que, neste ponto, a condu· 
ta se faz através da propaganda dos vereadores. E os vereadores têm. 
os meios, aquilo que - já o disse uma vez - socialista francês, 
Mauricc Duverger declarou que era parte da mjcropolitica que se faz 
em todo o mundo. 

A prova maior - para concluir Sr. Presidente - é que, 
enquanto S. Ex•s aucriarn 2 mil c 700 horas de televisão para as elei· 
ções municipais neste Pais, a ~rança dá 3 horas para a propaganda 
destinada a Presidente da República; a Inglaterra, 50 minutos, em 
cinco programas de I O minutos. No entanto, S. Ex•s entendem que o 
Brasil deve ser, realmente, o grande Pais que deve destinar 2 mil e 
700 horas para propaganda eleitoral cm televisão, como se o verea· 
dor de uma cidade pequena, de um interior pobre, pudesse discutir 
interesses de toda uma População, de seu Estado ou de seu Pais, na 
estação de televisão. 

Sr. Presidente, c lhe peço permissão, não vou fazer comentários 
cm relação ao aparte do nobre Senador Agcnor Maria, mas, sendo 
S. Ex• do MDB, digo que já fico contra o aparte- não o ouvi, mas 
sou contra- para não ter que falar cm seguida. 

Ouço o nobre Senador potiguar. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Fico-lhe muito grato 
nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• falou muito cm discri· 
minaçiio. A discriminação está feita pela própria natureza dos fatos. 
As cid.adcs grandes têm rádio c tclcvisilo; as cidades de médio porte 
têm rltdio; c as pequenas cidades têm serviço de som. O serviço de 

som das p~quenas cidad~s alcança toda a comunidade; os s~rviços de 
rádio dus médias cidades alcançam toda a comunidade; c as tele· 
visões das gl'llndcs cidades alcançam toda a comunidade. 90% du 
população brasileira nào dú razão à defesa que V. Ex• faz da Lei Fui· 
cão. Posso afirmar u V. Ex• o s~guinte: estou vindo do Nordest~. 
cheguei ontem do Nordeste ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não sabia 
que V. Ex• era dono dessas estatísticas. V, Ex• afirma que são 90% ... 

o Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• está defendendo 
um ponto de vista ficando contra o povo. De cada 10 pessoas que 
tive a curiosidad~ d~ perguntar, 9 é contra o argumento de V, Ex• 
Estou afirmando a V. Ex• o que ouvi ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA ...:.. PA) - Não 
subiu, nobre Senador Agenor Maria, que V. Ex• dispunha dessa 
caixinha de segredo e que V. Ex• eta o único que tinha o direito de 
chegar ao povo e ouvi-lo. 

o Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Procurei ouvir o povo da 
minha região. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Sei que 
v. Ex• i: um homem popular, mas não pense que sejamos elitistas. 
Ouvimos também muita gente que dizia, na época das eleições gerais 
_não era a nível de vereador, mas a nível de deputado c senador
muita gente dizia que considerava o programa mais humorístico 
nacional o do TRE. Essas pessoas faziam questão de apagar o seu 
televisor no momento em que aparecia um cavalheiro qualquer, não 
do meu partido ou do seu, mas de ambos. 

Depois, não sei a que povo V. Ex• refere. 
(O Sr. Presidente fa:: soar a campainha.) 

o Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Consultei o pessoal da 
minha cidade. Estamos disputando eleições no município. O pessoal 
revoltou-se, pois temos uma estação de rádio c ela não poderá ser 
utilizada. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Quantos 
eleitores há na cidade de V. Ex•? 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Vinte e cinco mil. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- São vinte 
e cinco mil eleitores na cidade de V. Ex•, c só podem ser atingidos 
através do rádio e da televisão. 

o Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- f: muito dificil um candi· 
dato a prefeito conversar com vinte e cinco mil eleitores. E temos a 
estação de rádio. Se depender do espaço tisico c do direito de a cida· 
de pequena gozar do mesmo direito da cidade grande, a primeira tem 
0 serviço de som; a cidade média com o rádio; c a cidade grande tem 
a televisão. Vai-me desculpar, francamente V. Ex• está numa missão 
muito espinhosa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço 
a forma pela qual o MDB sempre-me mimoseia, nos momentos cm 
que declara que estou contra o povo ou que fico utilizando a inte· 
ligência para certas atitudes. 

Sr. Presidente, concluo com a citação de um personagem impor· 
tante, que merece meu maior respeito, c o desta Casa, precisamente o 
Senador Agcnor Maria. 

Foi S. Ex• quem disse, antes da votação da Lei Falcão - se os 
jornais não são mentirosos - que, para ele, muito mais importante 
que a televisão c o rádio era o aperto de mão dos seus eleitores. 

Com estas palavras, encerro o meu pronunciamento desta tarde. 
(Muito bem!) 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 

o SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala· 
vru uo nobre Senador Franco Montoro, como Llder. 
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O SI!. Flt\~('0 ,\JO~TOI!O (MDB - SP. Como Lid~r. 

prununci;~ o seguinte discurso. S~m rcvisi'lo do orador.)- Sr. Pr~si
d~nt~ c Srs. Sciwdurcs: 

Já que a •!\liancu Rcnovudoru Nacional fez questão de dclinir o 
seu ponto de: vista sobre u Lei Falcão, dizemos, em duas palavras, 
que n~o ucdwmos toda :1 urgumentaçào que acaba de ser expendida. 

T,1dos Cl>ndcnara111:1 Jiscriminuçi\o, E condenam o sist~mu unti
go, porque scriu discrimiiWlório. 

Ora, Sr. Pre.,iJentc, o f•llo concreto i: que a Lei Falcão dei
minou d>~ c•unp•u1ha i:kitoral o debate político, e, pretendendo elimi
nar u discrimin;~çiio, não o fez, c ainda introduziu outra da maior 
gravid:1dc. 

Damos um exemplo: numa cidade próxima à Capital do Estado 
de São Paulo, u cidade de Osusco, não há televisão, não há rádio: Es
sa cidade pertence: à Grande São Paulo. Os candidatos da Capital 
podem apurecer na tekvisão: os de Guarulhos, que fica ao lado, não 
poderão apurcccr. 

A discriminação está feita de forma odiosa. 
O 4 ue caructeriz;~ a televisão não i: a sede de: ond~ são emanadas 

as ondas, mas o público que recebe a comunicação. 
A discriminação foi feita de forma grave, lamentável. 
Est•1mos com problemas concretos em São Paulo. Candidatos a 

prefeito cu vereador de cidades com mais de 100 mil habitantes não 
terão possibilidade de ver seu nome nem sua fotografia colocados. 

Est:t é u primeira discriminaçuo. 

O Sr. Orestes Quércia (M DB- SP)- Permite V. Ex• um a par-

O SI!. Flt.\~CO 1\IONTORO (MDB- SP) -Com prazer 
ouço o ti parte de V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Peço desculpas a V. Ex•. 
m:1s. cm meu aparte ao discurso do Senador Jarbas Passarinho, em 
raziio do problema de tempo, não ficou esclarecido um aspecto da 
questuo, e que agora gostaria de relembrar neste pronunciamento de 
V. Ex•. 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA- PA)- V. Ex• quer segun
da éroca. 

O Sr. Orestes Quércia {MDB - SP) - Realmente o Senador 
J:~rbas Passarinho disse discriminação, e V. Ex• a contesta com argu
mentos procedentes, objetivos pois discriminação existe na forma em 
que foi colocada a Lei Falcão. Nas próximas eleições teremos o uso 
da televisão e o uso do rádio. Se o Governo tivesse realmente propor
cion:ido uma lei que estabelecesse a televisão e o rádio fossem 
utilizados pcl:is ressoas que irão concorrer às próximas eleições, mas 
também tivesse dado a possibilidade de essas pessoas, de esses can
didatos falarem. darem sua mensagem, então o argumento de S. Ex• 
estaria certo. Da forma como está colocado a lei, que, como alguém 
j[l lembrou, é uma esrécic de retorno ao cinema mudo, realmente a 
intcligéncia c o argumento do Senador Jarbas P.assarinho não consc
EUirão convencer ninguém. Era isto que desejava acrescentar, dizen
do ainda que V. Ex• tem toda razão ao salientar que a discriminação 
foi realmente cfctivada. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Muito obriga· 
do a V. E.x•. 

O Sr. Jarhns Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• permite-me 
lllll arartc? 

O SR. FRANCO ,\-IONTORO (MDB- SP) -Com prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (A RENA- PA)- Nobre Líder, scm
\)rc ouço V. Ex• com duplo cuidado: o primeiro, para não perder nc· 
nl1um:1 p:d:~vra, a fim de que o segundo cuidado seja frutuoso, c cu 
p<1ssa arrcnder melhor. V. Ex• acaba de declarar que a Lei Falcão 
d imina n dchatc rnlíticn. Creio que V. Ex• não tem razão neste 
a~pccto. pois n debate rolíticn rode ser feito a qualquer momento, 
in duii\'C n:" lelciLs!H:.s c r:'idins. ror aqueles que não slio candidatos. 

V. Ex• mesmo, hú pouco tempo, esteve: nu telc:visuo paulista. Tum
b~m fui convid:ado por esse programa, puru um debute com o nobre: 
s~nador Murcos Freir~. Se me honrou o convite, uÕ mesmo tempo 
m~ criou alguns problemas, devido à natureza do meu debatedor. 
Por que não se concretizou o encontro - depois comuniquei ao 
Sem1dor Mmcos Freire- creio que contei com a compreensão de S. 
E.~• Umav~z. saindo d~ um programa dessa natureza, lá na cidade de 
São Puulo, que V. Ex• tão nobremente aqui representa, conversava 
corn algumas pessoas, quando alguém do grupo me disse que não 
acreditava que aquele programa fosse: o exuto, o verdadeiro, por
quanto era um programa gravado. Seria bem provável que o Gover
no, querendo favorecer-me nos momentos em que eu tivesse 
dificuldade de responder ao meu opositor, usasse a tesoura da censu
ra. E como coloquei, como única condição que o debate com o Sena
dor Marcos Freire: foss~ feito sem censura, a estação transmitiria o 
programa ao vivo, infelizmente a estação recuou do seu propósito, 
urgumentando que não poderia fazé-lo por motivos técnicos. Iria
mos discutir todos esses programas político, económico, o energético, 
que t~m em V. Ex•, aqui, um dos mais ati vos e briosos defensores. Is
to sim, i: o que o povo quer saber e i: preciso que o povo saiba -a 
politica de natureza global. Portanto, não está eliminado, no meu 
entender, o debate politico. Está eliminado, como V. Ex• percebeu 
claramente, a possibilidade de: satisfazer candidatos de uma catego
ria, considerando os outros como de categoria inferior. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

A divergéncia é apenas aparente. Citando a eliminação do deba
te politico, referia-me ao debate político no program'a político. Fora 
daí i: outro problema. 

Estamos discutindo a Lei Falcão. Essa lei se refere aos progra
mas concedidos aos Partidos na campanha eleitoral. Assim, na cam
panha eleitoral, naqueles momentos que, pela própria lei são chama
dos de momentos da campanha eleitoral, uma hora por dia, nesses 
programas destinados à campanha eleitoral, não será permitido o de
bate politico. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Antes de dar o 
aparte a V. Ex• eu queria tornar claro este aspecto, para não ficar du
vidoso ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- 1:: porque é correlaciona
do com o aparte anterior. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- ... dentro do 
programa político é que o debate é proibido. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Pois é esta frase de 
V. Ex• que me arranhou um pouco o ouvido, ou as oiças, como diz o 
meu amigo Senador Ruy Santos. O programa político, propriamen
te, não está impedido de ser discutido. Em seguida, V. Ex• traduziu 
bem o seu pensamento: o programa politico na programática de 
proraganda, quer dizer, o eleitoral ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Já discutimos a 
Lei Falcão, que se refere a isso. 

O Sr. Jnrbas Passarinho (ARENA - PA)- E é isso mesmo 
que estou discutindo. Essa chamada lei, ela não proíbe que a 
discussão, o programa partidário. possa ser discutido. Ao contrário, 
ela prevê até oferecer duas horas, por ano, cm cadeia: - diria me
lhor, rede, as estações todas funcionando. De maneira que, com isso, 
cu concordo plenamente com V. Ex: que foi eliminada a propaganda 
politica, os assuntos correlacionados com a propaganda de cada 
indivíduo, de cada candidato. 

O Sr. 1\larcos Freire {MDB- PE)- Permite-me V. Ex• um 
aparte'! 

O SI~. FI~,\NCO i\fONTORO (MDB- SP)- Então, V. Ex• 
concorda comigo quando V. Ex• diz: cada candidato. 
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E o que: a lei diz, o que: ciência política diz, o que: a Constituição 
c:stabc:lc:cc:, é que: o programa, as eleições, são partidárias. 

A votação pode: ser individual também; mas ela 1: também de 
lc:gc:nda. E até, entre: a dúvida, se alguém votar numa legenda c: num 
candidato de: outra, prc:valc:cc: a legenda. 

Aquc:lc: sistc:m'l de: candidatos individuais está superado; 
representa uma fase: - podíamos dizer - quase da pré-história da 
política contemporânea. O que: existe, hoje, são Partidos. E é o que: a 
Constituição, a Lei Orgânica dos Partidos e várias leis posteriores 
têm procurado acentuar. Então, a propaganda, o debate deve ser 
muito mais das mensagens que os Partidos apresentam, em função 
dos quais os candidatos existem. 

Sabe: V. Ex• que: existe, inclusive, o princípio da fidelidade: 
partidária, quer dizer, se aquele indivíduo pensar e agir em desacor
do com a orientação partidária, ele pode perder o mandato. Então, o 
que: acontece: na Lei Falcão, defendida por alguns? O partido, como 
tal, não pode: ser uma palavra; o eleitor não sabe o que o partido 
pensa. Só pode saber o nome, a fotografia e a profissão do 
candidato, na propaganda política. Mas, se na propaganda política 
não se: pode: dizer isso, positivamente se eliminou o debate político 
nos momentos de propaganda. Isto me parece de uma clareza 
meridiana. E os candidatos que poderão aparecer estão 
discriminados; e discriminados com grave injustiça. Serão, apenas, 
aqueles que são candidatos na sede de onde emanam as irradiações 
das várias estações. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex•, 
agora? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço, agora, o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Peço-lhe um 
aparte, em seguida. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O exemplo invocado pelo 
Senador Jarbas Passarinho não veio cm favor da tese que sustenta 
de que é possível o debate político fora da campanha eleitoral 
propriamente dita. E não vem, exatamente, pelo fato de que o 
referido debate, para o qual havíamos sido, S. Ex• c eu, convidados, 
terminou não ocorrendo. pelas dificuldades que foram se apresen
tando. O Líder da ARENA esclareceu que, devendo se realizar esse 
debate ao vivo, terminou, sob alegações de ordem técnica, a televisão 
Bandeirante - que foi quem nos convidou - recuando da pro
gramação feita inicialmente. Teria, então, que complementar .esse 
testemunho que S. Ex• trouxe à Casa; é que a TV insistiu para que, 
embora não contando com a presença do Senador Passarinho, fosse 
eu aos estúdios daquela televisão, a fim de fazer o debate com os 
próprios jornalistas que se encontrariam presentes; e evidentemente 
que compareci, embora comprometendo-se a emissora de só levar ao 
ar o programa sem cortes e sem censuras. Depois disso - tenho a 
impressão -já decorreu mais de mês e o fato é que datas marcadas 
para o lançamento do programa foram adiadas sucessivamente; e 
tudo indica que o programa não foi, nem serâ levado ao ar. Não foi 
nem em conjunto - o debate Senador Passarinho versus este 
Senador que agora o aparteia- nem posteriormente, num debate do 
Senador com os jornalistas. Portanto, a afirmativa de que é possível 
haver debate político livre, independentemente de campanha elci
~oral, parece que não se confirma, pelo menos com o exemplo 
mvocado pelo ilustre Líder da ARENA. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
informação dada por V. Ex• 

Ouço o Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr •• Jarhas Passarinho (ARENA - PA) - E vou pedir, cm 
meu favor, o testemunho de V. Ex• não deu uma entrevista na tele
visão paulistu, hí1 alguns meses, c essa entrevista não foi levada ao 
ar? Ou o que vi foi sonho? 

O SU. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O fato de ter 
h~vido um debate não significa que houve outros, são dois fatos 
difc:rc:ntc:s ... 

O Sr, Jarbus Passarinho (ARENA - PA) - Não, V. Ex• é 
muito hábil em não gostar de responder dirc:tamc:ntc: ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Houve, real· 
mente:, um debate: com o Senador José Sarncy, que foi gravado c 
transmitido; c: houve: outro debate que não foi transmitido ... 

O Sr. Jarbas l'assarinho (ARENA- PA)- Não, perdão ... 

O SR. FRANCO MONTORU (MDB- SP)- ... de modo que 
não há contradição. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Talvez não contradição, 
Excc:li:ncia ... · 

O Sr. Jarbas Passarinho (AR~NA-PA)- V. Ex• deu o aparte 
a mim, agora'? Então, vamos ao menos fazer justiça à aritmética. 
Vamos ver onde ela é: maioria e minoria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O problema 
não é: de: aritmética. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• acabou de 
declarar que fez um debate, que foi levado ao vivo e não houve cortes 
- ou pelo menos, V. Ex• não conhece os cortes. Em seguida, 
sabemos que na mesma televisão ou na mesma cidade, pelo menos, 
houve um debate entre o Vicc-Govcrnador do Estado de São Paulo c 
o s'enador Paulo Brossard c esse programa foi levado ao ar, rião só 
cm São Paulo, como cm outras capitais do País, também tratando de 
problemas institucionais deste País, digamos, de problemas 
programáticos de natureza partidária. O testemunho que acaba de 
dar o Senador Marcos Freire é, no meu entender, uma cxceçào, até 
mesmo porque estou surpreso com o que ele afirma. Eu não sabia 
que isso ocorrera. Também a mim me convidaram depois; c nesse 
caso que fosse eu sozinho para não correr o risco de ser considerado 
beneficiado pelo corte de uma censura no momento em que eu 
estivesse no debate. A explicação que a empresa deu, de natureza 
técnica, honestamente não me convenceu, tanto que transmiti ao 
Senador Marcos Freire. Ela dizia que iria levar ao mesmo tempo cm 
sete lugares diferentes do Brasil e que precisavam gravar cm sete 
vidco tapes diversos. A mim pareceu-me mais barato que ela 
comprasse uma hora de TV EMBRA TEL e transmitisse para o 
Brasil. De maneira que, como V. Ex• vê, minha tese não está 
perturbada; até nos exemplos dados. tenho dois presentes aqui: 
V. Ex• é um e o Senador Paulo Brossard é outro, contra uma 
afirmativa, que eu respeito, não ponho a menor dúvida, por parte do 
Senado Marcos Freire. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Apenas quero 
mostrar que não hã contradição. Dois foram irradiados e um outro 
não foi. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Exatamente. Tenho a 
impressão até que não só não existe contradição, como o que se deu 
foi uma relação de causa e efeito. Talvez nós ambos tenhamos sido 
vítimas de termos ido fazer o nosso programa a posteriori dos dois 
programas anteriores. A notícia-que recebemos cm São Paulo é que 
tinha havido enorme repercussão do primeiro programa de que 
participou o ilustre Senador Paulo Brossard e não menor 
repercussão do programa de que participou o ilustre Líder do meu 
partido, com o Senador José Sarncy. Então, como a coisa estava 
num crescendo, como a repercussão, inclusive cm termos de opinião 
pública, estava sendo muito favorável, cm termos de debate político, 
talvez não conviesse às altas csrcras que podem dispor de haver ou 
não haver programa que esses debates prosseguissem. E o fato, 
então, é que teremos sido mais vítimas dos bons programas que 
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ch~gurum u s~r fc:itos, mas que ficaram cm dois, quando a telcvisllo 
pr~viu uma si:ric de outros dc:batc:s que não s~ deram. 

O Slt FHANCO I\10NTORO (MDB - SP) - Agradeço u 
contribuiçilo dos ilustres Senadores, que: relatam fatos que, como 
diss~. nilo silo contraditórios. Alguns programas foram ao ar; outro 
nilo foi, p~lo menos um dos programas aí m~ncionudos. Quando 
houve: a censura apertada na lmprc:nsa, alguns artigos saíam e outros 
não saíam. 

O Sr. f'ctrônio J>ortellu (ARENA- PI)- Permite V. ex• um 
aparte'! 

O SH. FRANCO I\10NTORO (MDB - SP) - O fato de 
saír~m alguns artigos nilo significa que não houvesse censura. 

O Sr. Jarbus Pussurinho (ARENA - PA) -O argumento não 
i: brilhante. 

O SR. FHANCO I\10NTORO (MDB - SP) - Mas eu 
gostaria, Sr. Presidente, para não me estender num debate que se 
cingirá a fatos isolados, queria completar o ponto de vista do M DB, 
dizendo que a discriminação existe, não apenas em relação aos 
candidatos, como acabo de demonstrar, de forma inequívoca e 
irrespondível, porque alguns vão, e outros não. A discriminação i: 
patente. 

O Sr. Jurbas Passarinho (ARENA - PA) - Não há outros, 
nobre Senador! 

O SR. FHANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas, mais 
grave do que a discriminação individual, Sr. Presidente, é a 
discriminação partidária, outra discriminação que está havendo. 

Se nós quisermos ter os pés na terra e olhar o rádio e a televisão 
tais como eles existem, todos os dias ouvimos a propaganda sub· 
liminar da ARENA; do Governo; do Partido do Governo; da 
programação que atinge 40 milhões de eleitores; programação cara, 
falando dos dezesseis milhões de sócios do PIS e do PASEP; do 
INPS com filas organizadas, atendimento prestimoso; ... 

O Sr. Pctrõnío Portclla (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... ouvirmos 
dados seguidos, todos os dias. !:: a enumeração das obras do 
Governo. Discriminação, Sr. Presidente, porque não se permite ao 
Partido da Oposição ir à televisão e dar a sua opinião sobre aquela 
situação. 

Nos Estados Unidos existe uma lei chamada Equal Time, tempo 
igual à Oposição e ao Governo. Toda vez que o Governo vai à 
televisão e enuncia obras que possam ter interesse eleitoral, a 
Oposição tem direito a tempo igual, para dar a sua versão. 

Ora, qual o lema da ARENA? "ARENA é Governo." Anuncia
se que no fim da campanha será a fotografia do Presidente Geisel 
com uma frase semelhante à que foi usada na campanha anterior: 
"Diga sim ao Presidente Médici". Nesta, uma fórmula diferente vai 
representar a captação de toda essa imensa propaganda em favor do 
Partido do Governo. "Governo faz isto." 

Há ou não há campanha? Há ou não há propaganda nas vés
peras das eleições? Há ou não há discriminação? 

O Sr. Pctrônio Portella (ARENA - PI)- V. Ex• permite um 
aparte'! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Pretende-se 
convencer alguém que esta Lei Falcão teve por objctivo eliminar a 
discriminação? Este é o pensamento do Movimento Democrático 
Brasileiro, julgando interpretar o pensamento da maioria do povo 
brasileiro c interpretar aquilo que representa o bom-senso c a objc
tivid:tdc dos fatos. 

A propaganda existe: mas, como ela não é contraditada, 
cngnnam-sc <lquclcs que pensam que a opinião pública vai se deixar 
levar por essas afirmações da televisão. As respostas c as críticas jú 

c:stilo sc:ndo feitas; e quando começar a vigorar efetivamente a Lei 
Falcilo, e os telespectadores, que são os eleitores de todo o Brasil, ou
virem um programa, debate politico, cumpanha ou r~opaganda poli
tico ao qual se seguir a cena muda, isto é, fotografia do candidato, o 
nome do candidato, profissilo do candidato, e silêncio, o povo hã de 
estranhar c há de fazer, antecipudamc:nte, o seu julgamento. 

O Sr.l>etrônio J>ortella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI) - Não sei bem, nessa 
sua catilinária, o que V, Ex• pretende sugerir. Pelo que: entendi, V. 
Ex• estranha que o Governo diga ao povo o que está fazendo e é 
exatamentc isto que ele faz: dizer ao povo que está fazendo, sem ou
tra mensagem senão aquela que se traduz no simples cumprimento 
do dever. Se de fato a ARENA é Governo, a ARENA, através dos 
veículos exatamente iguais àqueles de que dispõe o M DB, vai tentar 
capitalizar isso para si, como V. Ex•s têm sistematicamente tentado 
capitalizar as omissões do Governo, ou aquilo que o Governo, exala
mente, em razão de suas limitações, não pôde realizar. A propagan
da do Governo, em si mesma, é neutra; ela tem um sentido de presta
cão de contas. Em todos. os países civilizados tal acontece. V. Ex•, 
então, acha que, já a esta altura, o Governo não deva dizer nada. Os 
fatos, as torrentes c não a versão deles não devem ser levados à opi
nião pública, mas esquecidos simplesmente porque a ARENA por 
via de conseqUência poderá capitalizar isso. 1':. no meu entender, um 
raciocínio que não assenta bem e discriminatório contra a ARENA, 
discriminatório, contra o Governo. Pretende-se, assim em última ins
tância, desfigurar a prõpria natureza do Governo como tal. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Antes, eu gos
taria de responder ao nobre Líder da Maioria, dizendo que o Go
verno .... 

O Sr. Pctrõnio Portella (ARENA - PI) - Copiosamente as 
assessorias começam a funcionar e nosso o fotogênico Presidente, já 
parece que está ai nas mãos do ilustre Líder da Minoria ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Aquilo que eu 
previa já ê fato; tenho nas mãos o cartaz. 

Mas, diz V. Ex•: "O Governo diz o que faz; que mal há nisto?" 
Nada, Sr. Senador, se houvesse, apenas isto, e permanentemente. 
Acontece que o Governo diz o que faz, agora, em véspera de eleições, 
maciçamente, no período eleitoral; começou agora c em intervalos 
um atrás do outro. 

Aliás, quero aconselhar aos técnicos do Governo, que uma das 
regras da propaganda é que ela não pode ser excessiva, porque 
depois ela se satura. Houve um caso em São Paulo, famoso: o da 
famosa eleição do Prefeito Jãnio Quadros. O Governo fazia tanta 
campanha que saturou; e ficou antipropaganda. Depois de certo pon
to a pessoa fica predisposta contra. De modo que o primeiro ... 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Acho que V. Ex• está 
sendo sincero, agora, como o é com o povo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não, estou é 
advertindo; é um aviso aos navegantes ... 

O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - Senador Franco Mon
toro, V. Ex• permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... apenas, 
uqucles que estão emitindo a propaganda. Mas, parece-me que a esse 
respeito não cabe raciocínio. Está é matéria de intuição. Ninguém 
tem dúvida que se está fazendo uma propaganda intensiva. 

Primeiro fato, então: o Governo não está se limitando a dizer o 
que faz, mas o está fazendo, cm véspera de eleições c maciçamente, 
com visfvcl propósito de innuir nas eleições. Isso parece-me 
inconlcstúvcl. 
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Segundo fato: faz isso, mas não admite que a Oposição tenha 
um minuto para combater, debater. Quando ele diz: "Este é urn Pais 
que vai pra frente:", nós poderíamos dizer: "A inflação também; o 
custo de vida tambtm" e apresentar os outros lados da verdade, que 
são wrduddros, também. 

O Sr.l'etrônio l'ortellu (ARENA- PI)- V. Ex• me permite'? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Será que 
ulgutm, neste momento, Sr. Presidente, querendo reproduzir o que 
acontece em nossa realidade, vai achar cjue a situação brasileira deve 
continuar como está, ou precisa ser urgentemente modificada? 

Hoje, os homens da produção, em todo o Brasil, estão 
reclamando; pagam pelo seu dinheiro 58% ao ano ... 

O Sr. i'etrônio Portellu (ARENA - PI) - Essa indignação é 
ttcnica. V. Ex• já desviou o rumo, já fugiu ao debate. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB -SP) - ... de juros e cor
reção monetái'ia. 

Não há nada, mais grave para o Pais, Sr. Presidente, do que 
uma situação como essa. Agora, na televisão, a situação i: magnífica, 
com cores extraordinárias. t. ou não é propaganda? ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - E ai é que está o 
erro. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Pi)- Permite V. Ex•? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
não pretendo convencer ninguém a esse respeito ... 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex•? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - ... estou dando 
o fato que é de observação de todos; e negar-se que há discriminação 
ai ... 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite-me V. Ex•? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... é negar a 
evidência. 

O Sr. Jarbas Passarinbo (ARENA - PA) - Não, a prova. 
Vamos ver a prova. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A prova está ai. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não, a prova que 
está na mão. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GOIÁS)- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V, Ex• parece que 
não gostou da prova que foi lhe oferecida gratuitamente pelo 
Senador Agcnor Maria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Há um princi
pio jurídico que diz: "os fatos notórios não precisam de prova". A 
prov.a de que a propaganda está sendo feita todas as horas, todos os 
momentos, da manhã, da tarde c da noite, na televisão, em prosa, 
verso c música ... Isto eu não preciso provar, porque os 100 milhões 
de brasileiros estão informados. Agora, que isso vai ser aproveitado 
na campanha, é o que me acaba de ser apresentado: "Ainda há muito 
a fazer, Presidente Geiscl c ARENA. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Exato, exatamcnte, 
prova de honestidade. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Onde está o 
absurdo? 

O SR. FRANCO MONTORO (ME>B - SP) - Não hú o 
ahsurdo, niio, pelo contrário, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (/\RENA- P/\)- Onde está o crime? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - ... pelo contrá
rio, há uma lógica muito grande. Estou chamando u atenção rara a 
lógica ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• alguma vel 
viu isso na televisão'? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... não pura o 
absurdo, é a lógica que existe. Absurdo é V. Ex•s pn:tenderem que 
alguém vá acreditar ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• viu alguma 
vez esse cartaz na televisão? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... que não há 
uma seqUência lógica entre essa p'ropaganda ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Essa pergunta V. 
Ex• não responderá. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... maciça que 
está sendo feita na televisão, e que deve custar bilhões de cruzeiros ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- E alguma vez isto 
apareceu na televisão? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - ... propaganda 
das realizações do Governo ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) ..:... Por favor, nobre 
Líder. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - O Governo está 
usando propaganda levando ao povo o que faz. 

( O Sr. Presidente fa= soar a campainha.) 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - ... e vem agora o 
Partido do Governo e diz: essas realizações precisam prosseguir ... 

O Sr. Jarbas Passarinho{ARENA- PA)- Por favor nobre Li
der., afirme com a sua responsabilidade. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... com uma 
fotografia do próprio Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves. Fazendo soar a cam
painha.)- Pediria a V. Ex• que concluísse as suas considerações. V. 
Ex• já ultrapassou o seu tempo. 

O Sr. Orestes Quérc:ia (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouvirei os 
apartes que me foram solicitados e encerrarei em seguida. Sr. 
Presidente. Queria fazer um simples depoimen\o. mas, pelos apartes. 
sou levado a polemizar. Ouço o nobre Senador Orestes Quércia. 

O Sr. Orestes Quérc:ia (MDB - SP) - t: um rápido aparte. 
Senador Franco Montoro. V. Ex•, com muita razão. evidente, 
lamenta a propaganda sistemática e intensiva do Governo. Quero 
rcssaltâr dois aspectos: é verdade que o Líder da Maioria tem razão: 
o Governo pode fazer propaganda das suas obras, pode. Mas, com o 
que não podemos concordar é que a propaganda extravase. Veja V. 
Ex• um tipo de propaganda sobre o BNH, sobre a politica 
habitacional: durante todo o tempo da propaganda a televisão focali
za uma vida da COHAB, uma vila de casas operárias e, no final, o lo
cutor diz: "O BNH, até agora, financiou mais de um milhão de 
casas" - pretendemos fazer mais um milhão, não sei - dando a 
entender que o BNH construiu um milhão de casas populares como 
aquelas que durante todo o tempo aparecem no vídeo, mas, na real i· 
dade, não é a verdade. Financiou mais de um milhao de casas, in
clusive habitações de luxo, na maioria, porque habitações daquele 
porte atingiu pouco mais de duzentas mil.Ora, então é uma pro· 
paganda falsa. E se quer dar a entender ao telcsrectador que o Go
verno fez mais de um milhão daquelas casas, que aparecem durante 
todo o tempo, o que não é verdade. Outru proraganda é a do I N PS, 
-como V. Ex• muito bem ressaltou- dando uma imagem de que o 
INPS é uma maravilha. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçulv~s)- Fariu um ap~lo a 
V, Ex• p;~ru que: concluísse: o s~u aparte:, porque: o tempo do orador já 
está esgotado. 

O Sr. Orestes Quérciu (MDB SP) Estou 
concluindo, Sr. Presidente - com toda rapidcl. Por c~cmplo, o 
JNPS. Rc;llmcntc, a rcalidad~ da Previdência Sociul c:stá long~. mas 
muito longe mesmo daquc:lu fantasia colorida da tckvisào. V. Ex• 
tem rat.ão quando hunc:nta, c podc:ria ter razão o Líder do Governo 
se ;I prtlp;lganda rctnllassc: a realidade:, mas não o faz. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Esse malsinado 
Banco Nacional d;1 Habitação está financiando casas populares para 
inúmeras prefeituras lideradas, cm termos municipais, pelo Mo
vimento Democrático Brasileiro, c acredito no putriotismo desses 
chc:fc:s c:xc:cutivos municipais. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP) -f: onde as COHABs ti:m 
ótimo funcionamc:nto. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Faço um apelo 
aos nobres Senadores para que não troquem apartes entre si, porque 
assim não i: possível. Pediria ao orador encerrasse o seu discurso. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - Nào estou vendo 
ningui:m sorrir. V. Ex• está rindo sozinho. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - E vale essa 
rlirmativa como mais uma pilhéria, e essa de muito mau gosto. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência não 
concorda com apartes. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O debate, Sr. 
Presidente, mostra que há duas versões: uns acham que realmente o 
BNH está fazendo tudo bem; outros acham que não. Acontece que 
para a Televisão só pode ser levada uma versão -eis a discrimina· 
ção. 

Concluo, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
pulavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Otto 
Lehmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Evoco desta tribuna, com reverência plena de emoção, a figura 
ímpar do Dr. Francisco de Paula Vicente de Azevedo, homem públi· 
co dos mais ilustres da terra bandeirante, falecido em dias do mês 
passado, aos 83 anos de idade. 

Paulista de velha linhagem, cujo temperamento enérgico era 
inscpurávcl da bondade que se escondia em seus rompantes, desde 
cedo destacou-se ele por seus dotes naturais de liderança. 

Bacharel cm Direito, foi ao mesmo tempo fazendeiro c in
dustrial. conforme a dupla vocação que caracteriza o paulista au
têntico. Capitão-de-indústria de nossa terra, seu nome se inscreve en
tre os pioneiros da fabricação de papel no País, fundador que foi da 
Fábrica de Cubatào, uma das precursoras do desenvolvimento 
11acional nesse sctor. 

Demonstrando sempre raro descortino c a compreensão alerta 
dos problemas relacionados com a presença do industrial na vida pú· 
blica, fundou c presidiu a União dos Fabricantes de Papel, que mais 
tarde se transformaria no Sindicato dos Fabricantes de Papel, enti
dade da qual também foi o primeiro coordenador c Presidente. Seu 
e:srírito conciliador c o seu talo, levaram-no à dircçào da Associação 
Comercial do Estado de São Paulo, por duas vezes. Notável foi sua 
presença na presidência do Banco Comercial c, cm especial. no 
Bunco do Estado de São Paulo. Secretário da Fuzcndu cm São Pau· 

I..>, foi iguulm~ntc: marcant~ u sua pussug~m pelu udministruç1w 
públicu. 

Homem de culturu, escritor d~guntc que vcrsuvu com u mesmu 
des~nvoltura temas históricos c finuncdros, Francisco d~ Puulu 
Vicc:nte de Al.evcdo, sc:guindo antiga tradição de: su;1 gente, ligou-se à 
vida p;IUiista, partidp;llldo de todas us iniciativas que: a da dizium 
respeito. 

Essa ligura singular, cuja vida estou resumindo nestas puluvras, 
sem.prc: colocou suas c:xcclsas virtudes de cidadão exemplar c de ho
mem público extraordinário a serviço dos interesses da gente 
paulista, c: a da serviu com o desprcendimento altivo daqueles para 
os quais a recompensa está no orgulho de poder ser útil à sua grei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. J>RESII>ENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pala
vra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ 
PUBL/C A DO POSTERIORMENTE. 

O Slt PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala
vra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Itamar Fmnco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB..:... MG. Para uma comunica
ção.) - Sr. Presidente, apenas para registrar, hoje. a posse do 
engenheiro Geraldo Bastos da Costa Reis, no Clube de Engenharia. 
Clube de grata tradição c trabalho profícuo cm benefício do progres
so da engenharia do próprio Brasil. 

Quero encuminhar à Mesa alguns dados do engenheiro Geraldo 
Bastos da Costa Reis para registro, expressando, aqui, os nossos 
cumprimentos c a certeza, principalmente, de que o Clube de 
Engenharia continuará trabalhando para o progresso do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFEREOSR.ITAMAR 
FRANCO EM SEU DISCURSO: 

GERALDO BASTOS DA COSTA REIS 
PRESIDENTE DO CLUBE DE ENGENHARIA 

Geraldo Bastos da Costa Reis, nascido em Leopoldina, Minas 
Cierais, a 15 de janeiro de 1918, formou-se engenheiro civil no ano de 
1946 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. 

Logo após formado ingressou no Quadro de Engenheiros do 
DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. No 
DNER foi Chefe do Gabinete dos diretorcs gerais Baptista Pereira c 
Regis Bittcncourt, tendo, por várias vezes, assumido a Diretoria Gc· 
ral interinamente. 

Foi o criador c primeiro Dirctor do IPR - Instituto de Pesqui
sas Rodoviárias. 

Foi Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho Nacional de 
Pesquisas, Eng9 Baptista Pereira. 

Foi Dirctor Geral do DNOS - Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento nas gestões dos Ministros da Viação c Obras 
Públicas Clovis Pestana, Virgílio Távora, Hélio de Almeida c Expedi· 
to Machado da Ponte. 

Participou pela primeira vez da dirctoria do Clube de Engcnha· 
ria, na qualidade de Secretário Geral, na gestão presidencial do Eng9 
Francisco Saturnino de Brito Filho. Foi igualmente Secretário Geral 
do Clube de Engenharia nas duas gestões presididas pelo Eng9 Hélio 
de Almeida, de 67 a 70 c de 70 a 73. 

Em 1973 foi eleito Presidente do Clube de Engenharia, tendo 
sido sua.chapa a única apresentada. 

1\os 27 de agosto de 1976 foi reeleito Presidente do Clube de 
Engenharia com 977 votos contra 127 dados u sua concorrente, Eng' 
Clara Mac Cord Simões de Faria. 

Hoje, 15 de setembro, é empossado novamente na presidência 
dl> Cluhe. juntamente com a unanimidndc dos integrantes da chapa 
"Valori1.nçiio c Dcscnvolvirnento". 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA DORES: 

José Esteves - José Lindoso - Henrique de La Rocquc: -
Pc:trõnio Portc:llu - Jc:ssé Freire - Domicio Gondim - Teotónio 
Vilela - Augusto Franco - Gilvun Rocha - Dirceu Cardoso -
Vasconcelos Torres - Benjamim Faruh - Danton Jobim -
Gustavo Capunemu - Itamar Franco - Benedito Ferreira -
Lázaro Barboza- ltalívio Coelho- Leite Chaves- Lc:noir Vargas 
- Otair Becker- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. lV-Secretário. 

!:: lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nv 229, DE 1976 

Restabelece a vigência do art. 176 da Lei nv S. 787, de 
1972. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 176 da Lei nv 5.787, de 27 de junho de 1972, que: 
dispõe sobre a remuneração dos militares, e dá outras providências, 
volta a vigorar na rc:dação original, a seguir reproduzida: 

"Ficam revogados os Decretos-Leis nvs 728, a e 4 de 
agosto de 1969; 873, de: 16 de setembro de 1969; 957, de 13 de 
outubro de 1969: 1.020, de 21 de outubro de 1969: 1.062, de 
21 de outubro de 1969 c todas as disposições que contrariem 
matéria regulada nesta Lei, ressalvados os dispositivos que: 
são aplicáveis aos remanescentes reformados da extinta Poli
cia Militar do.antigo Território do Acre c aos integrantes da 
Policia M iii ta r e do Corpo de Bombeiros, do antigo Distrito 
Federal, pagos pelos cofres da União, c que somente para 
esses efeitos continuarão em vigor." 

Art. 2v Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas ad disposições em contrário, inclusive, a Lei nv 5.844, de 6 
de dezembro de 1972. 

JUSTIFICAÇÃO 

Este projeto de lei não tem finalidade inovadora, mas, tão
somente, reparadora. Visa à urgente correçào 'de uma injustiça. Uma 
inexplicável injustiça que atingiu a cerca de 3.000 militares reforma
dos, remanescentes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
antigo Distrito Federal, alcançados por uma redução nos seus 
proventos. 

O fato colide, a meu ver, frontalmente, com agarantia ao direito 
adquirido assegurado no art. 153, parágrafo 3v, da Constituição Fe
deral. Farei, a seguir, o necessário retrospecto do assunto, 
evidenciando as razões fundamentadoras da medida proposta. 

O Decreto-Lei nv 728, de 4 de agosto de 1969, que institui o 
Código de Vencimentos dos Militares dispõe, no seu art. 176, que 
"aos militares da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiros do anti
go Distrito Federal pagos pelos cofres da União, aplicam-se as 
disposições deste Código, em tudo que lhes couber e até que Lei espe
cial venha a regular seus vencimentos". 

A Lei nv 5.787, de 27. de junho de 1972, que "dispõe sobre a 
remuneração dos militares, e dá outras providências" (a Lei especial, 
prevista no Decreto-Lei nv 728, citado) viria assegurar expressa
mente a aplicação dos dispositivos do Decreto-Lei nv 728, de 1969 
"aos remanescentes reformados da extinta Policia Militar do antigo 
Território do Acre e aos integrantes da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal, pagos pelos cofres da União". 

Parecia, pois, que o assunto estava definido cm termos justos. 
tranqUilos e definitivos, quando a Lei nv 5.844, de 6'dc dezembro de 
1972, deu nova e absurda redução ao art. 176 da Lei nv 5. 787~ de 27 
de junho de 1972, em disposição de que destacnrei a parte final: 

"Ressulvudos os dispositivos que são uplicávds aos 
remanescentes rcfornH1dos da extinta Polídu M iii ta r do anti· 
go Território do Acre, e que somente para esses efeitos 
continuurào em vigor." 

Assim, a partir de 6 de dezembro de I ~72. Cllntr;1riamente ao 
que continuava prcvulecendll paru grupo d;1 mesma .:alegoria, no 
Acre, os crit~rios paru lixaçào ~ r~visào de proventos dos militares 
r~formados do antigo Distrito Federal passar;ml a orientar-se por 
padrõ~s outros, vigentes no âmbito da jurisdição ~stadual. 

Sei, todos sabem, qu~ uma lei ordinária r~voga disposições 
connitant~s de todas as leis ordinárias anteriores. Mas, d~ntro do 
bom principio de qu~ a lei do tempo rege o ato, não invalida li 

juridicidade c: a permanência dos eli:itos legais inerent~s à l~gislação 
anterior, aplicável a fatos ou situações semelhantes, quando em jogo 
a nítida Ogura constitucional do direito adquirido. 

Som~nt~ a declaração d~ inconstitucionalidade de um diploma 
l~gal. obs~rvada a sistemática prevista para isso, anul;1ria seus 
eventuais efeitos práticos. No caso, seria como se ;1 lei não houv~sse 
existido- e, obviament~. não existindo causa não pod~ hav~r efeito. 

O problema de que trata este. projeto de lei está, com bastante 
clareza. fora dessa hipotése. O fato qu~ o caracteriza i! o distancia
mento, a diferença mensurável entre o qu~ os militar~s reformados 
da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Fe
deral estão hoje recebendo, a titulo d~ proventos - e aquilo qu~ 
receberiam, se obedecido estivessem sendo, no âmbito das d~cisões 
vigentes, o art. 153, parâgr.tfo 39, da Constituição. 

O que está ocorrendo não envolve, estou certo, ato punitivo, ou 
intuito perverso de prejudicar a um grupo numeroso. de respeitáveis 
c idosos patrícios, que consumiram a melhor de suas energias vitais a 
serviço da coletividadc, na árdua atividadc policial. 

Admito que tudo se explique- ~mbora não s~ justifique- por 
uma sucessão lamentável d~ equívocos: enfim, pllr todo um prolon
gado proc~sso de d~sinformação ... 

Mas, agora, deixou de haver a desinformação. Os fatos aí estão. 
A verdade aí está. E é mais do que tempo para fazer-se justiça aos 
que estão sendo injustiçados, acrcsc~nto. 

A lei proposta não cria, nem eleva despesas, considerado. 
inclusive, o fato de q~e o grupo a ser atingido pela medida tende ao 
declínio rápido c à extinção. pela própria faixa etária cm que se situa. 

Os Senhores Senadores não s~rão ins~nsíveis, espero. à evidente 
~clamante justiça desta causa. 

Sala das Sessões, cm 15 de setembro d~ 1976.- Vasconcelos 
Torres. 

LEGISLA(.40 CITADA 

LEI N•5.787, DE27 DE JUNHO DE 1972 

Dispõe sobre a Remuneração dos Militares e dá outras 
providências. 

Art. 176. Ficam revogados os Decretos-Leis n•s 728, de 4 de 
agosto de 1969: 873, de 16 de setembro de 1969: 957, de 13 de outu
bro de 1969: 1.020, de 21 de outubro de 1969: 1.062, de 21 de outu
bro de 1969 c todas as disposições que contrariem matéria regulada 
nesta Lei, ressalvados os dispositivos que são aplicáveis aos remanes
centes reformados da extinta Poliçia Militar do antigo Território do 
Acre c aos integrantes da Policia Militar c do Corpo de Bombeiros. 
do antigo Distrito Federal, pagos pelos cofres da União. c que 
somente para esses efeitos continuarão cm vigor. 

DECRETO-LEI N•288, DE28 IJE FEVEREIRO DE 1967 

..\ltcr:1 ns dispnsi~1lcs dn Lei n~ J.I7J, de 6 de junhn de 
IIJS7, c rcguln :1 Znnn Fmncn de \ln naus. 
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DECRETO·'LEI N~9S7, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969 

Dá nova mação aos arts. 141 e seus§§ 1~ e 39 e 182 do De
creto-Lei n~ 728, de 4 de agosto de 1969 (*), que Instituiu o 
Código de Vencimentos dos Militares. 

DECRETO-LEI NY 1.020, DE21 DE OUTUBRO DE 1969 

Altera a redação do art. 189 do Decreto-Lei n~ 728, de 4 
de agosto de 1969. 

DECRETO-LEI N~ 1.062, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Acrescenta § 3~ ao art. 64 do Decreto-Lei n9 728, de 4 de 
agosto de 1969 (0 ), que Instituiu o Código de Vencimentos dos 
Militares. 

LEI N~ 5.844, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dá nova redação ao art. 176 da Lei n9 5.787, de 27 de ju
nho de 1972, que dispõe sobre a Remuneração dos Militares, e 
dá outras providências. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança 
Nacional e de Finanças. I 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O projeto será pu· 
blicado e rem tido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está findo o per! o· 
do destinado à Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
nY 82, de 1974 (n9 1.463-B/73, na origem), ·que institui a 
"anotação de responsabilidade técnica" na prestação de 
serviços da engenharia, de arquitetura e agronomia, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9 116, 117 e 518, de 1975, das 
Comissões: 

- de Legislação Social, favorável ao Projeto com a 
Emenda que apresenta de nY 1-CLS; 

-de Finanças, favorável ao Projeto e contrário à Emen
da da Comissão de Legislação Social; e 

- de Economia, (audiência solicitada em Plenário), 
favorável ao Projeto com a Emenda que apresenta de n9 2· 
CE. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. IY-Secretârio. 

~lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 433, DE 1976 

Nos termos do art. 311, alfnea b, do Regimento Interno, 
requeremos reabertura da discurssào do Projeto de Lei da Câmara 
n"" 82, de 1974, que institui a "anotação de responsabilidade técnica" 

nu prcstaçlio de serviços de engenharia, de arquitetura c agronomia, 
c dâ outras providências, 

Saia das Sessões, IS de setembro de 1976.- Franco Montoro, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, está aberta a discussão da matéria. 

Sobre a mesa, emenda que serâ lida pelo Sr. IY-Secretário. 

~lida a seguinte 

EMENDA N9l-Substltutivo 
(de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 82 de 1974, dê-se a seguinte 
redução: 

Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na 
prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agro
nomia. Autoriza a criação, pelo CONFEA, de uma Mútua de 
Assistência Profissional, e dá outras providências. 

Art. IY Todo contrato, escrito ou verbal para a cxccuçlio de 
obras ou prestaçlio de' quaisquer serviços profissionais referente à 
Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito a "Anotaçlio 
de Responsabilidade Técnica". 

Art. 29 A "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART) 
define para os efeitos legais os responsãveis técnicos pelo empreen· 
dimcnto de engenharia, arquitetura e agronomia. 

§ lY A "ART" será efetuada pelo profissional ou pela empresa 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitctura c Agronomia 
(CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA). 

§ 29 O CONFEA lixará os critérios e os valores das taxas da 
"ART", ad referendum do Ministro do Trabalho. 

Art. 39 A falta da "ART'' sujeitará o profissional ou a 
empresa à multa prevista na alínea a do art. 73 da Lei nY S. 194, de 14 
de dezembro de 1966, e demais cominações legais. 

Art. 49 O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições esta
belecidas nesta lei, uma Mútua de Assistência dos Profissionais de 
Engenharia, Arquitctura e Agronomia, sob sua fiscalização, 
registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 

§ JY A Mútua, vinculada diretamente ao CONFEA, terá 
oersonalidade jurídica e património próprios, sede em Brasflia, e 
representações junto aos CREAs. 

§ 29 O Regimento da Mútua serâ submetido à aprovaçlio do 
Ministro do Trabalho, pelo CONFEA. 

Art. 59 A Mútua será administrada por uma Diretoria 
Executiva, composta de 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) indicados 
pelo CONFEA e 2 (dois) pelos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura c Agronomia, na forma a ser lixada no Regimento. 

Art. 69 O Regimento determinará as modalidades da indi· 
cação e as funções de cada membro da Diretoria Executiva, bem 
como o modo de substituiçlio, cm seus impedimentos e faltas, 
cabendo ao CONFEA a indicaçllo do Diretor-Presidcnte c, aos 
outros Dirctores a escolha, entre si, dos ocupantes das demais 
funções. 

Art. 79 Os mandatos da Dirctoria Executiva serão coinciden
tes com os do CONFEA, sendo gratuito o cxercfcio das funções 
correspondentes. 

Art. 89 Os membros da Diretoria Executiva somente poderão 
ser destitufdos por decisão do CONFEA, tomada em reunião 
secreta, especialmente convocada para esse fim, e por maioria de 2/3 
(dois terços) dos membros do Plenário. 

Art. 99 Os membros da Diretoria tomarão posse perante o 
CONFEA. 

Art. 10. O património da Mútua será aplicado cm tftuios dos 
Governos Federal c Estaduais ou por eles garantidos, Carteiras de 
Poupança, garantidas pelo Banco Nacional de Habitação, Obri· 
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gaçõcs do Tesouro Nacional, imóveis c outras aplicações facultadas 
por lei, pura órgãos da mesma natureza. 

Parágrafo único. Pura aquisição c alienação de imóveis, 
haverá pré:viu autorização do Ministro do Trabalho. 

Art. II. Constituirão rendas da Mútua: 
I- 1/5 (um quinto) da taxa de "Anotação de Responsabilidad .. 

Té:cnica"; 
11 - Uma contribuição dos associados, cobrada anual ou par

ccladamentc: e recolhida simultaneamente com a devida aos Conse
lhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

111 - Doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem 
como outras fontes de renda eventualmente instituídas em lei; 

IV- Outros rendimentos patrimoniais. 
§ J9 A inscrição do profissional na Mútua dar-se-á com o paga

mento da primeira contribuição, quando será preenchida pelo profis
sional sua ficha de Cadastro Geral, c atualizada nos pagamentos 
subseqUentes, nos moldes a serem estabelecidos por Resolução de 
CONFEA. 

§ 29 A inscrição na Mútua é: pessoal e independente de inscri
ção profissional e os benefícios só poderão ser pagos após decorrido 
um ano do pagamento da primeiro contribuição. 

Art. 12. A Mútua, na forma do Regimento, e de acordo com 
suas disponibilidades, assegurará os seguintes benefícios c prestações: 

I -Auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis, aos asso
ciados comprovadamcntc necessitados, por falta eventual de tra
balho ou invalidez ocasional; 

II- Pecúlio às viúvas c filhos menores de associados; 
111 - Bolsas de estudos aos filhos de associados carentes de 

recursos; 
IV.- Assistência médica, hospitalar e dentária, aos associados e 

seus dependentes, sem carátcr obrigatório, desde que reembolsável, 
ainda que parcialmente; 

V- Facilidades na aquisição, por parte dos inscritos, de equipa
mentos e livros úteis ou necessários ao desempenho de suas ativida
des profissionais; 

VI-Auxílio funeral; 
§ 19 A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus asso

ciados, planos de férias no pais cjou de seguros de vida, acidentes ou 
outros, mediante contratação. 

§ 29 Visando à satisfação do mercado de trabalho e à racionali
zação dos benefícios contidos no item I deste artigo, a Mútua poderá 
manter serviços de colocação de mão-de-obra de profissionais, seus 
associados. · 

§ 39 O valor pecuniário das prestações assistenciais variará até 
o limite máximo constante da tabela a ser aprovada pelo CONFEA, 
nunca superior à do INPS. 

§ 49 O auxílio mensal será concedido cm dinheiro por tempo 
não superior a seis meses, desde que comprovada a evidente necessi
dade para sobrevivéncia do associado ou de sua família. 

§ 59 As bolsas serão sempre reembolsáveis ao lim do curso, 
com juros e correçào monetária, fixados pelo Conselho Federal. 

§ 69 A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, poderá ser 
concedida, em carâter excepcional, desde que comprovada a im· 
possibilidade momentânea de o associado arcar com o ônus de
corrente. 

§ 79 Os benefícios serão concedidos proporcionalmente às ne
cessidades do assistido e, os pecúlios, em razão das contribuições do 
associado. 

§ 89 A Mútua poderá estabelecer convênios com entidades prc
vidcnciárias, assistcnciais, de seguros c outros facultados por lei, 
para atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 13. Ao CONFEA incumbirá, na forma do Regimento: 
I- A supervisão do funcionamento da Mútua; 

• 

11 -A fiscalização c a aprovação do Balanço, Balancete, Orça
mento c da prestação de contas da Dirctoria Executiva da Mútua; 

III- A elaboração c aprovação do Regimento da Mútua; 
IV- A indicação de 3 (três) membros da Diretoria Executiva; 

V - A fixação da remuneração do pessoal empregado pela 
Mútua; 

VI -A indicação do Diretor-Prcsidcntc da Mútua; 
VII - A fixação, no Regimento, da contribuição prevista no 

·item I I do artigo I I; 
VIII :..... A soluç:io dos casos omissos ou das divr:rgências na 

aplicação desta lei; 
Art. 14. Aos Conselhos Regionais de Engenharia Arquitetura 

e Agronomia, c na forma do que for estabelecido no Regimento, in· 
cumbirâ: 

I·- Recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, a 
arrecadação da taxa c contribuição previstas nos itens I e II do artigo 
I I da presente lei; 

II- Indicar os 2 (dois) membros da Diretoria Executiva, nu 
forma a ser fixada pelo Regimento. 

Art. IS. Qualquer irregularidade na arrecadação, na con· 
cessão de benefícios ou no funcionamento da Mútua, ensejará a inter
venção do CONFEA, para restabelcêcr a normalidade, ou do Mi· 
nistro do Trabalho, quando se fizer necessária. 

Art. 16. No caso de dissolução da Mútua, seus bens, valores c 
obrigações serão assimilados pelo CONFEA, ressalvados os direitos 
dos associados. 

Parágrafo único. O CONFEA c os Conselheiros Regionais rcs· 
penderão solidariamente pelo deficit ou dívida da Mútua, na 
hipótese de sua insolvência. 

Art. 17. De qualquer ato da Diretoria Executiva da Mútua 
caberá recurso, com efeito suspensivo, ao CONFEA. 

Art. 18. De toda e qualquer decisão do CONFEA referente à 
organização, administração e fiscalização da Mútua caberá recurso, 
com efeito suspensivo, ao Ministro do Trabalho. 

Art. 19. Os empregados dos Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia, Arquitctura c Agronomia e da própria Mútua poderão 
nela se inscrever, mediante condições estabelecid'ls no Regimento, 
para obtenção dos benefícios previstos nesta lei. 

Art. 20. Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

A presente Emenda Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n9 
82, de I 974, que complementa a Lei n9 S. I 94, de 24 de dezembro de 
1966, e institui o fundo de assistência aos engenheiros, arquitetos, 
agrônomos c respectivas famílias, tem por escopo corrigir algumas 
imperfeições contidas no mesmo, notadamcnte no que concerne à 
administração do Fundo. Trata-se, vale ressaltar, de emenda que 
concilia a iniciativa original do projeto, apresentado à Câmara dos 
Deputados pelo ilustre ex-Deputado Ildélio Martins, com as reivindi· 
cações do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro· 
nomia e o pensamento do Ministério do Trabalho, que, consultado 
através do Requerimento de Audiência n9 521/75, sistematizou o 
assunto na forma do substitutivo ora apresentado. 

Assim sendo, por tratar de matéria de grande alcance social e 
que preenche algumas lacunas da legislação previdenciária em vigor, 
é que nos propomos a aprimorar o projeto em tela, adequando-o aos 
seus reais objetivos, conforme o bem exposto parecer da Consultaria 
Jurídica do Ministério do Trabalho, colado ao processado às 
ns. , que adoto integralmente por concordar com sua linha de 
argumentos. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves) - Em discussão o 
projeto c as emendas. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra. vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão. A matéria volta às comissões 
competentes. 

O SR.I'RESJIJENTE (Wilson GonÇalves) -Item 2: 

Discussilo. em turno único, do Projeto de Lei da 
C!imarn n9 67, de 1976 (n' 2.439·8/76, nn origem), de 
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111i.:i:uiva un S~nh0r Presidente da República, que ucrc:scc:nta 
paritgraJ'u úni~u uu urt. i Y do Decrc:to·Lc:i nY 1.028, de: 21 de 
<llilllhi\1 u~ IIJ61J, 4Ue uprova o Estaluto da Federação das Es
.:ulas hd~rais lsoludus do Estudo do Rio de Janeiro, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob nY 637, de 1976, da 
Comiss~o: 

-li•· Educa~·iio ,. Cultura. 

Lm dis..:uss;'1no projetll. 

o Sr. ~~·lstm Carnt•iro (MDB - RJ) - Peço a palavra, Sr. 
l'r<:siJ,·nt<:. 

O SH. l'RESIDE:'I:TE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o 
nobr<: S<:nador Nelson Carneiro, para discutir o projeto. 

O Sll. :'I:EI.SO:'I: CARNEIRO (MDB- RJ. Sem revisão do 
<lfauur.J- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

L>1nu knuo o Parecer nY 637, do nobre Senador Ruy Santos, 
LJU~ Ui/: 

O art. i'' do Decreto-Lei nY 1.028, de 21 de outubro de 
I'.Jili.Juisp.k 

.. Art. i" Fica aprovado o Estatuto da Federação das Es
'"las Federais Isoladas do Estado da Guanabara, que com 
esta h:1i.\a, assinado pelo Ministro de Estado da Educação e 
Cultur:1."' 

u Presidente da República apresenta um projeto acrescentando 
um par~graJ'o único. A minha dúvida é que o Estado da Guanabara 
n~1o existe m:lis. evidentemente, acho que este já não deve se chamar 
Estado Ja Guanabara. 

o Sr. l<u~ Santos (ARENA- BA)- V. Ex• não leu o Parecer 
tod,,. En..:ontrar~ V. Ex• que, com a fusão, o Estado passou a ser 
.. Ri,, de Janc1ro"' c, então, as escolas passaram a ser do Rio de 
J:1nciru. 

O SR. :'I:ELso:-. CARNEIRO (MDB- RJ)- Mas, a questão 
~ <.Juc o art. i'' continua em vigor. O projeto do Governo acrescenta 
apenas um parágrafo único, mas não modifica o art. IY. Exatamente 
o yu~ V. b• está dizendo é que não foi corrigido pela lei. 

O Sr. Hu~ Santos (ARENA- BA)- A Lei Complementar da 
Fusão ma nu ou estabelecer em um dos seus dispositivos que, na le
gisb.;àu ond.: falasse .. Guanabara", passaria a ser "Rio de Janeiro," 
de man~ira que. atingiu essa legislação. 

O SI~. :\ELSO:\ C AR~EIRO (MDB- RJ)- Acho que seria 
o caso. Sr. Presid~nte, de se fazer uma emenda, também, ao art. 19, 

raras~ corrigir ~ssa impropriedade, em que se dissesse: "Fica apro
vado o Estatuto da Federação das escolas Federais Isoladas do 
btau,l d<l R1n Je Janeiro". Por que manter, hoje, nesta data, depois 
Jc ma1s dc um ano de fusão a expressão "Estado da Guanabara"? 
p,,ryu~ mantcr isso na lei? Quer dizer: estamos acrescentando à lei 
~ss~ uisrmitivn. Não existe mais o Estado da Guanabara. Acho que 
,cria o .:;1so dc o nobre Líder da Maioria encaminhar à mesa uma 
~nwn, ;J:Io corrigindo o texto oferecido pelo Governo, mas corri
gindo ,, t~.\to do art. IY para substituir-se a expressão "Estado da 
Gu;,n.th;tra .. ror .. Estado do Rio de Janeiro", sob pena de ficarmos 
aqu1 t;ilanJ,, sohre o Estado da Guanabara, que não existe mais. 

Esta., eram as considerações que gostaria de formular, nesta 
nrnrtuniuaue, esperando que seja corrigido esse equivoco na lei, que 
,,·l ,1odc _,cr feiln através de uma emenda, o que não pode ser através 

ê Ui11 J~: . ..:ur'<l; mas através de uma emenda ao art. IY da Lei 
11'' I.IJ2s. yue é ohjeto de um parágrafo único acrescentado pele 
PoJcr b.:..:uuvo. (Muito bem!) 

o SI< PI{ ESII>E:'IiTE (Wilson Goncalves) - Continua cm 
d!:-.t.:U~~~IO •. '• .~ria. 

O Slt PRESII)ENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra •to nobre Senador Ruy Santos, 

O SR. IWY SANTOS (ARENA - BA. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

O art. IY, u 4ue se acrescenta o parágrafo, dispõe: 

"Art. IY Fica aprovado o Estatuto da Federação das 
Escolus Federais lsoludas do Estado da Guanabara, que com 
esta baixa, assinado pdo Ministro de Estado da Educação e 
Cultura." 

O parágrafo único diz: 

"Parágrafo único, As alterações no Estatuto de que tra
ta este artigo serão aprovadas na forma do art. 5Y da Lei nY 
5.540, de 28 de novembro de 1968, obedecida a formalidade 
prevista no art. 14 do Decreto-Lei nY 464, de li de fevereiro 
de 1969." 

Ora, Sr. Presidente, o referido parágrafo não exige, absoluta· 
mente, alterar o art. I Y, porque este foi forçosamente alterado, em 
função de o Estado da Guanabara ter desaparecido e ser, hoje, Esta
do do Rio de Janeiro. O que se está votando é o parágrafo, sem 
necessidade de haver referência ao caput do artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua em dis
cussão a matêria. 

Não havendo mais nenhum Sr. Senador que queira discutir o 
projeto, declaro encerrada a discussão. (Pausa.) 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção . 

to seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA NY 67, de 1976 
( N? 2.439-B /76, na Casa de origem) 

DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Acrescenta parágrafo único ao art. IY do Decreto-Lei nY 
1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatuto da Fe
deração das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Ja. 
neiro. 

O Congresso N aeional decreta: 

Art. JY Fica acrescido do seguinte parágrafo único o art. iY do 
Decreto-Lei nY 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatu
to da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de 
Janeiro: 

"Art. IY ....................................... . 

Parágrafo único. As alterações no estatuto de que trata 
este artigo serão aprovadas na forma do art. 5Y da Lei nY 
5.540, de 28 de novembro de 1968, obedecida a formalidade 
prevista no art. 14 do Decreto-Lei nY 464, de li de fevereiro 
de 1969." 

Art. 2Y Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 3: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nY 26 I, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
4uc estabelece normas para a expedição de documentos esco
lares, tendo 

PARECERES, sob nYs 536 a 538, das Comissões: 

o .... r. Jlu~ Santus (.-\KENA - BA)- Peço a palavra, Sr. 
Prc_ .. ,!l, 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc, c no mérito, favorável: 

- de Educação e Cultura, contrMio; c 
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- de FiiiiiiiÇIIS, ~:untrúri11, ~:um vuto wnl:ido do Senhor 
Senudor l-leitor Dius. 

Ein discuss~o o proj~to. ~m primeiro turno. 

O Sr. Nelson Curneiro {MDB- lU)- Pecou p>thtvra, 
Sr. Prcsidcnt~. 

O SR. J>RESIDENTE {Wiisllll Gonçalves) - Tem u 
p;ahlvr;a n Sr. Nelson C.trneiro, pum <.liscutir o projeto. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Sem revisão do 
orudor.)- Sr. Presidente: e Srs. Senadores: 

Inicialmente, quero munifc:star a minha c:stranheza em virtude 
desse: projeto tc:r sido rc:metido à Comissão de Finanças; mas, em 
todo caso, o parecer daquela Comissão é sempre útil para o esclareci· 
mento do Pl~núrio. Realmente:, era um projeto ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• me permite? 

O Slt NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. nuy Santos (ARENA- BA)- Mas teve parecer contrá
rio também da Comissão de Educação e Cultura. 

O SR. NELSON CAnNEIROE (MDB- RJ)- Bom, o Pare· 
cer da Comissão de Educação e Cultura era específico, mas um proje
to qu~ manda rc:tirar dos diplomas escolares a filiação, não tem por 
que ir à Comissão de Finanças. Em todo o caso, foi. 

Sr. Presidente, essa estranheza não í: o principal, não é isso que 
justifica u aprovação do projeto. Sustento, apenas, que a finalidade 
social desse projeto escapou ao exame da Comissão de Educação e 
Cultura ~ da douta Comissão de Finanças, mas não escapou ao da 
Comissfto de Constituição e Justiça. 

O que existe hoje é o diploma em que se declara que o diploman
do ou o diplomado é: filho de pessoas que, muitas vezes, não podem 
figurar no documento. Então, tem apenas o nome materno ou o 
nome paterno. 

Toda a legislação mundial inclina-se, hoje, a evitar· essa estig
matizaçào do filho ilegítimo; não só nas certidões de nascimento, 
mas cm todos os documentos públicos- essa é a tendência da legis
lação aluai. 

Infelizmente, tenho que me render aos pronunciamentos das 
Comissões de Educação e Cultura e de Finanças, mas não sem o meu 
protesto. Ainda agora. a ONU acaba de aprovar uma resolução 
extinguindo as distinções entre os li!hos de qualquer natureza. 

O projeto não impediria o controle, pelo Ministério da Educa
ção, da vida do estudante, porque ninguém leva o diploma apenas 
para o registro. Quando leva o diploma. tem que levar o seu currícu
lo escolar, c neste, estão os nomes do pai e da mãe. No caso, este cur
rículo existe à concessão do titulo, mesmo que eu fosse chamado 
"Manoel de Souza" ou "João de Oliveira": que são nomes muito 
comuns, e não causaria nenhum prejuízo, porque esse diploma era a 
conseqUência de um currículo escolar, examinado pelo Ministério do 
Trabalho. 

O que não se quer, o que o projeto visava, era pagar o estigma 
da ilegitimidade, pois cm todo o mundo civilizado, já se vai exclu
indo dos documentos oficiais. 

E, nesse sentido, Sr. Presidente, era, aliás, um apelo da Facul
dade de Ciências e Letras Teresa Martins, em São Paulo, que mostra
va o constrangimento dos seus alunos quando tinham que receber o 
diploma cm que não figurava o nome do pai, e citava até o exemplo 
de escolas, cm São Paulo, que, ao invés de colocarem o nome do pai, 
colocam: "nào consta". Evidentemente que, para evitar esta estig
matizaçào, é que ofereci o projeto. 

A Comissão de Constituição e Justiça foi sensível a esses funda
mentos, as Comissões de Educação e de Finanças entenderam que 
deveria ser rejeitado o projeto. O Plenário decidirá cama quiser, mas 
quero ressaltar que, nu Comissão de Finanças, foi voto vencido o no
hre Senador Heitor Dias, sensível ao problema dos filhos ilegítimos c 
que conhece as conscqUénci;Js dessa cxibiçlio de ilcgitimid1tdc que o 
diploma prcprcscnta no l'uis. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçu!v~s) - Sem c:ntr~r no 
mi:rito da matéria. a Presidência sent~·se no dever de dar um esclare
cimento uo nobre Senador Nelson Carneiro quanto !J Jistribuiç~o 
desse projeto à Comissão de Finanças. O art. 2• do projeto <.!c V. Fx• 
diz: 

A rt. 2• A inobservância do disposto no par&grafo úni· 
co do artigo anterior sujeitará o estabc:lc~imc:nto infrator a 
multa que variará de uma (1) a dez (lO) vezes o valur do >alá· 
rio mínimo vigente no Distrito Federal à época da infração. 

Parágrafo único. No caso de reincidência. o estabd.:ci· 
mente de ensino ficará sujeito ao dobro do valor da multa 
originalmente aplicada. 

Diz o art. 108 do Regimento Interno: 

"À Comissão de Finanças compete opinar sobre 

7• - Qualquer matéria, mesmo privativ~ de: outr~ 
Comissão, desde que imediata ou remotamente, mflua na 
despesa ou na receita pública, ou no Patrimônio da União." 

Esta a razão por que a Presidência despachou J matéria a 
Comissão de Finanças. 

Não havendo mais quem queira discutir o projeto. vou cicciarar 
encerrada a discussão. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perm.lnl!c.:r senta

dos. 

Está rejeitado. 

. O projeto será arquivado. 

to seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 261, DF. 1975 

Estabelece normas para a expedição d~ documentos 
escolares. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os estabelecimentos de ensino de I• c 2~ l:'rau' ~ os de 
nível superior, oficiais ou particulares, deverão, na exp~diçào de to• 
dos os documentos escolares, assim como na escrituração dos livros 
escolares, consignar os seguintes elementos: 

a) número da cédula de identidade, para os tnaiore~ de Jezcsscis 
anos: 

b) nacionalidade; 
c) naturalidade; 
d) data de nascimento. 
Parágrafo único. Fica vedado aos estabelecimentos de en:;ino 

registrarem nos documentos de que trata este artigo a filia,;ào de >cus 
alunos. 

Art. 2• A inobservância do disposto no paràgr::fo úni~o do ar
tigo anterior sujeitará o estabelecimento infrator a mult.t que variará 
de uma (I) a dez (10) vezes o valor do salário mínimo vigente no 
Distrito Federal à época da infraçào. 

Parágrafo único. No caso de reincidência. o estabelecimento 
de ensino ficará sujeito ao dobro do valor da m~<lta on.;in.Jimcntc 
aplicada. 

Art. 3• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 4• Esta lei entra em vigor na data de sua publicJç:to. 
Art. s~ Revogam-se as disposições em contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalve~ l-Item 4: 

Discussão, em primeiro turno. do Prc>Jct.> d<· J.,:, u" 
Senado n~ 66, de 1976, do Senhor Senador Cattetr J>;nhw '· 
que altera a rednçào do art. 301 da Consolida<,-;io ,:J., L.:,, ,, 
Trabalho, tendo 

• 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob nYs, 659 a 661, de 
1976, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social: c: 
-de Saúde. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Se: nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para 

discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maté:riu voltará oportunamente à Ordem do Dia, em segundo 

turno regimental. 

to seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NY 66, DE 1976 

Altera a redaçào do art. 301 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!. J9 O art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho passa 
a vigorar com a seguinte redução: 

"Ar!. 301. O trabalho no subsolo somente será permiti· 
do a homens, com idade compreendida entre dezoito e 
cinqUenta anos, assegurada a transferência para a superfície 
nos termos do urtigo anterior." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nY 88, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que dá nova redução ao§ 49 do art. II da Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), 
amaparando a companheira de segurado da Previdência 
Social, tendo 

PARECERES, sob n9s 553 e 554, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, e no mérito, favorável; e 

-de Legislação Social, contrário. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra p;:r2 

discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O Projeto será arquivado. 
f:: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 88, DE 1976 

Dá nova rcdaçào ao § 49 do art. 11 da L~i n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Prc~idência Social), 
nmparando a companheira de segurado da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 19 Dê-se ao§ 49 do art. 11 da Lc( n9 3.807, de 26 de agosto 

de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), a seguinte rcdaçào: 
" * 49 Não sendo o segurado civilmente casado, considerar-se· 

ú tacitamente designada a pessoa com quem se tenha casado segundo 
rito religioso ou a companheira que tenha vivido sob a dependência 
do segurado por período não inferior a cinco anos, presumindo-se 
feita a declaração prevista no parágrafo anterior." 

Art. 2Y Entrará esta lei em vigor nu dutu de suu publicuc;ào, 
revogadas us disposições em contrário. 

O SH. J>IU~SIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 6: 

Discuss1\o, em primeiro turno, do Projeto de Ld do 
Senado nY 190, de 1976, do Senhor Senador ltalivio Coelho, 
que: dispõe sobre a ~à~. incid~nci.a aos Vice-Pr~feitos 
mumcipais da incompalibthdade prevtsta no art. 84, ttem I, 
da Lei nY 4.215, de 27 de: abril de: 1963, tendo 

PARECER, sob nY 638, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorávd ao Projeto nos'ter· 

mos de substitutivo que apresenta, com voto vencido do 
Senhor Senador Dirceu Cardoso. 

Em discussão o projeto c: o substitutivo, em primeiro tu r· 
no. 

Se nenhum Sr. Senador desejar discuti-los, encerro a discussão. 
Encerrada. 
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o projeto. 
A maté:ria irá a Comissão de Redução a lim de ser redigido o 

vencido para o segundo turno regimental. 

to seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA NYI-CCJ 
(Substitutivo) 

Art. 19 Não incide na incompatibilidade referida no art. 84, 
item I, da Lei n94,215. de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil), o exercício da Advocacia pelo Vice-Prefeito 
Municipal. 

Parágrafo úr.ico. Ao Vice-Prefeito Municipal aplica-se o dis· 
posto no art. 85, item III, da referida Lei. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 135, de 
1976, do Senador Franco Montoro, que estende aos traba· 
lhadorcs rurais o. abono previsto para os trabalhadores urba· 
nos, a ser pago pelo FUNRURAL dentro de suas 
disponibilidades financeiras, tendo 

PARECER, sob n9 518, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela inconstituci-onalidade e 

injuridic{dadc. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. J9.Sccretário. 

f:: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9434, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, rcquei· 
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 135, de 
1976, a lim de ser feita na sessão de 14 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, cm 15 de setembro de 1976.- Franco Monto· 
r o. 

O SR. PRESII>ENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a 
deliberação do plenário, a matéria ligurará na Ordem do Dia da 
sessão de 14 de outubro próximo. 

O SR. I'RESII>ENTE (Wilson Gonçalves) - Est{t esgotada u 
mutéria constante da Ordem do Dia. 

Hít oradores inscritos. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Qulnta•felra 16 5809 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente. como Li· 
der, pura uma comunicação de Liderança, peço a palavru. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra, co
mo Lider, o nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Como Líder, para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - A propósito dos re
centes acontecimentos relativos ao atentado contra a sede do Centro 
Brasileiro de Pesquisas, CEBRAP, c das palavras atribuídas ao Sr. 
Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre o 
episódio, queremos trazer ao conhecimento da Casa algumas 
informações c esclarecimentos que são de interesse para o País. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, queremos trazer ao conheci
mento do Senado o teor do comunicado da direção do CEBRAP. 
Leio apenas partes essenciais e peço que o mesmo, em sua totalidade, 
faça parte integrante do meu pronunciamento. 

Trata-se, como posso asseverar, de uma entidade da maior 
indoncidade, que tem prestado serviços a Governos estaduais com os 
de São Paulo, Bahia, Pernambuco; a Ministérios das esfera federal; a 
Organismos da ONU e a empresas particulares, além de federações 
de empregados e de empregadores. Na sua direção temos Ó Professor 
Cândido Camargo como Presidente, que é professor titular da cadei
ra de Sociologia da Universidade de São Paulo. Uma de suas figuras 
de maior relevo é o Professor Fernando Henrique Cardoso, cujo 
currículo, pela sua importância, peço que também faça parte inte
grante deste comunicado. Basta mencionar o fato de que S. S• i: 
Professor de várias Universidades estrangeiras, dentre elas: Ingla
terra, na de Cambridge; Estados Unidos, em Princeton e na Sorbo
ne, França, tendo cursos e conferências proferidos em todas as partes 
do mundo. Trata-se de um dos cientistas que honra a cultura brasilei-
ra. 

1:: este o depoimento que, em nome do Movimento Democrático 
Brasileiro, queremos trazer em favor de uma instituição que honra a 
cultura brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO: 

COMUNICADO DA DIREÇÃO DO CEBRAP 

Diante das repetidas solicitações da imprensa, leyamos ao 
conhecimento público os seguintes esclarecimentos com referência à 
entrevista prestada pelo senhor Secretário da Segurança a respeito 
do atentado que o CEBRAP sofreu: 

I. nos sete anos de sua existência o CEBRAP realizou dezenas 
de pesquisas e estudos. Alguns deles foram feitos a pedido de outras 
instituições, como o estudo sobre os menores abandonados da cida
de de São Paulo, patrocinado pelo Tribunal de Justiça do Estado, ou 
a monografia sobre as características demográficas da população • 
brasileira, realizada sob o patrocínio da ONU para o Ano Mundial 
da População. Também o estudo sobre "São Paulo, crescimento c 
pobreza" foi feito para a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de Suo Paulo; 

2. nos estudos feitos pelo CEBRAP os pontos de vista expostos 
têm autoria pessoal definida, como é praxe nas organizações cientíti· 
cas. Suo, por outro lado, estudos à disposição do público: cm certos 
casos são publicados pelo CEBRAP, em outros pelos patrocinado· 
rcs, mas encontram-se sempre à disposição de todos os interessados: 

3. o livro mencionado na entrevista do Secretário cumpre a nor· 
ma acima: é de autoria de pesquisadores do CEBRA P e a instituição 
responde por sua integridade cientifica. A análise, baseada cm dados 
oficiais, constitui um diagnóstico das condições de vida da popula· 
ção da cidade. Este diagnóstico, apresentado à Arquidiocese de São 
Paulo, foi com a publicação do livro oferecido ao debate da opinião 
pública c à consideração dos que têm parcela de responsabilidade pc· 
lu tomada da decisões; 

4. não tem qualquer procedência, c é injuriosa, a afirmaçilo de 
que o livro foi feito para apresentar uma imagem invcrfdica de nossa 

.. 

realioude no ext~rior. Como brasileiros, exercendo direito de ci
dadãos participantes da vida intel~ctual do pais, dirigimo-nos aberta· 
mente à opinião pública nacional (inclusive às autoridades) com o 
propósito e'Xclusivo de colocar resultados de pesquisas sociais c 
econômicas ao alcance do público e a serviço do homem brasileiro; 

5, não nos anima o intuito de manter polêmica com as autorida
d~s policiais. Menos ainda o de chamar a atenção sobre o CEBRAP 
utilizando o infausto pretexto deste atentado. As declarações dos 
diretores do CEBRAP à imprensa sobre o assunto foram discretas 
como corresponde ao momento. A incontinência verbal é mú 
conselheira. Se também nós perdermos de vista a responsabilidade e 
a dignidade: de nossas funções intelectuais, apenas incentivaremos 
ardores irracionais que engrossarão a onda dos que querem provocar 
a continuidade de situações de exceçào; 

. 6. não obstante, e sem pretender voltar ao assunto, parece-nos 
grave que o responsável pela ordem pública cm São Paulo c, mais 
ainda, autoridade sob cuja jurisdição realiza-se o inquérito sobre o 
atentado, minimize o alcance do crime. De acordo com o jornal Fo
lha de Sio Paulo, de 7-9-76, S. Ex• afirmou: "Ora, como o CEBRA P 
existem inúmeras entidades em São Paulo que mereceriam uma bom
ba, e não foibomba!" Esperamos que estas palavras não reflitam fiel
mc:nte o pensamento do Senhor Secretário, pois elas poderiam incen
tivar novos atentados da mesma índole. Em qualquer hipótese, 
esperamos que o Senhor Governador do Estado tranquilize, não só a 
nós e a entidades que poderiam ser alvo futuro de agressão, mas 
sobretudo à população de São Paulo, garantindo enérgica e isenta 
apuração da responsabilidade do crime. 

CURRJCULUM VITAE 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Sociólogo 

Formação Profissional 

1968 - Catedrático de Ciência Política, na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 

1963 - Livre Docente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo. 

1962 - 1963 - Curso de pós-graduação no Laboratoire de 
Sociologie lndustrielle da Universidade de Paris. 

1961 -Doutor em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras da Universidade de São Paulo. 

1953 - Especialista em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 

1952 - Licenciado em Ciências Sociais pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo; Bacharel 
em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. 

Experiência Profissional 

8/52-6/53- Primeiro assistente da Cadeira de História Econô· 
mica Geral e do Brasil, da Faculdade de Ciências Económicas c 
Administrativas da Universidade de São Paulo. 

10/53-12/54- Auxiliar de ensino da Cadeira de Sociologia 1. 
da Faculdade de Filosofia, Ciências c Letras da Universidade de São 
Paulo. 

I /51-10/61 -Primeiro assistente da Cadeira de Sociologia (,da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo. 

1962- 1964- Diretor do Centro de Sociologia Industrial c do 
Trabalho (CESIT); ANEXO À Faculdade de Filosor.a, Ciências c 
Letras da Universidade de São Paulo. 

8/63-1969 - Professor da Cadeira de Scoiologia l, no Curso 
Noturno, na Faculdade de Filosor.a. Ciências e Letras da Univcr· 
sidade de São Paulo. 

1964- 1967- Dirctor adjunto da Divisão.'·,,,,:~" Instituto 
Lutino-Amcricano de Planir.caçào Econômica e Social das Nações 
Unidas, Santiago. Professor da Cátedra de Sociologia do Desenvol· 
vimcnto no mesmo Instituto. 
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1965- 1966- Professor de Sociologia do Desenvolvimento 
no~ cur~os de extensão do ILPES cm Buenos Aires (1965) e Mi:xico 
(1966), 

1965- 1967- Professor de Sociologia do Desenvolvimento da 
Facullad Latino-americana de Ciências Sociules (FLACSO) da 
UNESCO, Santiago do Chile. 

1966- 1967- Professor de Sociologia do Desenvolvimento c 
Teoria Social na Escuela de Sociologia de la Universidad de Chile. 

1966- 1967- Professor da Cátedra de "lntroducción u las 
Cicncias Sociales" da Facullad de Ciencias Económicas da Univer· 
~idad de: Chile. Encarregado de um Seminário sobre a Teoria Social 
em nivel de pós-graduação. 

1967 - 1968 - Professor de Teoria Sociológica do 
Dcpartumento de Sociologia da Universidade de Paris- Nanterre. 

1968 - 1969 - Professor Catedrático de Ciência Política, 
Universidade de São Paulo, e Diretor do Departamento de Cic!ncias 
Sociais, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

1969 - 1970 - Professor contratado pelo lnternational 
lnstitute of Labóur Studies, da O.l.T., para os cursos de sociologia 
da América Latina, realizados na cidade do México (outubro 1969) e 
Genebra (setembro 1970). 

1970 - Professor visitante da Facultad Latino-americana de 
Ciências Sociales (FLACSO), da UNESCO, Santiago. 

1970 - Diretor do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(CEBRAP), São Paulo. 

1972 - Professor visitante do Institute of Politicai Sciences, 
Universidade de Stanford, USA. 

1974- Fcllow para o ano acadêmico 1974- 1975 do lnstitute 
for Advanced Studies, Princeton, USA. 

Pesquisas Realizadas 

1953 - Levantamento do material histórico sobre "O processo 
de industrialização em São Paulo", apresentado para obtenção do 
grau de Especialista em Sociologia. 

-Supervisor do Censo de Força do Trabalho realizado pela Se· 
cretaria do Trabalho, Indústria e Comércio, através do Serviço de 
Pesquisa do Mercado de Trabalho (contrato assinado em 14-11· 
1953). 

1955 - 1959 - "Relações Raciais entre Negros e Brancos no 
Brasil Meridional", trabalho feito em colaboração com Octavio 
lanni e Renato Jardim Moreira, abrangendo as comunidades de Por· 
to Alegre, Florianópolis, Curitiba e Pelotas. 

1961 -Consultor especial das Nações Unidas para a elabora· 
cão do projeto e dos instrumentos básicos de pesquisas realizado cm 
colaboração com a CEPA L, sobre "A Mentalidade do Empreende· 
dor Capitalista em São Paulo". 

- Cooperação na definição dos problemas de pesquisa, na 
amostragem e na elaboração do instrumento fundamental para o lc· · 
vantamcnto dos dados relativos ao survcy "A estrutura da empresa 
industrial em S'ào Paulo", e dircção da equipe de pesquisadores nos 
trab;ilhos de campo destas pesquisas, realizadas pelo Centro de 
Sociologia Industrial (CESIT), da Universidade de São Paulo. 

-"Os empreendedores económicos e a formação da sociedade 
de classes no Brasil", estudo realizado cm São Paulo, Belo Hori· 
lontc. Recife, Salvador c Blumcnau sobre a formação da sociedade 
indu~triai no Brasil. 

1964 - 1967 - Coordenador das pesquisas realizadas na 
Di .. isflo Social do ILPES/CEPAL, Nações Unidas, Santiago. 

1966 - 1967 - Pesquisa sobre ideologia do empresariado 
industrial na Argentina c no Brasil. 

1969 - 1971 - Coordenador do projeto de estudo sobre 
"Emprego c Marginalidade", cm realização no CEBRAP. 

1970- Consultor do projeto de "Desenvolvimento da Grande 
São Paulo", Secretaria de Plancjamcnto do Estado de São Paulo. 

1970 - 1971 - Consullor do projeto sobre "Recurso~ 
Humanos na Grande São Paulo", feito pelo Grupo Executivo da 
urandc S~o Paulo (GEGRAN) da Secretaria de Plancjamcnto. 

11173 - Consultor du Divisão Social do ILPES/CEPAL, 
Santiago, durante os meses de julho e agosto. 

1973 - 1974 - Coordenador da análise social demográfica 
cconõmic;l do Vale do Purnuibu, executado pura u SERETE S.A. 
Engcnhariu c Projetos. 

Tmhalhos Publicados 

LIVROS: 
- Cor e mobilidade: social em Florianópolis: aspectos das rela· 

ções entre negros e brancos numa comunidade do Brasil Meridional. 
Nacional, São Paulo, 1960, em colaboração com Octavio lanni 
(Coleçào Brasiliana, vol. 307). 

- Homem e Sociedade: leituras básicas de Sociologia Geral. 7• 
edição. Nacional, São Paulo, em colaboração com Octavio Lanni. 

- Capit:llismo e escravidão no Brasil meridional. Difusão Euro· 
p~ia do Livro, São Paulo, 1962. 

- EmtJrcsário Industrial c desenvolvimento econômico no Brasil. 
Difusão Europí:ia do Livro, São Paulo, 1964, 2• edição, 1972. 

- Cucstiones de· sociologia dei desarrollo. Santiago, Editor'ial 
Universitaria, 1957. Tradução francesa sob o titulo Sociologie du 
Développcmcnt en Amérique Latinc. Paris, Anthropos, 1969. 

- Mudanças sociais na América Latina. São Paulo, DIFEL, 
1969. 

- llepcndencia y desarrollo cn America Latina. México, Siglo 
XXI, 1969, em colaboração. com Enzo Faletto (9• ed. 1973); tradução 
brasileira: llcpendência e desenvolviemnto na América Latina. Rio de 
Janeiro. Zahar, 1970 (2• ed. 1973); tradução italiana: Dispendenza e 
sviloppo in America Latina. Milano, Feltrinelli, 1971. 

- Amcrica Latina, cnsayos de interpretación sociológica-política. 
Selcção, introdução e edição em colaboração com Francisco We-
l'fort. Santiago. Editorial Universitaria, 1970. . 

- Política e desenvolvimento em sociedades dependentes. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1971: tradução francesa: Politique et développement 
duns lcs societés dépendantcs. Paris, Editions Anthropos, 1971; tradu· 
çào castelhana: Ideologias de la burguesia industrial en sociedades 
dcpendicntes. México, Siglo XXI, 2• ed. 1972. 

- O 1\lodelo Politico Brasileiro (e outros ensaios). DI FEL, São 
Paulo, 1972 (2• cd. 1973): tradução castelhana com o título Estado y 
Socicdad en Amcrica Latina, Editorial Nucva Visión, Buenos Aires, 
197:!. 

-Autoritarismo e democratização. Paz e Terra, Rio de Janeilo, 
1• edição,l974. 

Arti~:os c Comunicações de Pesquisas Originais: 
-"O estudo sociológico das relações entre negros e brancos no 

Brasil Meridional" (ln ANAIS DA II REUNIÃO BRASILEIRA 
DE ANTROPOLOGIA, Bahia, 1957, pãgs. 88-98}, em colaboração 
com Renato Morcita e Octavio lanni. 

- "Desenvolvimento económico e nacionalismo", Revista Bra· 
~ilicnsc, ( 12),jul.-ago. 1957, São Paulo: 88-99. 

- "O café c a industrialização", Jornal do Comércio. Rio de 
Janeiro. 19·1·1958, pág. 5: reproduzido na Revista de História, São 
Paulo, 1960 (Suplemento Comemorativo sobre o café). 

- "Educação c desenvolvimento económico", Revista Brasili· 
cnsc, ( 17). mui.-jun. 1958, São Paulo: 70-81. 

-"A estrutura da indústria de São Paulo", 30 de abril de 1959 
(Edição comemorativa do Diário de São Paulo, sobre aspectos da 
civilização paulista). 

- "Estabilidade no emprego" (ln Arquivos do Instituto de 
Direito Social. vol. 13 (3), dez. 1959: 23-28). 

- "Polarização dos interesses de patrões c operários numa 
indústria paulistana", Ciência c Cultura, vol. lO (4), São Paulo, dez. 
1958:213-214. 

- "O negro c a expansão portuguesa no Brasil Meridional", 
Anhcmbi, ano VI li, vol. 32 (94), São Paulo, sct. 1958: 16·21. 

- "As exigências educacionais do processo de industrializa· 
çf1n", cm colahnraçàn cnrn Octavio lanni. Rcvlstn Drnslllcnsc, São 
Paulo (26), nov.-dcl. 1959. 
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- "Cundicion~s y ~rectos dt tu industriulizución ~n Sàu Paulo", 
cm coluburuçào com Octuvio hmni, Ci~ncias Politicas y Sociules, 
uno V {I!!): 577·5!!4, Mi:xico, out.·dez. 1959. 

- "Prol~turiudo I! mudança sociul", Sociologia, vol. 22 (I). 
mar. 1960:3-12. 

- "Educaçuo pura o desc:nvolvim~nto", Anh~mbi, ano X. vol. 
J9 (115), S~o l'<tulo,jún. 1960:35-43. 

- "As condições sociais da industrialização d~ São Paulo", 
l{cvistu Brasiliense, (2S), mar.·abr. 1960: 31-46. 

- "Atitud~s ~ ~xp~:ctativas dc:sfavorávds à mudança social", 
Bol~tim do c~ntro Latino-am~ricuno d~ pesquisas em Ci~ncius Soei· 
uis, •1110 III (3), Rio dclan~iro, ago. 1960: 15·22. 

- "Os brancos c a uscençào social. dos negros em Porto Alt· 
gr~". Anh~mbi, uno X, vol. 39 ( 117), São Paulo, ugo, 1960: 5!!3-596. 

-"Roteiro pura a dtf~sa da ~:scola pública", tópico: "0 projeto 
i: untc:·d~mocrittico". (ln Barros, Roque Sp~ncc:r Mucid d~ - Dire
lrizes e.Basestl:i Educação, págs. 446-455, 1960). 

- "Condições e fatores sociais da industrialização d~ São 
Paulo", Revista Brasileira de Estudos Políticos, (li), Belo Horizonte, 
jun. 1961: 148-163. 

- ''Le prol~:tariut bri:silien: situation et comportement social" 
Sociologic: du Travai!, an'ci III (4), Paris, 1961:60-65 

-"As tensões sociais no campo e a reforma agrária", Revista 
Urasileira d~ Estudos Políticos, (12), Belo Horizonte, out. 1961: 7-26. 

-"O método diulí:tico na análise sociológica", Revista Brasilei· 
ra de Ciências Sociais, vol. 11 ( 1), mar. 1962: 85·1 06. 

- "Industrialização e sociedade de massas", Sociologia, vol. 
XXVI (2), São Paulo, 1964. 

-"Educação e mudança social", Pesquisa e Planejamento, (5), 
São Paulo,jun. 1962: 55-65. 

- "Criação da· Universidade de Brasília", Universidade de 
Brasília, publicação do Ministério de Educação e Cultura, 1962, 
págs. 63·66. 

- "Le Bri:sil Contemporain: analyse socio·politique", resumo 
mimeografado de dois seminários realizados no lnstitute d'Étude des 
Pays en Developpement, Universidade de Louvain, Bélgica, feve
reiro de 1963. 

- "EI empresario industrial en America Latina", Brasil, 
CEPA L Santiago, 19,63. 

- "Le prejugé de coleur' dans le Brésil", Presénce Aricainc, 
tradução de Roge r Bastide, Paris (53), 1965. 

- "Unidades e dispersão: Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul". (ln Holanda, Sérgio Buarque de- História do Brasil). 

- "Das Hauttarbenvorurtell ln Braslllen", Staden.Jahrbuch, 
Band 11/12. São Paulo, 1963·164. 

- "The structure and evolution of' industry in São Paulo: 
1930/1960". (ln Studíes in Comparative lnternational Development, 
1965). 

- "EI processo de dcssrrollo en America Latina" (Hipotesis 
para una interpretación sociológica), llpcs, Santiago. Novicmbre 
1965. 

"Childrcn and youth in national dcvelopmcnt in Latin Amcri· 
ca", Unicef. Santiago, Dccembcr, 1965 (organizador). 

- "The entrcprcneurial elites of Latin America "e (ln Studies in 
Comparative lnternational Development, 1966). · 

- & Rcyna, José Luiz- "lndustrialization, ocupational struc
turc and social stratilication in Latin America" (ln Blasicr, Cole
Constructive Clmnge in Latin America, 1968). 

- "Dirctrizcs para un programa de trabajo entre economistas y 
sociologos", Economia y Administración, aiio 2, vol. li (5) Conccp· 
cion Chile, 1966. 

- "The industrial elite" (ln Lipset e Solare- Elites in Lntin 
Americn, pl1gs. 94-114, 1967). 

- "Los agentes socialcs de c•1mbio y conservación cn Amcrica 
Latina". Instituto Latinoarncricano de Planific;1ciôn Económica y 
Social, Santiago, agosto 1967. Também publicado cm L'Amcriquc 
Lnlinc par elle mio me. Christianismc Social, Paris. 1969, pilgs. 25-54. 

• e &12 

- "Des élil~s: lcs entrcpren~urs d'Amí:rique Latine", Socio 
lugie du Tn1vail, 3/67 juil-sep. Paris, 1967. Também publicado por 
l'ens<1m~n1o Critico, Lu H abano, 1968. 

- "H~g~moni~ bourgeois~ tt indi:pendance i:conomiqu~". Les 
T~mps Modernes, (257), Paris, oct. 1967. Tambi:m publicado em Bra· 
~illluy, Mi:xico, Siglo XXI, 196B, Desurrollo Económico, vol. 8 (29), 
Buenos Air~s. ubr.-jun. 196!!;e Brasil nos Tempos Modernos, Rio, Paz 
e Terra, 1968; e "Bürgerliche Hegemonia und wlrtschaftllche Unab· 
hãnglgkelt. Strukturelle Wurzeln der polltlschen Krlse Braslllens", 
(ln Celso Furtado, organizador, Braslllen Heute, Athenãum Verlag, 
Frankfurt, 1971, págs. 58·83). 

- "Structural and institutional impediments to developmtnt", 
paper apresentado no Expert Group Meeting on Social Policy and 
Planning, da ONU, realizado em Stockolm, 8jl5 de setembro de 
1969. 

-"Aspectos politicas do planejamento". (ln Mindlin, Betty -
O planejamento no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1970), tradução 
castelhana: "Aspectos políticos de la planilicación", Revista Lati· 
noamericana de Ciência Politica, Flacso, vol. I. n9 I. abril 1970, 
págs. 120-136. · 

- "Participacion social y desarrollo: la clase obrera y los gru· 
pos marginales' , Santiago, Boletin Elas, vol. 4 (6), dez. 1970. 

_: "Les obsta'cles structurels et institutionnels au dí:veloppe· 
ment, Montreal, Sociologie et Socictés, vol. 2 (2), ilov. 1970. 

- "Dependência, desenvolvimento e ideologia", Rio de Janei· 
ro, Revista de Administração de Empresas, vol. lO (4), dez. 1970. 

- "lndustrialización ... dependencia y poder en America Lati· 
na", Assunção, Revista Paraguaya de Sociologia, ano 7 (19), set. dez. 
1970; tradução italiana: "lndustrializzazione, dependenza e J)Otere in 
America Latina",(ln Anuali della Fondazione Luigi Einaudi, vol. 
IV, Torino, 1970, págs. 243~259); em inglês: "lndustrialization, 
dependency and power in Latin America", Berkeley Journal of 
Sociology, vol. XVII, 1972-73, págs. 79-95. 

-"Teoria da dependêncta ou. análises concretas de situações 
d.e ~ependê.ncia.?" (ln Cebrap- Estudos I. São Paulo, Editora Bra· 
s~_c;!_ra de Clênc1as, 1971 ). 
-"Comentário sobre os conceitos de supeTopulação relativa e mar
ginalidade" (ln CEBRAP - Estudos I, Sao Paulo, Editora Brasi
leira de Ciências, 1971). 

- "Politicai systems and social pressures in Latin America, in 
the 1970 decadc", Conference on thc western hemisphere: issues for 

, the 1970's, The' Ccnter for lnter·American Relations, Ncw York, 
1971. 

- "Consideraciones sobre el desarrollo de São Paulo: cultura y 
participacion", em colaboração com C.P.F. de Camargo e L. 
Kowarick, Eure, vol. I, n9 3, Santiago. outubro de 1971, pãgs. 43·68; 
"Cultura y participación", em colaboração com C.P.F. de Camargo 
e L. Kowarick, in P. Singer, organizador, Urbanización y recursos 
humanos. El caso de San Pablo, SIAP, Buenos Aires, pneiro de 
1973, págs. 15-60; "Cultura e Participação na cidade de Sao Paulo", 
cm colaboracào com C.P.F. de Camargo e L. Kowarick, Cadernos 
CEBRAP n9J4, São Paulo, 1973. 

-"Notas sur l' etat actue! des ctudes sur la dependance", lnsti· 
tut Africain de Dcvelopmcnt Economique et de Planificación, 
Dakar. agosto de 1972: "Notas sobre cl estado actual de los estudos 
sobre dcpendcncia", Revista Latino americana de Ciencias Sociales, 
Flacso, n9 4, dezembro de 1972. págs. 3-31; "Notas sobre el estado 
actual·dc los estudos sobre dependencia", in Jose Serra, organizador, 
Desarrollo Latino americano, ensayos criticas, Fondo de Cultura 
Economi.ca. México, 1974, púgs. 325·356. 

- 'Aithusscrianismo o marxismo? A propósito dei concepto de 
classes de Poulantzas", in Socicdad y Desarrollo, n9 2, Santiago, abr.· 
jun. 1972.-págs. 77-89; "Althusscrisme ou marxismc? A propos du 
conccpt de classe chcz Pulantzas", in L'hommc et la Socicté, n9s 24-
25. abr.-sct. 1972, Paris, págs. 57-71; "Aithusserianismo ou 
marxismo? A propósito dei conccpto de clascs cn Poulantzas", in lns· 
titulo de lnvcstigacioncs Sociales, UNAM. Las clascs socialcs cn 
America Latina, Siglo XXI Editores, México, 1973, pâgs. 137·153; 
"Aithusscriani.smoou marxismo? A propósito do conceito de classes 
cm Poulantzas", Estudos CEBRA P n9 3, São Paulo, janeiro de 1973. 

- "O regime politico brasileiro", in Estudos CEBRAP n9 2, 
Sào Paulo, outubro de 1973, págs. 83·118. 

-" Cuba: lcsson or simbol?", in D. Barkin c N. Manitzas, ed. 
Cuba, lhe logic of the rcvolution. Warncr Modular Publications, 
Andover, Maas., 1973. púgs. 267·(1) · 267(8). 

-"O modelo brasileiro de desenvolvimento", ln Debate & Cll· 
llca, ano I, nQ 1, SAo Paulo, jul. • dez. 1973, pãgs. 18-47; "Das 
Braslllanlscho Entwlcklungsmodell": Dalen und Perspoktlven". Pro
blema dos Klassonkampfs, nQ 6, Berlin. março do 1973, pégs. 75·97. 

- "lndustnal prospcnty and social cllaos", Tllc Financml TI· 
mcs, London, 19·4·1971 

--
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-"Las contrudicion~s d~l d~sarrollo asociado", in Guadernos 
de lu Socied:td Ven~zoluna d~ Plunilicación, Caracas, jun.·ago., 
1973 p:\gs, 5-27: "As contradições do desenvolvimento associado", 
Estudos CEBRAP nY 8, São Paulo, ubr.-jun., 1974, págs. 41-75; 
"Las contradiciond dei d~sarrollo asociado", D~sarrollo Economi· 
~:o Buenos Aires, nY 53, vol. 14, abr.·iun., 1974, págs. 3·32; "Las con· 
tn;dicciones dei desarrollo", Revista Puruguuya de Sociologia, Asun· 
ción, nY 29,jan.-abr., 1974. 

- "Chik: um caminho possível'!": in Argumento, ano I, nY I, 
São Paulo, outubro de 1973, p:lgs. 95·103. 

- "Cicncia y conscicncia social", em colaboração com F. 
W~ffort in A.M. Frasin~lli & G. Boils, Amcrica Latina: d~p~nden· 
ciu y suhdcsarrollo. Editorial Universitario Centroamericana (Edu· 
cu). San Jos~. 1973, págs. 77-104. 

- "Las elites cmprcs~riales .cn 'Am~rica L.atina", in A. M. 
Fr:tsinc:tti & G. Boils. Am~nca Lall~a: dependenctu y subdcsarrollo. 
Editorial Univcrsitaria Ccntroumencana (Educa), San Jos(:, 1973, 
págs. 409-449. . . . 

_ "Dependcncy and dcvclopmcnt m Laun Am~rica", in F. 
Bonill:t & R. Girling (cditor~s) - Structures of d~pendcncy. Stan
ford, 1973, pags. 7-16; "D~pcndent capitalist d~velopment m Latin 
Americu", New Lefl Review, 1973 Uuly·august), págs. 83-95: 
"Abhãnglgkelt und Entwlcklung m Latelnamerlka", ln Dleter Sen· 
ghaas Editor - Perlpherer Kapltallsmus, Suhrkamp Verlag, Frank· 
rurt, 1974, págs. 201·220. 

- "Social policy otTers llllle to lhe poor", Thc Financial Times, 
London, 13-11·73. 

- "O inimigo do papel (fh~ pal?cr c~cmy)", Latin American 
Perspectives, vol. I, nY I, Rtverstde, Cahforma, 1974, págs. 66· 74. 

-"Estado e sociedad~ (notas preliminares)", in Candido Men· 
des, organizador, Crise e Mudança Social, Eldorado, Rio, 1974, pág. 
111·130. 

- "Um Nixon acima de qualquer suspeita", apresentação de 
As gravações secretas de Nixon, Editora lnubia,junho de 1974. 

· - "A questão da democracia", Debate & Crítica, ano I, nY 3, 
São Paulo, julho de 1974, págs. 1-15. 

-"Implantação do sistema oligárquico dos governos militares 
a Prudente c Campos Sales", capítulo da História do Brasil, período 
republicano, organizado por Boris Fausto para Difel, São Paulo, 
1974. 
Tradução: 

- "O espírito das leis, de Montesquieu, Difusão Européia do 
Livro, São Paulo, 1962 ( IY vol., em colaboração com Leôncio 
Martins Rodrigues Netto) 

Participação cm Reuniões Cientificas I ntcrnacionais ( •) (1970-1974) 

- "The lntellectual and Politicai Power in the Americas", 
auspiciado pelo Center for lnter-American Relations, em New York 
(:!J-25 de fevereiro de 1970) 

- VIl Congresso Mundial de Sociologia, auspiciado pela 
Internacional Sociological Association, cn Varna, Bulgaria (14·19 de 
setembro de 1970) 

- II Colóquio Franco-Latinoamericano, patrocinado pelo Cen· 
tre de Politique Etrangcre da Universidade de Paris e pelo Instituto 
de Estudos lnternacionales da Universidade do Chile, Paris (22·24 de 
outubro de 1970) 

- II Seminário Latinoamcricano sobre cl Desarrollo, organiza· 
do pela Flascso c pela Uncsco, cm Santiago (10·30 de novembro de 
1'170) 

_"Seminário sobre o Brasil", patrocinado pela Universidade 
de Vale. cm New Havcn, (23-24 de abril de 1971 ). 

- "Wcstern Hcmisphcrc: lssuc for the 1970's", realizado pelo 
Ccnter for lntcr Amcrican Rclations, Ncw York (29·30 de abril de 
1971) 

- "Future Trcnds in Industrial Rclations", seminário 
organizadn pelo lnstitute for Labour Soudies cm Genebra (11·13 de 
nwio de 1?71) 

- "A América Latina c o Equilíbrio Ecológico Mundial", 
reunião organizada pelo Thc Club of Romc c o IUPERJ, Rio de 
Janeiro (29·31 de julho de 1971) 
(•) Nc!itc tórico ~i\o li~tada!l apcna!l n!li principai!li conferência!! intcrnncionni!li de que rurti· 
, i1,,1u. Além dclll!i, nnJ"criodo con~idcrndll fnrnm profcr~da!li conferén~in!li c rnl.e.;trn!li cm de· 

·~de tJnivrr11idaJc!l, entre a111 41111Í!Ii: Hcrkelcy, Acrlln, Odnrcl. b!IC\, MH:hi1wn (/\nn 
h·HJ, Yalc, ~ii:" Ynrk Unlvcr!liity, Columhin, Stnnfnrd, le-M (Au!ltin), Cnrucn!li, Mbicn, 

- "As classes sociais nu América Latina", simpósio 
plllrocinudo pela Universidade do México, em Meridu (12·19 de 
dczem bro de 1971) 

- "Educação nos países cm vias de desenvolvimento", 
Bcllagio, Itália, 3·5 de maio de 1972, a convite dos presidentes das 
fundações Ford e Rockfellc:r • 

- "As estratégias do desenvolvimento: Africa e América 
L:llina", patrocinado pelo Instituto Africano de Des~nvolvimento 
Econômico c de Planilicução, da ONU, em Dakar, entre 18 e 30 de 
setembro de 1972 

-"Crescimento ecol}ômico ~ igualdade social: cenários de 
futuras sociedades na Ami:rica Latina", patrocinado pela Fundação 
Alemã para os Países em vias de Des~nvolvimento, em Bonn, entre 
17e 19deoutubrode 1972 

-Consulta a especialistas f~ita pela Cunadian lnternational 
Dc:vclopmcnt Agency, em Montreal, 29 de outubro a IY de novembro 
de 1972 

- Grupo de consultores para a avaliação dos avanços realiza· 
dos pela UNESCO durante a 2• Década do Desenvolvimento, 
realizado em Paris, sob auspícios da UNESCO, entre 11-14 d~ 
dezembro de: 1972 

- Conf~r~ncia apresentada no Hackett Memorial Lecture, da 
Universidade do Texas, Austin, em abril de 1973 sobre "Dcpendency 
Rcvisted" . 

-"Politicas Públicas na América Latina", realizada cm Buenos 
Aires, de 13 a 16 de agosto de 1974, sob os auspícios do Centro de 
lnvestigaciones em Administración Pública, do Instituto Di Tella · 

.:.... Congresso Mundial de Sociologia, onde foi organizador e 
presidente das sessões do grupo de trabalho nY VII, sobre "Industrial 
Leadership, Entrepreneurship and Economic Dcvclopmcnt", realiza· 
das em Toronto, Canadá: de 19 a 24 de agosto de 1974 

- Conv.:nção da American Sociological Association, realizada 
cm Montreal, entre 25 e 30 de agosto de 1974 

Direção de Publicações 

- Diretor editorial da coleção "Corpo c Alma do Brasil", São 
Paulo. Difusão Européia do Livro (40 volU,!llCS publicados) 

- Membro do Comitê Editorial da revista Dcsarrollo Eco
nilmico, publicada cm Buenos Aires 

-Membro do Comitê Editorial da série Studies in Comparative 
lnlernational Uevelopment, organizada por Irving L. Harawitz, St. 
Louis, M issouri, USA 

·- Membro do Comitê de Consultores da revista Comparative 
Politicai Studies, Califórnia, USA 

-Membro do Conselho Editorial da lnternational Keview of So
ciolo~:y, Northern Illinois Universyt 

-Membro do Comité de 'Direção da Revista Latino-Ame· 
rica na de Sociologia, publicada pela FLACSO, em Santiago. 

- Membro do Comitê de Direção da Revista Sociedad y 
ncsarrollo, publicada em Santiago 

Associações Científic:!ls e Profissionais 

- Membro do Conselho Diretor do Consejo Latinoamcricano. 
de Ciencias Soei ales (CLACSO) 

-Membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia 
-Membro da Associação Brasileira de Ciência Politica 
-Membro da lnternationallndustrial Relations Association 
- Membro do "Latin American Comittee" do Social Sciences 

Research Council dos EEU U 
-Membro do PISPAL (Programa de lnvestigaciones Sociales 

sobre Problemas de Población relevantes para Politicai de l;'oblación 
cn America Latina) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncalvcs) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quinta-feira 16 5813 

Em sua mensagem ao Congresso Nacional, no inicio deste uno, 
o Senhor Presidente da República, referindo-se à política de 
desenvolvimento regional, especificou, entre os objetivos bâsicos que 
a orientam, "a valorização económica das regiões com menos 
desenvolvimento n:lativo - a exemplo do NE - mediante 
fortalecimento e ampliação de suas atividades produtivas". 

Esta, por sinal, terá sido a própria razão de ser da criação dtt 
SUDENE, procurando-se superar aquela política predominante· 
mente assistencialista para o Nordeste - evidenciada sobretudo nos 
momentos críticos das secas - para se enveredar por uma ação 
verdadeiramente desenvolvimentista, baseada numa profunda 
planificação regional. 

"1: pteciso dar (ao heróico povo nordestino) - dizia a 
mensagem presidencial do projeto que se transformaria na Lei n9 
3.692 de I 5 de dezembro de 1959 - os recursos e o aparelhamento 
ti:cnico capaz de arrancar a economia regional das garras seculares 
do subdesenvolvimento". 

Em outras oportunidades -· inclusive na Câmara dos 
Deputados, como aqui, no Senado Federal - já tivemos 
oportunidade de enaltecer aquele ambicioso projeto de desen
volvimento, visando transformações estruturais de profundidade da 
economia nordçstina, em prol do Homem - embora, na verdade, 
elas não tenham se dado. 

I 

Nunca negamos frutos positivos da ação da SUDENE. Por jsso 
mesmo, sempre nos julgamos com autoridade para apontar erros, 
omissões e distorções. facilmente perceptíveis, no processo desen
volvimentista a que se propôs. 

Foram tantas as expectativas suscitadas com o surgimento da 
SUO ENE que, arraigados a esperanças que não admitimos morrer, 
proclamamo-la, em várias oportunidades, mais vítima do que 
culpada. 

Golpeada por todos os lados, viu os seus recursos diminuírem. 
Reduzirem-se os seus orçamentos. Minguar a sua participação na re
ceita da União. Ou a dos seus gastos nos investimentos públicos, no 
Nordeste. Alterarem-se, cm detrimento da região, o mecanismo de 
incentivos fiscais, caindo os percentuais que lhe cabiam nos recursos 
do 34/18. Nada disso constitui-se afirmativas gratuitas ou graciosas. 
Jamais deixamos de respaldá-las com dados, números, quadros, 
estatísticas oficiais. Aí estão os Anais do Congresso para comprová
lo. 

Os resultados negativos não se fizeram esperar e a eles também 
já nos referimos, em pronunciamentos anteriores a que nos 
reportamos, neste instante. 

Entre as causas desse fenômeno, está o esvasiamcnto institucio
nal, externo e interno, da SUDENE. 

Ela nasceu para ser agência desenvolvimentista. Para direcionar 
o progresso do Nordeste. Estudar e propor dirctrizes, nesse sentido. 
Coordenar investimentos, públicos c privados,· na região. Su
pervisioná-los. Contratá-los. Dirigi-los. Condicioná-los. Até mesmo 
executar, di reta e indiretamcnte, os projetas relativos ao desenvolvi
mento nordes!ino. Contudo, pode-se dizer que isso jã não existe. ~ 
quase letra morta da lei que criou a SUDENE. 

Em verdade, o Governo Federal adotou, inclusive institucional
mente, outra orientação. 

O ato criando a Secretaria de Articulação com os Estados c 
Municípios é bem uma amostra desse estado de coisas. A Portaria 
n' 44 de 5-6-72, não só ignora a SUDENE como virtualmente a subs
titui pela SAREM cm seu papel de órgão ao qual deveria caber toda 
c qualquer coordenação, compatibilização c integração de planeja
mcntos públicos, que dissessem respeito ao desenvolvimento 
nordestino. 

Se à SUDENE cabe - ainda lhe cabe? - supervisionar, 
coordenar c controlar a elaboração c execução de projetos a cargo de 
órgãos federais na região (art. 29 da Lei n' 3.692{59), como não es
tar, dentro de sua competência, o entrosamento correlacionado, no 
sctor dos vários Estados compreendidos no Polígono das Secas? 

Se até lhe cabe - ainda lhe cabe? - coordenar programas de 
assistência técnica, nacional ou estrangeira, no Nordeste, como fugir 
à sua autoridade, "a prestação de assistência técnica nos Estados na 

formulação de diretrizes gerais, plunos e programas de açilo, com vis
tas a assegurar sua compatibilização com as diretrizcs estabelecidas 
pelo Governo Federal'"! Ou, unalogamente, o "prestar assistência 
técnica aos Munic!pios, principalmente no cumpo do plunejamc:nto, 
orçamentução e modernização administrativa"? E assim suces
sivamente, desliando os vários itens da supra-referida Portaria n' 44. 

Aí está, de igual modo, o Decreto n9 71.353 de 9-11-72, que 
instituiu o Sistema Nacional de Plancjamcnto, a que se integram to
dos os órgãos da Administração Federal, di reta c indireta, incumbi· 
dos, especificamente, de atividadcs de plancjamento, orçamento e 
modernização administrativa. 

Verdade que, sem dúvida por magnanimidade, admitiram que 
"as Superintendências Regionais de Desenvolvimento, notadamcnte 
a SUDENE c a SUDAM, darão sua colaboração ao órgão central de 
Planejaincnto, no que couber, para efeito de melhor coordenação 
entre programas estaduais e federais"(§ 19 art. 69), 

Como se vê, simples atos administrativos -decreto e atê porta
riãs ministeriais- tornam sem efeito, na prâti~a. toda uma legisla
ção anterior. Quão longe estamos daquela fase cm que a SUDENE 
era diretamcntc subordinada ao Presidente da República e 
administrativamente autónoma, com um poder de coordenação 
ampla, até mesmo no que dizia respeito à aplicação dos recursos 
federais, na região. 

Com Roberto Campos, e ati: hoje, a lilosofia governamental pas
sou a ser outra, o planejamento devendo ser nacional, sem interposi
ção de quem quer que seja. Dentro dessa orientação, órgãos 
descnvolvimentistas regionais, como SUDENE e SUDAM, minimi· 
zaram-se, apequenaram-se. esvaziaram-se. 

A reforma tributária. pbr sua vc2., drenara grandes somas de 
recursos para, cxatamcntc, a Secretaria Geral do Planejamento c 
Coordenação Geral, entregando-lhe a gestão financeira dos Fundos 
-como o Fundo de Participação dos Estados e Municípios·ou o 
Fundo de Desenvolvimento de Projctos Integrados. Dá-se, então, 
como que uma subordinação das unidades federadas, desde que os 
orçamentos dos Estados mais frágeis são, em grande parte, 
dependentes das transferências do Governo Federal. 

Os recursos maciços estão cm outras mãos - 40% deles, por 
sinal, em regime de programas especiais, fora da alçada do Congres
so. Toda a estrutura orçamentária é altamente dependente da 
Secretaria de Plancjamento. tela que libera o PIN, o PROTERRA, 
o POLONORDESTE, o EPEM. o FDPl, o Fundo de Desenvolvi
mento de Áreas Estratégicas. 

Como se vê, isola-se o órgão planejador regional. Perde sua !or
ça. Não coordena mais nada. 

Internamente, foi se generalizando uma apatia geral, face a uma· 
série de fatores, grande parte decorrente do esvaziamento institucio· 
na! externo. 

O processo decisório é extremamente lento e dependente. Teme· 
se o Ministro do Plancjamcnto. Não se faz coisa alguma, sem 
indagar-se do seu pensamento. A SUDENE atrela-se ao órgão todo 
poderoso. Por isso mesmo, nossa agência dcsenvolvimentista definha 
cada vez mais. Desacredita-se. t tida como simples repartição 
aprovadora de projctos. Em breve, mero departamento da Secretaria 
Geral do Planejamcnto c Coordenação Geral. 

Aliás, esse esvaziamento institucional interno se refletiu na pró
pria remuneração de seus téçnicos, sendo os plancjadores regionais 
excluídos das grandes revisões salariais. enquanto a atividadc de 
planejamcnto a nível nacional era considerada altamente prioritária. 
Assim. o IPEA contratava técnicos a qualquer preço, pois, com efei
to, só com bons técnicos haverá bom rlancjamcnto. 

A baixa remuneração oferecida pela SUDENE chegou a tornar· 
se um dos elos dessa cadeia em que se inseria o esvaziamento de 
objetivos: o c.~vaziamcnto de funções, o esvaziamento de "animus", 
tudo cm verdadeiro círculo vicioso, levando à debandada da institui· 
çào, progressivamente mais esvaziada. 

Não aceitamos se diga ter a SUDENE, na administração dos 
incentivos, sua principal função, ou dever se resumir ao estudo de 
viabilidade de rrojctos, pura serem implementados. Isso lhe tira o 

"" 
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seu curá ter de verdudeira ug~ncia de desenvolvimento, que 1: como e 
puru que foi criada. 

Como tul, c: se: I~ du própria lei que: u instituiu, seria instituição 
de plunejamento, de: estudos, de programação, acompanhumento, 
controle, avaliação e até de execução, com ascc:di:ncia e poder de 
co_ordenuçào sobre todus as iniciativas, públicas ou privadas, que 
digam respeito ao desenvolvimento do Nordeste. Pura desincumbir
se de: tarc:fu tão abrangente, pressupõe-se imprescindível uma série de 
condições, entre us quais efetiva comptet~ncia legal, comando finan
ceil'o e qualificação técnica (inclusive para se contrapor, com. 
autoridade isenta de passionalismo, às pretenções contrárias aos 
interesses da Região). Sem isso, falta-lhe força parâ resolver as 
graves questões que afetam o Nordeste. E aqui, cabe lembrar que 
nem sempre os interesses dos vãrios agentes económicos - em espe· 
cial os dus corporações multinacionais e os das próprias empresas 
nacionais - coincidem com os do' Nordeste. Isso pode ocorrer, 
mesmo, em relação a outras regiões do País. 

O fato é que, sem autoridade maior e instrumental flexível de 
uçào, a SUDENE não tem como desempenhar sua tarefa, que é tão 
grande, legal e politicamente falando. Assim, é preciso eliminar, na 
medida do possível, a nosso dependi:ncia secular em relação ao 
Centro-Sul, reformulando toda uma estrutura económico-social que 
é, praticamente, de subordinação. 

a sudene, como está, pode muito pouca coisa. f: que estã margi· 
nalizada. Esvaziada. Não tem voz, nem vez. A não ser, talvez, para 
inócuas campanhas publicitárias que visam empanar a verdade. 

O seu Conselho Deliberativo está esvaziado, limitando-se à 
"aprovação" de projetas que, de fato, vêm aprovados. Por outro 
lado, os problemas regionais são levados ao Conselho Deliberativo 
para discussão: planos e programas já vêm aprovados de Brasília. 

Com efeito, fazem-se programas de interesse regional sem que 
ela seja, sequer, ouvida. Lembramo-nos, sempre, que ao ser anun
ciado o PROTERRA, como um dos projetes impactos do Governo 
Médici, o então Superintendente da SUDENE, indagado a respeito 
pela Imprensa, declarava que iria examiná-lo para depois poder pro
nunciar-se sobre o assunto. Assim, terá sido com o PIN. Com o 
POLONORDESTE. Com a recente contenção de importações, pre· 
judicando enormemente as empresas nacionais beneficiadas pelos in· 
centivos 34/18. Mais recentemente, ainda, com a nova alteração por 
que passou a legislação de incentivos fiscais, em favor do setor de re· 
florestamento, em grave prejuízo para o Nordeste. Como se justifi
cam tais coisas? 

A falta de um Plano de Desenvolvimento Regional condiciona a 
fragilidade da SUDENE. Anteriormente existiam os Planos Di· 
retores (elaborados na e para a Região), aprovados e discutidos pelo 
Conselho Deliberativo, posteriormente levados ao Congresso e trans
formado em Lei pelo Executivo. Hoje o Plano vem de cima para 
baixo: o I e o II PND no que diz respeito ao Nordeste, são mera 
desagregação, por Regiões, dos diversos "planos" ministeriais - o 
Nordeste não mais expõe suas reais necessidades. 

A continuar-se como está, significa a falência da instituição, em 
relação aos fins para que foi criada. Ela não pode reduzir-se a uma rc
partiçàozinha pública, desacreditada interna e externamente, inefi· 
ciente e claudicante na defesa dos interesses que cabe acautelar. Pelo 
contrário, precisa e deve ser defendida com toda garra. 

Seus supermtendentes não podem se julgar meros delegados do 
Poder Central, mas integrantes do primeiro escalão do Governo, 
com responsabilidades tão grandes quanto as daquele. 

Os grandes recursos, provenientes dos Fundos Federais, são li· 
berados pela Secretaria de Planejamento e aplicados pela SAREM, 
sem que haja, como vimos, sujeição aos órgãos regionais de desen
volvimento, mesmo que referentes às áreas sob suas jurisdições. 

A SUDENE, vinculada ao MINTER, tem sua legislação de 
pessoal a ela sujeita, como o poder de contratar vinculado à~ 
exigências "daspcanas". Enquanto isso, a SEPLAN escapa de sua in· 
gerência, o que lhe permite manter c atrair pessoal altamente qual i fi· 
'ado. 

O diálogo dn SUDENE com os órgãos técnicos estâ, de fato, 
bastante dificultado pela intermediação do Ministério a que se subor· 
dina, manietado em sua ução, sem poder gerir os seus próprios 
destinos. 

Os governadores, que integram o seu Conselho Deliberativo, 
foram esvaziados de suas competi:ncias, Talvez, por isso, ilustre 
homem público do partido governista, já cognominou de "conves
cotes" as suas reuniões. 

A gravidade do problema nordestino, cuja região abarca 20% do 
território nacional e 30% da população brasileira, está a exigir um 
tratamento excepcionalmente especial. 

Vincular-se a SUDENE ao SEPLAN, como defendem alguns, 
seria torná-la mais dependente ainda de uma orientação que, com a 
visão panoramicamente nacional, não teria aquela visualização de 
órgão especificamente criado para enfrentar problemas próprios da 
mais extrema área geográfica que, no continente americano, apre· 
senta maior grau de subdesenvolvimento. f: que, no dizer mesmo do 
Ministro Reis Velloso, constitui-se "no maior bolsão de pobreza do 
País" (Jornal do Brasil, de 21·8· 76). 

A SUDENE teve e precisa voltar a ter a mística de um novo 
Nordeste que feneceu antes de desabrochar de todo. Para tal, é pre· 
ciso não transplantá-la para outros Ministérios mas, face à gravidade 
da situação nordestina, com todas suas implicações políticas, econô· 
micas e sociais, autonomizá-la de novo. Esse será o único caminho 
para dinamizá-la, ante o quadro conjuntural e estrutural em que vive 
o Nordeste. 

Impõe-se, pois, ligar a SUDENE diretamente ao Presidente da 
República, dando-lhe um verdadeiro status ministerial. 

Nesse sentido, a fórmula mais viável e imediata seria a de atri· 
buir o seu comando a um Ministério Extraordinário para o Desen· 
volvimento do Nordeste. 

Tal iniciativa, resultante do êxito que a experiência propor
cionar, poderá dar origem, amanhã, a um futuro Ministério para o 
Desenvolvimento Regional, para a integração nacional ou que outro 
nome tenha, ampliando, assim, o seu raio de ação às outras regiões 
subdesenvolvidas do Pais- mas cuja situação natural não é tão dra· 
mática quanto a do Nordeste - integrando outros órgãos setoriais 
ou regionais, a exemplo da SUDAM e da SUDECO, inclusive com a 
reformulação estrutural e de competência do Ministério em que se 
encontram, presentemente. 

Há, aliás, dois significantivos precedentes, pois os Ministérios 
do Interior e o de Palnejamento (hoje Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral) resultaram de atividades anteriormente atribui
das a Ministérios Extraordinários. 

Comunicamos, assim, que apresentaremos projeto de lei no 
sentido de estabelecer o cargo de Ministro Extraordinário para o 
Desenvolvimento do Nordeste, a fim de orientar, coordenar e 
suprevisionar todas as medidas tendentes ao desenvolvimento global 
da região e sua definitiva integração económico-social ao resto do 
Pu is. 

Para isso, valer·nos-emos da atual disponibilidade de um cargo 
de Ministro Extraordinário, previsto no Decreto-Lei n9 200, de 25 
de fevereiro de 1967, embora com o fim específico de implantar a 
reforma administrativa. Como se sabe, o Governo achou melhor 
confiar ao próprio Ministério do Planejamento a implantação dessa 
reforma, não preenchendo, assim, o referido cargo. 

Logo, há, na legislação vigente, a disponibilidade de um cargo 
de Ministro Extraordinário que, com a alteração pretendida nesta 
propositura, atenderá aos objetivos de nossa iniciativa, em favor do 
Nordeste. 

Esse Ministro, diretamentc ligado ao Presidente da República
c quantos homens de nossa região ou a ela vinculados não estarão 

disrostos u darem tudo de si mesmo nessa tarefa? - poderá, mais 
cfi'<tzmcnte, buscar u solução dos nossos males. Os diagnósticos já 
estlio feitos. Algumas terapêuticas definidas. Mas é preciso força, 
que u utual SUDENE não tem. Por isso, os seus documentos, os seus 
Planos, as suas metas, nem sempre sao devidamente considerados. 

I 
I' 
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Fultu-lhc: udequudo poder institucionul puru c:nfrc:ntur os nossos 
grundc:s problemas. Buscar, sobretudo, us ousadus e grundc:s medi· 
dus, como irriguçào c: rc:formu agráriu, ou, 11inda, controlar, de f:tto, 
os investimentos públicos nu região. A medidu que: propomos i: qu~ 
podc:r:'t, pois, viabilizar o nosso desenvolvimento. 

O Ministro Extruordinário paru o Desenvolvimento do 
Nordeste:, voltado e concentrudo puru essu problemática, estará em 
pi: de iguuldade paru lidar com os demais Ministérios e exigir o que: 
nos i: devido, não ficundo numa posição de inferioridade para libera· 
çào de verbas que dependem daqueles. E, ao mesmo tempo, estrutu
rar difc:rentc:mc:ntc: nossus atribuições regionais, de formu que: nos dé: 
órgãos básicos de suporte à turc:fa desc:nvolvimentista, com a 
muleabilidade própria das fundações, emprc:sus públicas ou socie· 
dades de economia mista. Ele poderá inspirar-se, por exemplo, no 
Planejamento, que tem no BNDE um órgão de execução e que, por 
sua vez. já no Governo Geisc:l criou três empresas para assegurur o 
desenvolvimento nacional: a EMBRAMEL (Mecânicu Brasileira 
S/A), u !BRASA (Investimentos Brasileiros S/A), e a FIB S/A 
(lnsumo Básicos S/ A - Financiamentos e Participações. A 
SEPLAN, por suu vez, conta com uma fundação que é o IPEA, que: 
lhe ussegura a nexibilidade requerida por progrumas de desenvolvi
mento. 

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há um mundo de coisas 
paru criar c: fazer, recriur e refazer para o Nordeste. O vulto e a 
dimensão dessa empreitada estão a exigir, exatumc:nte, aquilo que: 
iremos propor: um Ministro Extraordinário para assegurar o desen· 
volvimc:nto da nessa região. (Muito bem!) 

O SR. I'RESIOE:-.ITE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavru ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ 
PUBLICADO POSTEIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Vasconcc:llos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Qualquer tratamento discriminatório que envolva assalariados, 
em geral, sejam servidores públicos, ativos ou inativos. ou 
trabalhadores, merece, a meu ver, atenção e respeito, por parte das 
autoridades responsáveis pela irregularidade identificada. . 

O que está em jogo nessas ocorrências - cabe lembrar -. Sr. 
Presidente, é: a questão fundamental da sobrevivência hum<tna. Do 
sustento da família e do direito que todos admitem possuir. dentro 
do sistema jurídico sob o qual vivemos, de perceber remuneração de 
trabalho ou provento de aposentadoria, compatíveis com a natureza 
da atividadc exercida, com. as exigências do custo de vida c, 
sobretudo, cm nivel de: irreprecnsivcl paridade com o que outros ra· 
tricios de categoria semelhante percebem. 

Na área do Serviço Público há, infelizmente, numerosos ca;os 
cm que o critério para estabelecer remunerações c proventos é variá
vel, ao sabor de doutas c capciosas interpretações. voltadas, 
obstinadamente, para as nuanccs da hermenêutica, mas. inscnsivcis c 
cegas, quuse sempre, à reivindicação que se apoia com clarc~a c fir
meza na evidência dos fatos. 

Acabo de receber, Sr. Presidente, apelo dramático de um grupo 
de 3.000 militares reformados que integraram a Policia Militar do 
antigo Distrito Federal, antes que a sede do Governo da União fosse 
transferida para cá. Fui distingUido por esses injustiçados patrícios 
para trazer a esta Casa o clamor de suas reivindicações, por doi' 
especiais motivos que devo destacar neste momento. 

Primeiro, por estar cu aqui neste Senado representando o 
Estado do Rio de Janeiro, onde esses 3.000 hrusilciros c seus depen
dentes residem c são eleitores c por ser cu, tamhém. o ti nico Senador 
da AliltnÇ<i Renovadora Nacional que aqui integra a Bancada 
Fluminense . 

Presumem c:les, os reclamantes, que uma justa causa, como i: u 
deles; que umu Oagrantc: discrepància de tratamento, se: focalizadas 
neste Senado da Rc:públicu por um membro, ainda que: obscuro, do 
Partido Politico 4ue apoia o Governo do Presidente Ernesto Geisd 
mereceriu, certamente:, a atenção imediata c: a providência prontu, da 
<IUtorid:tde competente, para que se: restabeleça, sem demora, onde 
está sendo necessário, o primado da justiça e do bom senso. 

Devo dizer, Sr. Presidente:, que compartilho d.: confiança desses 
dignos cidadãos. Acredito, firmemente, que as Autoridades do 
Executivo me ouvirão, inclusive: porque: a queixa dos interessados se: 
fundamenta em razões de extrema e óbvia consistência. E. subemos 
todos, que a meta prioritária, no campo social, do presente Governo 
d<t República ê garantir o bc:m-c:star de: todos. 

Indo aos fatos, começarei c:sclarc:cc:ndo que o problema que está 
motivando este discurso prc:ndc:-se, ainda, pela base:, ao tumulto e ao 
açodamento que marcaram o clima dentro do qual foram tomadas as 
medidas administrutivas para a transferência da Capital da 
República, em 1960, para este: Planalto. Todavia, houve: também. no 
curso de sua evolução, um ato notoriamente lesivo a direitos 
adquiridos, a dispensa de: um tratamento sc:m lógica, na fixação de 
proventos aos 3.000 militares reformados da Policia Militar e do Cor
po de Bombeiros do antigo Distrito Federal. que está a merecer 
agora a urgente medida saneadora e reparadora que toda e qualquer 
injustiça deve: sempre suscitar. 

Procurarei historiar rapidamente o assunto, para atingir com 
clareza maior o objetivo que: viso, nesta abordagem. 

Os militares reformados em causa passaram a condição de 
inatividadc: antes da Lei n9 3.752, de 1960, que criou o Estado da 
Guanabara. O regime: de: remuneração que vigorava para eles era o 
mesmo, reafirmado no Decreto-Lei n9 728, de 1969, que institui o 
Código de Vencimento dos Militares. 

Dizia esse: diploma. no seu art. 176, que: 

"Aos militares da Policia Militar ou do Corpo de Bom· 
heiros do antigo Distrito Federal, pagos pelos cofres da 
União, aplicam-se: as disposições deste Código, em tudo que 
lhes couber e até que lei especial venha regular seus vencimen· 
tos." 

A Lei n9 5.787, de 1972. que dispõe sobre a remuneração dos 
militares, por coincidência, tambêm, no seu artigo de número 176. 
revogou disposições do Decreto-Lei n9 728. a que me referi e de 
outros instrumentos legais. 

"Ressalvados os dispositivos que são aplicáveis aos 
remanescentes reformados da extinta Policia Militar do anti· 
go Território do Acre c aos integrantes da Policia Militar c 
do Corpo de Bomhciros, do antigo Distrito Federal. pagos 
pelos cofres da União, c que somente para esses efeitos con· 
tinuanlo cm vigor." 

Mas, o assunto não se esgotaria aí. Uma lei posterior. a 5.844. 
de 1972, tratando expressamente de dar nova rcdaçào ao art. 176 da 
Lei n9 S. 787, de 1972, a que fiz referência, excluiu, inexplicavelmente, 
os remanescentes reformados da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal do tipo de tratamento que lhes 
era ali assegurado. Excluiu-os, repito, mas ressalvou que os 
dispositivos não mais aplicâveis ao grupo de militares i nativos cario· 
cas continuariam prevalecendo para os remanescentes reformados 
da extinta Policia Militar do antigo Território do Acre ... 

Sr. Presidente. Nada tenho contra meus patrícios acrcanos. para 
os quuis desejo o mesmo tratamento justo a que todos os brasileiros 
que trahalham têm direito, cm qualquer ponto do território 
naciorwl. mus. considerando objctivamcntc o fato a que me referi. 
houve, no caso, uma inaccitúvel discriminação. O principio de 
i~nnomia d11 lei foi ferido, a fundo. Cidadãos brasileiros cm condi
çôcs idênticas. como vimos. passaram a receber. por lei, tratumentos 
diferentes. 

.......... ----------------
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A Lei nY 5.959, de 1973, dispondo 

"Sobre a responsabilidade da União no pagamento dos 
integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiroi do 
antigo Distrito Federal, transferidos para o Estado da 
G uanubara ou nestes reincluidos". 

Nilo viria consertar o erro, como se poderia esperar, repondo as 
coisas nos devidos lugares. 

Essa lei não reconhece e não restabelece o direito adquirido dos · 
·antigos integrantes da Policia Militar c do Corpo de Bombeiros da 
Cidade do Rio de Janeiro, reformados antes dá" criação do Estado da 
Guanabara. 

A Lei citada admite, no seu artigo IV, a responsabilidade da 
União quanto às pensões e proventos relacionados com aqueles mili
tares, mas, não os colocou, explicitamente, ao nível do que é garanti· 
do aos integrantes das Forças Armadas da União, na linha do que fi. 
cara estabelecido no Decreto-Lei nv 728, de 69- que institui o Códi
go de Vencimentos dos Militares - criando a figura inconfundível 
de um direito adquirido. Direito que seria, depois, retirado àqueles 
que se julgavam, porque acreditam na Constituição, na posse 
tranqUila e definitiva do mesmo. 

O grupo de coestaduanos que, na minha voz, traz a esta Casa o 
Respeitável clamor de sua reivindicação, é, todo ele, constituindo de 
homens idosos, na maioria já incapacitados físicll ou profissional· 
mente para o exercício de atividades que lhes possam garantir uma 
compensadora complementação dos parcos proventos percebidos. 

1':: verdade que eles não vêm aceitando até agora, inertes, a injus
tiça de que são vítimas. Ao contrário, têm lutado, no limite do que 
podem, para obterem o reparo almejado, por via administrativa. Tu
do inutilmente, até agora, porque a burocracia tende, sempre, a 
insistir na racionalização dos próprios erros ... 

A partir de uma Exposição de Motivos do Ministro Armando 
Falcão, ao Senhor Presidente da República, emitida a 5 de junho de 
1975, fazendo o encaminhamento de alguns processos de interessa
dos - o assunto adquiriu conotações de um legítimo processo 
kafkaniano. Os hermeneutas de diferentes órgãos da Administração 
Federal prolataram densos e prolixos pareceres, consultaram-se, uns 
aos outros, e insistiram na inexistência de um dispositivo de lei ordi
nária que dê amparo explicito ao que está sendo reclamado. 

Mas, por que então não sugerem a Lei que falta, através de um 
projeto de iniciativa do Poder Executivo? Por que, também, Sr. Presi
dente, silenciam todos, face àquela garantia maior, in~crita no art. 
153, § 39 da Constituição Federal, que, por si só, supre e dispensa, a 
meu ver, a necessidade de uma lei específica? Afinal qualquer que se
ja o alcance atribuído a uma norma legal, esse alcance não pode 
abranger situações anteriores, consolidadas e reconhecidas, nos ter
mos da legislação precedente, de conformidade com a garantia ins
crita naquele artigo da Carta Magna. 

Não havendo razões conhecidas, de qualquer espécie, que 
possam justificar o tratamento de sentido punitivo que está sendo 
dispensado a esses remanescentes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal; não existindo, no caso, uma 
eventual aplicação de sanções legais, previstas para crimes capi
tulados entre os contrários à Segurança Nacional -e, se assim fosse, 
eu aqui não estaria defendendo com simpatia e veemência a causa -
concluo, apelando, com vistas a uma solução, que os interessados c 
eu desejaríamos rápida, para o espírito de justiça do Senhor Presiden
te Ernesto Geisel, na qual os 3.000 militares injustiçados depositam, 
pelo que sei, sua confiança plena, seu respeito e sua esperança. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Conforme assinalei cm discurso recente, feito desta tribuna, o 
llunco do Brasil está para criar novos Departamentos no Nordeste, 

incluindo o Estado de Sergipe. Tendo naquela oportunidade reivindi
cado u localização de alguma dessas novas agênci11s em determina
dos municípios scrgipanos, volto hoje ao assunto, para estender esse 
meu interesse, também, ao município de Ribcirópolis. E o faço cm 
runçào do apelo que acabo de receber do Deputado Estadual 
Francisco Passos, que solicita a inclusão do município de Ribei
rópolis entre os municípios que irão ter agência do Banco do Brasil. 
O telex está assim redigido: 

"Senador Lourival Baptista 
Senado Federal- Brasília- DF 

Tomando ciência decisão Banco do Brasil abertura no
vas agências interior nosso Estado vg encareço bons .oíicios 
prezado amigo intercedendo junto Presidente Ângelo 
Calmon de Sã vg visando conseguir instalação uma agência 
cidade Ribeirópolis satisfazendo sonho acalentado popu· 
lação município vg com reflexos benfazejos zonas 
circunvizinhas pt Cordiais saudações pt Deputado Francisco 
Passos pt" 

O Deputado Francisco Passos, exerce a representação de 
Ribdrópolis há várias legislaturas e por duas vezes foi o seu Prefeito. 
Tratu-se, sem dúvida, de um município próspero, de características 
rurais, com cerca de 1.885 propriedades agrícolas, com uma popula
ção de 12 mil habitantes, produtor de algodão, feijão, mandioca e 
milho, além de dispor-se pecuária bem desenvolvida. Ali se loca
lizam, também, oito indústrias, além de bom comércio. A sede e seus 
distritos são eletrificados e Ribeirópolis é, ainda, servida por boa 
rede de rodovias. 

É, dessa forma, um município que, a nosso juízo, merece receber 
uma agência do Banco do Brasil, que impulsionará o progresso da re
gião, favorecendo, sobretudo, o crescimento da agropecuária, o que 
atenderá a um dos objetivos do atual Governo. 

Na verdade, Sr. Presidente, acho que esse importante município 
do sertão sergipano não pode ficar esquecido pelo Banco do Brasil, 
conforme acentua o Deputado Francisco Passos. Eis porque formulo 
veemente apelo ao Presidente Ângelo Calmon de Sá, no sentido de 
inclui-lo entre os que, em Sergipe, deverão receber agência do Banco 
do Brasil. 

Estou certo de que o operoso Presidente do Banco do Brasil, 
bem como-sua direçào, ouvirá o apelo que ora faço. De fato, Ribei
rópolis é um dos municípios sergipanos daqueles que mais justificam 
a instalação de uma agência do nosso maior estabelecimento de crédi
to, hoje um dos maiores do mundo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 
próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nv 102, 
de 1975-Complcmentar, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
dispõe sobre a obtenção de empréstimos simples pelos servidores pú
blicos ao programa de formação do património do servidor público, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nvs 4 a 6, de 1976, das 
comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 90, 
de 1975 (n~ 277-D/75, na casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao artigo 40 da Lei n~ 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que "dispõe 
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sobr~ o r~gim~ jurídico p~culiar uos funcionários policiais civis da 
Uniuo ~do Distrito Fed~rul", tendo 

PARECERES, sob nYs 586 u 588, d~ 1976, dus comissõ~s: 
-de Constituição e Justiça, favoráv~l uo projeto nos termos do 

substitutivo que uprcscntu; 
-de Serviço Público Civil, favorável uo projeto e contrário ao 

substitutivo d~t Comissl'to d~ Constituição e Justiça, com voto ven· 
cido do Sr. s~nador Heitor Dias; c 

-do Distrito Federal, favorável ao projeto e contrário ao subs· 
titutivo da Comissilo de Constituição e Justiça. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 98, 
de !975 (n9 63-B/75, nu casa de origem), que altera o Plano Nacional 
de Viação, aprovado pda Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
incluindo a ligaçilo ferroviária entre Mossoró e Fortaleza, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n9s 182 e 390, de 1976, das 
comissões: 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e 
-de Economia. 

-4-
Discussilo, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 52 

de 1976 (n9 447-B/75, na casa de origem), que altera o artigo 11 d~ 
Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949 (redac;ilo dada pelo Decreto-Lei n9 
86, de 1966), tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob n9 555, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça. 

-5-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 187, de 1975, do Senhor Senador Osires 
Teixeira, que autoriza o Poder Executivo a instituir a fundação 
Movimento Brasileiro Antitóxico - MOBRANTO - e dá outras 
providências, tendo 

PARECER. sob n9 631, de !976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-6-

Discussilo, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1976, do Senhor 
Senador Franco Montoro, que eleva o valor de benefícios mínimos a 
cargo do lNPS, dando nova redaçilo aos § 59 do art. 39 da Lei n9 
5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n9 351, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri· 

dicidadc, com voto vencido dos senhores Senadores Leite Chaves e 
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às ~8 horase25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRI· 
QUE DE LA ROCQUE NA SESSÃO DE IJ-9·76 E QUE. 
ENTREQUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PU· 
BLICADO POSTERIORMENTE: ' 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE {ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aos profissionais da Imprensa que, nesta Casa Legislativa c fora 
dela, cumprem à espinhosa missão de informar o que vêem, o que 
ouvem, enfim, o que sabem, as nossas festivas felicitações pelo dia 10 
de setembro, o seu Dia, quando o mundo livre os homenageia, a eles 
que fazem da pena o fuzil c da fé, a sua mcnsa~tcm. 

Sr. Presidente, à arrogância da acusação injusta segue-se, tantas 
vezes, como fator de segurança nacional, o brilho da vitória da sua 
contestação. E, cm quantas oportunidades, a viela da lâgrima e do 
desespero, como caminho inevitável, muitos percorreram sob o céu 
da incerteza? ~ quando mister se torna, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, a voz do Cruzado de Deus em luta feroz contra a açil.o dos que 
querem tolher a libcrddade do seu irmão. Falamos para os· que nos 
entendem. Os outros que deixem as nossas palavras em sossego, pois 
em paz elas silo rezas para que, cm dia algum, inexista o Direito, 
porque um povo sem ele não vive c o mundo divorciado do seu con· 
trote é apenas um amontoado humano, na luta do corpo a corpo, 
onde vence o mais forte c poderoso. Este, o campo do arbítrio, exala· 
mente o do desamor c da crueldade. Nil.o somos atletas da palavra 
para proferi-las com o ímpeto que arrebata, como gostaríamos de sê
lo. 

A estrutura jurídica de uma nação não periclita quando, por 
mais virulentas que sejam as acusações que os seus órgãos específicos 
formulam, elas se diluem no contraditório da prova. A ninguém é 
dado o direito de devassar a consciência alheia, pelo que é sobre
modo dificil identificar as razões de determinadas condutas huma· 
nas. Mas o fundamental é que a lucidez, sendo a chama da alma, não 
se deixe contaminar pelo fogaréu da paixão alheia. 1:: bom mesmo 
sentirmos, cm certas instâncias, que percorremos o solo com os pés 
ainda sangrando, com a caminhada longa e difici1 da cristalização da 
nossa fé. 

Daí porque nunca é demasia a afirmação que, transpondo sécu
los, mundos c oceanos, cstâ intacta cm seu conteúdo c insuperâvcl 
cm sua estrutura filosófica: como é complexo o julgamento humano! 

A sociedade, organismo vivo, tem que se autodcfendcr, cmprc· 
gando todos os recursos de que dispõe necessários à própria sobre
vivência. Todo aquele que integra uma colctividadc responde pelas 
suas próprias ações, c estas revelam a sua personalidade, expondo-a 
ao crivo da apreciação dos seus julgadores. 

O Poder Judiciârio, soberano c independente, sempre teve. na 
história dos povos, um ·papel da maior relevância. A ele nunca é 
demasia as melhores reverências c homenagens. 

Muito antiga é a nossa pregação, alicerçada na convicção de que 
não devemos obstacularizar a sua ação, diminuindo-lhe a soberania. 

Eles não eram poucos. Todos muito jovens, cm redor dos vinte 
anos. Homens c mulheres. Vivência: a universitâria, na idade cm que 
tudo é sonho c a busca da auto-afirmação passa a ser uma constante, 
fronteiriça da psicose. 

Acusados foram de articulações extremistas. Denunciados, as 
penalidades capituladas na denúncia eram as mais severas. Seus juí· 
zcs: moços também. Oficiais que vivem o dia-a-dia do mundo modcr· 
no, aprendendo as suas lições, sentindo as suas dificuldades, deva. 
ncios c realidade. 

Oficiais preparados para a paz c para a guerra, ainda mesmo 
quando essa se trava no campo ideológico rcvolucionãrio. 

A tudo assistimos. Olhávamos atentos para o banco dos réus, 
onde tantos acompanhavam o desfecho da própria sorte, com a 
desesperança que oblitera parte do comportamento social moderno. 

Fixávamos a fisionomia daqueles oficiais c tínhamos a imprcs· 
são de que não ouviam o que se dizia, mas viviam o que llies nar· 
ravam. Era a hora sublime, o instante portentoso do julgador, quan· 
do ele ·se· coloca na posição do acusado e autodisscca a própria 
denúncia. Impassfvcis nada comentavam, sequer pestanejavam. Rca· 
c;ão fisionômica impcrtubávcl. Desejavam, sem dúvida, julgar certo, 
c toda a sua atenção levava-os, por inteiro, ao arsenal p()deroso da 
prova. Absolveram. Foi unânime o veredicto. 

A emoção que se seguiu à proclamação do resultado foi indes· 
critlvel. A tudo continuãvamos presentes em um teste a mais cm uma 
velha caminhada jurldica c politica. Mas houve recurso. E a expec· 
tativa continuou como que a indagar como julgariam os homens de 
uma geração aqueles que integram uma outra, jâ bem distante da sua. 

Estariam certos os jovens oficiais, quando cm companhia de um 
honrad!ssimo auditor militar os ab~olvcu? Estavam, sim. Veio a 
confirmação dn sentença que se pretendia reformar. Relator do feito: 
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'' h<liHado l\1 inistro Nelson Sumpaio. Seu Revisor: o nobre 
llri!!adciw htbcr Cintra. 

hliur do. Ministro Nelson Sampaio (: sacudir a podra du 
mcmllria c lcmhrú-lo muito jovem ainda, quando, cm companhia do 
.;cu incsqucd1 cl irmno Silvio, tão cedo tragado do nosso convívio, 
lahtnava na Justiça Federal, nu então Capital da República. a ddade 
d,, Ri,, de Janeiro. 

Homem o;ério, juiz criterioso. com a ânsia permanente de fazer 
justi.;a. venceu subindo os degraus do sucesso, sem nada esmolar dos 
poderosos. Ei-lo na Vice-Presidência do Superior Tribunal Militar, 
egresso da sua Procuradoria-Geral, onde a Revolução foi buscá-lo 
para scnir, com gr:mdeza c honra, à toga imaculada que exibe. O 
Brigadeiro Fuhcr Cintra julga com rigor, na aplicação da lei. Pois 
bem: tudn que acab:tmos de enunciar i: mais uma página de louvor à 
conduta da Corte Custrense. Dele já dissemos do orgulho patriótico 
que !<l(ios sentem pela sua independência e.correção. Nu dí:cada de 
uma Rcv<,luçi'to vitoriosa, com a gama de problemas que lhe são 
inerentes. nun.:a se afogou nas chamas da sua erupção. 

De>de o seu Presidente Brigadeiro Carlos Huet de Oliveira 
Sampaio. sempre atento ao combate da subversão, aos mais novos 
dos seu:; integrantes, t0dos tí:m sido juízes na concepção precisa do 
termo. A sua Procumdoria, entregue a diligentes componentes, tem a 
supcrvisionú-la ü talentoso e fidalgo Professor Rui de Lima Pessoa. 
Busc:tm :1 verdade pela eliminação do erro. Ainda há poucos meses, 
dc:st;t \ida >c foi um dus seus mais notáveis componentes: o Ministro 
Alcidcs Carncirn. Um homem que soube enfrentar a morte com a 
bravuru que viveu. Dois dias antes de falecer, reunia em torno de si 
seus caros <:ümpanhciros de Tribunal, com suas esposas e alguns 
;1mi!!os. E. como de: todos se despedisse, fixava com o seu olhar triste 
uma porta ahcrt:1 atravi:s da qual passaria, dentro de 48 horas. da 
Terra para o céu. para alcançar o Palácio de Deus. 

O juil. ü bom juiz. e quase todos o são, sabe que a Justiça é: a 
fcli.:id;tdc verdadeira. Os injustos não a concebem, sem perceber que 
são infelizes. M:ts. na realidade, o são. Proclamamos, sem receio. que 
a injustiça i: o maior dos malefícios que a alma pode cultivar e a 
Justiça o seu hcm supremo. O magistrado que não agasalha este: 
sentimento no coração não i: digno do respeito e da confiança dos 
seus concidadãos. O seu sentimento gera segurança e cria o júbilo da 
li herdade. no êxtase externo. ~a emoção suprema que nos empresta 
significado it existência. 

Mas o que pretendemos com a nossa fala c as nossas 
consideraç<ics·~ Mostrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que 
representa a certeza do funcionamento do Judiciário, com a rigorosa 
:1plicação das leis. a todos acobertando c garantindo em seus 
parámet r os hcm definidos. 

Ainda recentemente, líamos na Imprensa nacional que o 
eminente Presidente: Ernesto Geiscl determinara o cumprimento de 
uma decisão prolatada pelo Judiciário, c que permitiu a saída do 
Território N;tcional de um jovem estudante detido há anos. O gesto 
de Sua Excelência. que deve ser registrado em toda a sua extensão c 
signific;tdo. comoveu a mãe e o patrono daquele moço c ambos. alto 
c hom som. proclamaram a sua gratidão e o seu respeito ao 
Comandante-Maior de todos nós. Atitudes tais trazem consigo a 
filosolia do seu contéudo e transmitem a grandeza da sua 
interpretação. 

No Senado, se: defrontam dois grandes Partidos políticos que 
nasceram da Revolução. é verdade, mas que já se asseguraram 
personalidades c vidas próprias. Um e outro, na conformidade da lei, 
se preparan1 para recompor, em breve tempo, seus comandos c 
lideranças municipais. Por certo os vitoriosos nos dois Partidos, que 
'urgirõ'10 nas próximas eleições, representarão a expressiva vontade 
de ''"I' hascs c de suas representações c, assim, poderão, lastreados 
dtl mainr P<'der moral c partidário, partir para aqueles· 
"'mcdimentos que interessam ao futuro do Brasil. 

lnsi,tilnos, Srs. Senadores, na nossa afirmativa de que a Revolu· 
t;iltl !cm rrncurado solidificar o nosso futuro, alicerçando-o cm base 
lep:tl nhictiva. onde a garantia do Estado não seju menor do que a 
eo~ranti:1 da '"cicdadc. mas onde, c dentro dela, o Homem seja 
••hictivn de l(ldns os seus cuidados c atenções. 

O Brasil ;ltu:tl é outro. mais rc:tlizado, s~guro. próspcrn c mitis 
firme:. Tão diferente c tà<l potcnciahncntc adestrado, na prinic;t da 
pnliticu, qu~ a Rcvoluçiio de 1964 logrou, sem abulo nmi suas .:str'u
turas c s~m esfor<;lls :u10rmais, uhsorver c incorporar it r~s'ulwnt~ 
d:ts urnas de 15 de novembro d~ 1974, qu~ tanta dimensão dc'nuú illl 
Partido da Oposiç:to- o M DB- aumenwdo-lhc m;treantemente a> 
reprcscntao;iics nos Lcgislutivüs federal c .:swdtwl. · 

É bem recente, foi nll di:1 2 do CMrentc m~s. qu;mdo. em 
comc:nlllra<;ão Sülcnc, o Cüngrc:sso Nacional festejava a liguru de 
Cuxi;ts - o Patrono do Exército brasilc:im - que asistimüs, com a 

· emoç;,,, serena qu~ dita o patriotismo. it irmanizaçào de militar~s c: 
civis. no preito ao inolviditvel brasileiro. S. Ex• o Senhor Ministro 
do Exército General Silvio Frota, com gr;mde número de Olidais 
superiores, todos eles compreendendo a razão de ser da Sessão 
Solene: a que assistiam. E. no dia seguinte, ele se: dirigia ao Presidente: 
do Congresso Nacional em missivu altamente honrosa c:, mais do que: 
isso, marcantemc:nte dc:linida, :tssinalando que as duas corporações. 
a constituída pelos militares c a integrada pelos civis. têm uma única 
destinação: servir it Pátria Comum. É que todos outra eüi>a nàü 
desej;tm senão que: a segurança nacion:tl permita sempn: uma justiça 
integérrima, em um clima de liberdade com funcionamento tranqUilo 
düs Trés Püdcrcs da República. E que, ninguém pretenda. arcnista 
ou c:mc:dcbista, diminuir a autoridade: mor;tl do Presidente da 
República! 

Todos que participamos da vida pública. cm qualquer c:~calão 
que nos encontramos. estamos obrigados a deveres a que é: desonro· 
so fugir. Governantes e governados não devem obrig~çõc:s apenas ao 
presente, pois é: de respeitar seu passado c construir. seu futuro. 
Entendemos que o politico deve ser, sobretudo. o intérprete racional 
das multidões c nunca () escravo submisso das suas manifestações 
primárias. 

A Revolução de Jl de Março foi uma realidade presente que se 
impôs como salv;tguarda de nosso passado. mais do que ameaçado 
então, porque, na verdade:. fortemente agredido por forças que: 
desejavam destrui-lü. Foi, na legitima expressão sociológica, um Mo
vimento de Salvação Nacional. Hoje, graças a ela, não é preciSO 
repeti-lo- as Cündições reinantes sào de ordem, respeito. trabalho. 
progresso c desenvolvimento. Temos segurança internu. paz para tru
balhar c nos expandir. 

Há quem alegue que os militares brasileiros. após a Revolução 
vitoriosa de 1964, passaram ao Comando absoluto da Nação. 

Em resposta a esta tese, reproduzimos conceito do Mestre 
Affonso A ri nos de Mdlo Franco: "na França, nos Estados Unidos c 
União Soviéticu, as Forças Armadas influem, às vezes. fortemente, 
mas não decidem sob o projeto politico final. O que parece geral co
mo fenômeno sócio-histórico é, cm si mesma, a politização das For· 
ças Armadas". Mas, prossegue Affonso Arinos: "parcialmente sou 
partidário de que esse novo aspecto da teoria do Estado Moderno se
ja examinudo com critério científico e formulando juridicamente de 
maneira regular o seu funcionamcntc, não vou particularizar aqui as 
causas várias da politização moderna das Forçus Armadas de todo o 
mundo. M:ts alguns aspectos gerais do prohlcma devem ser indica
dos. O primeiro é o fato mais sabido de que as guerras deixaram de 
se circunscrever às Forças Armadas c passaram a ser um Estado de 
cmcrgéncia nacional de preferência a todo o povo. Portanto. os pro
hlcmas atincntcs à guerra deixaram de ser específicos para se torna
rem glohais: cconômicos; industriais: de transporte: abastecimento. 
diplomáticos; administrativos: financeiros: educacionais: de informa· 
çào; de propaganda; trabalhistas: psicossociais. A preparação social 
c militar passou a exigir um círculo muito mais de conhecimentos, ou 
seja, o militar tendeu a preocupar-se profissionalmente com matérias 
antes consideradas civis. Mas os estudos são feitos na Escola de ror
mação Militar à maneira militar, isto é, um grupo fechado, sujeito a 
um tipo de hierarquia c disciplina que não existe nas Universidades 
civis". E prossegue: "No Brasil. a verdade se diga. nunca a Revolu
ção foi totalit{tria militarmente, ou seja. nunca as Forças Armadas 
reclamaram a totalidade do Poder. A tecnocracia teve papel cmincn· 
te no projeto rcvolucionúrio hrasilciro. principalmente na economia 

I 
I~ 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quint~·feiru 16 SK19 

c: nus finanças, Seu domínio total se: operou nus c:sfc:rus dus linunças e 
foi restabelecida no ümbito polltico. Em resumo, us Forças Armadas 
no Brasil deixaram larga margem à açào civil, orientação hoje 
ucc:ntuudu e transferida ao próprio terrtno politico pdo Presidente 
Gc:isc:l". (Transcrições parciais.) 

Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não façamos a injustiça de 
supor que os militares brasileiros se incluem naquela multidão de 
quem. dizia Montaigne, "o ruído das armas os impede de ouvir.a voz 
da lei". Ao revês, como o insigne mestre buiano Rui Barbosa, honra 
de nossas tradições cívicas e glória de nossa cultura jurídica, entende
mos que a farda não mata no soldado a alma do cidadão; mas, 
acrescentamos, convictos, que, também, a roupa civil não estiola no 
peito do homem comum o verdadeiro patriota. 

Lemos recentemente, a chegada ao Brasil do ex-Mill'tstro de 
Estado do Trabalho e Previdência Social no Governo J oào Goulart, 
Almino Afonso. De logo interessamo-nos, procurando indagar 
através de noticias na imprensa do seu destino. Foi apregoado o seu 

· longo depoimento perante as autoridades competentes, o que se deu 
após o seu abraço à esposa e filhos que o aguardavam no Aeroporto. 
E do noticiário se conclui que, após suas declarações, foi liberado e, 
interrogado pela imprensa sobre a duração da sua permanência em 
território pátrio, respondeu: dois meses, mas, se pudesse, dela jamais 
me afastaria. Mentalizamos de pronto que o ex-Ministro vivera no 
mundo universitário internacional, lecionando no Peru, Chile, 
Argentina e Uruguai. Conheceu de perto o regime político imperante 
nestes países irmãos. Tem condição de, assim. confrontá-los com o 
nosso e a sua conclusão é altamente honrosa para o Governo da Re
volução brasileira, quando ele afirma de forma categórica a sua op
ção: pela minha vontade, jamais deixaria o Brasil. Nós o conhecemos 
no Parlamento brasileiro. Sabemos que é um homem verdadeiro e ja
mais faltaria, dissimulando um sentimento que não fosse o seu. E 
então indagamos àqueles que acusam. a situação pública vigente. 
Almino Afonso, cassado, ex-Ministro de Estado, tendo respondido a 
vários inquéritos policiais-militares, não voltou ao Brasil sem a 
humilhação da prisão desnecessária? Que querem mais, que desejam, 
ainda, como conduta do Governo, como significação indiscutível de 
que a fase do pânico, da perseguição desnecessária est;i superada? E, 
em São Paulo, um bravo general, enérgico mas sereno. com a simpa
tia que Deus lhe deu, o General Dilermano Monteiro a todos não 
estendeu a mão da concórdia para o trabalho comum? 

Não ouvimos quaisquer referências ao fato que comentamos. 
Sequer o sussurro discreto. O Governo, sem preocupação demagógi
ca, cercou a pessoa do recém-chegado à Pátria, da segurança de que 
ele carecia. Esta, ao nosso ver, a melhor amostragem da concórdia 
nacional, não com palavras mas com o fato e a acão. Enfocamos o. 
evento, como brasileiro e não como amigo do ex-Deputado, 
circunstãnciairrelevante cm nossa dissertação. 

Não argumentem os descrentes que cada exilado para o seu re
torno deveria ter o seu caso examinado isoladamente. t óbvio, claro 
e razoável que assim o seja. Tratar-se-ia de mero detalhe. A investiga· 
ção sobre a sua situação processual teria como objeto a busca de 
processos terminados ou a concluirem-sc. Simples indagações for
mais e nunca a revisão de um critério que foi conhecido, com o 
aplauso, acrcditllmos, nos homens de bom senso do Pais. 

Tudo isso mostra que o Governo está sobejamente forte c 
estruturado para a absorção diária de acontecimentos comuns à vida 
democrática. Ainda nesta Casa, o General Sylvio Frota, Ministro do 
Exército, convidou para a posse do Comando do 4~ Exército os 
Senadores Marcos Freire c Agenor Maria, ambos do MDB. t que 
esse ilustre militar compreende que, no Congresso, todos almejam, 
correspondendo à confiança dos votos que lhes foram conferidos, o 
cumprimento da sua missiio, que outra não é senão os interesses 
maiores da Pátria. As bandeiras partid!trias nos dividem; as legendas 
nos separam, mas existe uma união comum a todos nós: o desejo 
ardente do progresso do nosso Pais, com a sua segurança garantida. 
os seus poderes funcionando, dentro das normas constitucionais c o 
povo tranqUilo, observando u dedicação dos que o governam. 
Sahcmos que alguns sucumhirum politicamente co111 os seu' 

nwndtllos cussados. ~ que: u Revolução tem o dever de se auto
garantir. nua permitindo u.contestaçào que nega a leg•tliuauc da sua 
investidura no Governo. A lutu contra o sistema não dc:vc percorrer 
os caminhos da subversão ou mesmo da contesta.;:to convkta e 
provocativa, mas se configurar c:m um antagonismo ideológico que: 
possa permitir a convivência politica e a ba!illha da diali:t:,~. c: 
quantas vezes somos sacudidos pela emoção de milhões, mas a 
razão, com rucidez, nos adverte que é ela que deve nos conduzir, a 
despeito de tudo'~ 

Ainda recentemente, em debate: rla melhor categori:t entre os 
Senadores Jarbas Passarinho e Franco Montoro, ouvimos do 
primeiro a afirmação de que a processualistica dt' AJ.:; 
intrinsecamente revolucionária jamais se: pode: confundir com a que: 
rege: o campo pacífico do direito. Com efeito, sendo este: imtrumcnto 
excepcional, não se: coaduna o seu ritual com as regras d<t le~isl<tç:m 
processual vigente. Ele não tem fronteiras com o din:ito for'lla:, c 
assim sendo, enquanto viger, a sua aplicação ser~ sc:m~rc: 
revolucionária, porque esta foi a sua origem e a sua dc:stin:tç~o. Oc 
duas coisas estejamos certos. Da sua excepcionalidade, o que J')c:rmitc 
a sua coerente extinção; de que, quando as circunst5ncias o per· 
mitirem, sem riscos da segurança nacional, ele scrú sem dúvida 
supresso, então, pela sua desnecessidade 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite \'. Ex• um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARE:'\A - \1:\ 1 -

Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Desejo focalizar um 
ponto do seu discurso: é quanto à volta, ao Pais, daqueles brasileiros 
que se encontram no exterior. Todos devemos proclamar. e est:\ é: :1 
verdade: nem o Governo nem a Revolução exilawm ninguém. ':les 
são exilados, não porque eles foram mandados para fora, é: porque: se 
exilaram. Não houve nenhum ato, nenhuma conduta do Gove•no, 
em qualquer época, expulsando brasileiros. Houve. naturalmente. a 
punição revolucionária. Esses brasileiros, quancto desejarem, poderão 
voltar. Mas a Revolução, ela foi feita cm virtude de dois motivos: a 
ocorrência da subversão e a incidência da corrupção. E. sem rrejuizo 
das medidas' revolucionárias, esses elementos atingidos pdos Atas 
Institucionais tiveram a sua situação remetida para o Poder Judiciú· 
rio. Então, muitos deles estão sendo process:1dos. e se voltarem ao 
nosso País, não irão responder, obviamente, perante o Exccu:ivo. 
Irão responder perante o Poder Judiciário. Entiio. ni:i,, há, 
absolutamente, nenhuma necessidade de se incentivar, de se 
estimular, ou mesmo de se proibir - seria o contr:'!rio - a volta 
desses nossos patrícios que se exilaram. Cabe a eles. no fundt' d:t su:~ 
consciência, examinar se é da sua conveniência ou niio serem 
julgados pela imparcialidade, pela isenção c pela soberania do Poder 
Judiciário. Então, se h;i algum débito, não é para com o Executi\o, 
porque o débito agora passa a ser exclusivamente com o Poder 
Judiciário. Era essa a intervenção que desejava praticar no di~curso 
deV. Ex• 

O SR. HENRIQUE·DE LA ROCQUE (ARENA- ;\1,\)
Muito grato à intervenção de V. Ex•. c teríamos a dizer ao nosso 
eminente Líder que, o que o mestre acaba de afirmar foi cxatamcntc 
o que havíamos declarado. Comentamos a chegada de um exilado 
político que esteve durante tantos anos fora da pittria. E as autori
dades competentes, a Revolução, oportunidade teve de determinar a 
abertura de inquéritos policiais-militares, quer por corrupção. quer 
por subversão, c ela o fez na realidade. Então, dizíamos nós que 
aquele que retorna à Pátria sabe que o faz sujeito a estas restrições. E 
foi cxatamentc por isso que afirmamos, pedindo vcnia ao eminente 
Líder para repetir: 

"Niio argumentem os descrentes que c:ad:t cxi1:1do para" 
seu retorno deveria ter o seu caso e.X<t111ii1Hdo ~>olad:llllcntc. E 
ôlwio, claro c rnwável que assim o scj:t - 'cndn c.\:lmin.ld<' 
isoladamente. Trutar-sc·ia de mero dctulhe. :\ mvc.sl!)!açJn 
sohrc a sua situação proccs.sual - r:1sn '"~ judicc - :cria 
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como obj~to a busca d~ proc~ssos tc:rminados ou a conclulrc:m-sc:." 

Foi ~xutumc:ntc o :tlirmado que:, com muita honra para nós, 
:1cubamos d~ ouvir renovado pdo ~minc:ntc: Mc:strc: c: Líder Eurico 
Rc:zc:nd~. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - P~rmit~ V. Ex• 
um upartc'? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com im~nsa honra, nobre Lídc:r Jarbas Passarinho. !:: um prazer 
ouvir sempre o Mestre. 

O Sr. 'Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Muito obrigado. 
Esta Casa tem tido no passado, como tem no presente, Senadores 
que são egressos da vida militar. E a mim me tocou profundamente o 
discurso de V. Ex•, quando salienta, ao que me parece, que: nunca i: 
demais insistir em afirmar que não existe uma casta militar neste: Pais 
c: que os militares se comportam como qualque~ ?rasileiro. V. ~x• 
começou por analisar o comportamento desses mthtares no Supenor 
Tribunal Militar e nesta Casa mesmo, onde, por parte da Oposição, 
já tivemos o testemunho ~c: ~ue se tr~ta de uma Corte isc:nt~ e que 
honra muito a Justiça brasaletra. Depoas, no desenvolver do bnlhante 
discurso de V. Ex•. hã referência à formação curricular do militar 
brasileiro. Poderia dizer- com o cuidado de não querer ferir melin· 
dres de qualquer outro militar de qualquer outra origem - que os 
militares brasileiros se inserem entre aqueles de melhor formação 
curricular. Ainda há dias, o Comandante do I Exército, falando aos 
velhos jornalistas, teve oportunidade de lembrar que os militares es
tudavam uma cadeira de Direito, embora apenas superficial, mas es
tudam· uma cadeira de Psicologia, uma cadeira de Sociologia, uma 
de Ecdnomia Politica, para ter uma visão global dos problemas que, 

,como v. Ex• disse muito bem, não são apenas castrenses, mas, sim, 
nacionais. E a mim me agrada, particularmente, que V. Ex• tenha 
dado, ao lado dessa ilustração do que é a formação militar, respaldo 
do jurista que V. Ex• é, à minha opinião, quando aqui tive a oportu· 
nidade de debater com o ilustre Líder do MDB a respeito da diferen· 
ciação das duas coisas: uma, que seria o Conselho de Segurança Na
cional - julgando casos de natureza tipicamente politica - e a 
outra, que seria uma Corte de Justiça. Fico particularmente grato a 
v. Ex• pela extensão do conceito que V. Ex• deu, reafirmando e re
forçando o ponto de vista que sustentei nesta Casa. E como egresso 
da vida militar, quero confessar minha profunda sensibilização pelas 
suas palavras, porque i_nfelizment~ ~ncontrei às vez:s alguma incom
'rreensão. Encontrei ate, como Mmastro da Educaçao, quem me per
guntava se a formação da Academia Militar das Agulhas Negras era 
de nível superior. Havia até quem pusesse em dúvida isso. Quando 
v. Ex• traz para cá a palavra de coordenação da vida nacional numa 
composição harmónica de militares e civis, eu acho que V. Ex• con
tribui, como dizia ainda há pouco, para dar o melhor rumo com 
direção à conciliação brasileira. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Somos profundamente gratos, nobre Senador Jarbas Passarinho, por 
haver percebido, e haver dado énfase à convicção que procuramos re
tratar nesse nosso pronunciamento. Ele é produto de uma obscr· 
vação continua e permanente, freqUentando e disputando pleitos no 
Superior Tribunal Militar desde os primeiros dias da Revolução, 
conhecendo de perto a alta compostura jurídica c pessoal, c a 
grandeza de coração com que sempre se conduziram aqueles emi
nentes generais, brigadeiros, almirantes c juizes enfim. Na 
Revolução, cm pronunciamento que aqui fizemos, logo após ela ter 
tido a consagração da vitória, tivemos a oportunidade, como 
Delegado da Câmara dos Deputados, de contatar com militares que 
nos deixaram a mais profunda impressão. E um deles, confessamos a 
v. Ex•, ao deixar o Forte de Copacabana- ele comandava a Arti· 
lha riu de Costa- autoconfidenciâvamos: esse General ficaria admi· 
ravelmente bem no Ministério das Relações Exteriores. 

Referimo-nos ao General Mornes Barros, que nu Revolução era 
o Comandante da Artilharia de Costa, com seu Estado-Maior se· 

diado no Forte: de: Copacabanu. Lã fomos cm dc:fesa de: compa
nheiros cassados, lâ fomos discutir problemas processuais referentes 
uos seus processos e à suu sorte c nos sentimos totalmente à vontade, 
porque pc:rcc:bemos, da parte daquele ilustre militar, que ele desejava 
que ficássemos assim situados. 

Contatamos período extenso, muito longo, prolongado, 
dezenas de: vezes, com o General Souza Aguiar, responsável pelo Co
mando M iii ta r de Brasília. !::ramos freqUentadores quase perma
.nc:ntes do seu gabinete e lembramos, convém frisar tambi:m, a fi. 
dalguia do seu Ajudante de Ordens, que hoje deve andar pelo posto 
de Coronel, naquele tempo Capitão Areias, c todas as vezes que lã 
fomos, e foram inúmeras, encontramos aquele homem sempre dis
posto ao diãlogo, sc:mpre propenso à conversa, sempre com vontad'e 
de acertar, sempre predisposto a compreender. Daí nossa profunda 
revolta quando se acusa indistintamente A, B ou C, por essa ou 
aquela violência, porque já sentimos de perto a grandeza do coração 
de ilustres chefes do Exército brasileiro. 

Devemos confessar a esta Casa, o que jâ fizemos uma vez, ti· 
ramos da Embaixada da I ugoslâvia dezenas de brasileiros que iam 
ddxar a Pátria c o fizemos, exatamente, por determinação do Gene
ral Souza Aguiar. que examinava a situação de cada um e, com sua 
voz de comando me' dizia: "Pode buscar fulano, amanhã pode tirar 
beltrano". E. assim. para aqui nominar, teremos que citar muitos 
que de Já saíram em nosso companhia, mas, exclusivamente, por 
ordem expressa desse eminente General. E quando o asilado na Em
baixada perguntava-nos que garantias eu poderia dar pois "estamos 
aqui sossegados sob bandeira estrangeira e garantidos" dizíamos que 
a palavra desse General nunca faltou, "jã tirei daqui mais ~e 20 e 
nenhum retornou ao presídio". E, assim foi até o fim. · 

Por que não confessar que o General Darcy Lázaro, que, 
comandava o Batalhão de Guardas antes de assumir a Polícia Mili
tar do então Estado da Guanabara, quando era seu Governador o 
Embaixador Negrão de Lima, quantas vezes tirou-nos de dificul
dades. Quando as coisas nos pareciam nebulosas, de difícil solução, 
demandávamos para o. seu Comando. Quando ele lá não estava en
contrávamos, também, um fidalgo oficial, Coronel Herschel, mas 
gostava mais de conversar com o General Darcy Lázaro, naquele 
tempo coronel. porque ele tinha uma visão muito ampla da pano
râmica política que estávamos vivendo e nos tirou - digo, nos tirou, 
po1que tirou a todos nós, inclusive o Congresso - de dificuldades 
que, em certos instantes, pareciam insolúveis. 

E é por isso que fazemos questão de fazer, neste pronuncia
mento, justiça àqueles que, no nosso entender, merecem que ela seja 
feita nestes precisos termos. 

Mas, prosseguindo, Srs. Senadores, diríamos mais: ponderamos 
-c continuamos falando sobre o Al-5 -.que mesmo a risco grande 
estaria exposta a Nação brasileira na hipó'tese da singela revo
gação, da revogação pura e simples do Al-5, como se fora uma 
operação de plástica singela na Constituição. A Nação brasileira 
estaria correndo um grande risco se não tivesse como respaldo um 
total estado de segurança política e social, pois que a necessidade de 
um novo ato assemelhado poderia surgir, e ninguém saberia em que 
circunstâncias ele seria editado. 

Sexta-feira última lemos, bem a calhar ao nosso debate, na reno
muda coluna de Edison Lobão no Correio Braziliense: "Quem quer 
que ame a democracia sempre terá esperanças- e todos nós a temos 
- de que um dia os a tos de exceçào sejam declarados desnecessários. 
Mas será injusto supor que pelo fato de um Presidente não revogar o 
A J-5, não possa ele estar inscrito entre os democratas, os verdadeiros 
democratas". 

O Sr. Pctrônio Portclla (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)
Com grande honra, nobre Líder. 

O Sr. Pctrônio Portclln (ARENA - PI) - O discurso que V. 
Ex• profere, nesta tarde, no Senado, representa um retrospecto 
magistral do que foi a Revolução c um retrato do que ela é, nos dias 
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que correm. Fc::t muito bem V. Ex• cm frisar que:, mais que us 
palavras tilo ubunduntc:mcntc usadas pelos pregoeiros do pessimis
mo, valem os atos, c:, rcspaldudo neles, está o seu discurso admirável. 
Quero cumprimc:ntá-lo efusivamente e dizer ao ilustre: Senador c.jUc: o 
seu discurso honra o Senado c: c:nultecc o seu talento politico. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Nobre: líder, não poderíamos receber com mais agrado, com maior 
satisfação, não era possível ouvir nada que nos trouxesse mais alento 
do que as palavras de V. Ex•, naturalmente exageradas pelo seu lidai· 
go coração, na hora cm que examinamos a temática cm debate, 
incentivando o seu companheiro a continuar no pronunciamento 
que redigimos. 

O Sr. Mauro Benevídes (MDB- CE)- Permite V. Ex•, nobre 
Senador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com imensa honra, nobre líder. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador 
Henrique de la Rocquc, estamos assistindo, embevecidos, à exposi
ção que V. Ex• faz a respeito da atualidadc político-institucional do 
Pais. Entendemos que V. Ex•, no curso do seu pronunciamento, 
defende aquela idéia da concórdia nacional, cm torno da qual muito 
se tem falado nos últimos dias, especialmente por parte daqueles que 
sabem situá-la com elevação c nobreza. Acredito, porém, nobre 
Senador Henrique de la Rocquc, que o que V. Ex• pretende é o que 
pretendeu. há alguns dias, nesta Casa, o nobre Senador Paulo Bros· 
sard c em entrevistas concedidas à imprensa brasileira. Enfim, esse 
objctivo comum somente poderá ser alcançado quando ocorrer a 
reimplantação, no Brasil, do estado de direito. Aí sim, nobre 
Senador, se alcançará, dentro de um clima de absoluta tranqUilidade, 
a concórdia nacional. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA -PJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador) - Pela primeira vez, após tanto 
tempo de alardes cm torno de pacificação nacional, temos a versão 
oficial do MDB. Até então, tudo era envolto em subterfúgio; 
finalmente o véu se abre e a verdade surge. 

O SR. HENRIQUE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Nobre 
Senador Mauro Bcncvidcs, somos gratos ao aparte de V. Ex• que nos 
traz o pensamento do Movimento Democrático Brasileiro. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
De onde concluímos que o importante agora é a consolidação 

do regime legal vigorante,. para que a todos proteja sem privilégiqs 
nem prevenções. Todas as Revoluções pagam o alto preço da rutura 
constitucional. E só a paciência do tempo c a compreensão dos 
homens são capazes de proporcionar a cicatrização tantas vezes 
meramente parcial do que rompido foi. 

Sejamos objetivos. O Homem de Estado é aquele que faz com 
visão e critério o possível, de vez que a prática do irrealizável 
determina tantas vezes a impossibilidade do realizável. O poder res· 
ponsável não é sonho a ser aspirado mas um pesadelo a ser cumprido. 

O nosso pronunciamento tem, como seu ponto alto, passagens 
do discurso do Eminente Presidente Castello Branco ante o 
Congresso Nacional, após a sua posse: 

"Farei o quanto cm minhas forças estiver para que se 
consolidem os ideais do movimento cfvico da Nação 
bnisilcira nestes dias memoráveis de abril, quando se le· 
vantou unida, esplêndida de coragem c decisão, para rcs· 
taurar a Democracia c libcrtá·la de quantas fraudes c distor
ções a tornaram irrcconhecivcl. 

Nilo através de um golpe de Estado, mas por uma 
Revolução que, nascida nos lares, ampliada na opinião pú
blica c nas instituições, e decisivamente apoiada nas Forças 
Arm:~das. traduziu a firmeza das nossas convicções c conccp
çl!cs que nos vêm do p:1ssado e que deveremos transmitir, 
aprimoradas, às gerações futuras. Foi uma Rcvoluçilo a 

assegurar o progresso sem renegar o passado. Vimos assim a 
Nuçào, de pé, a reivindicar a sua liberdade c a sua vontade 
que, afinal, e nos termos previstos pela Constituição, se: 
afirmou através do Congresso, legitimo representante dos 
ideais c aspirações do nosso povo. Nossa vocação i: <l da liber
dade democrática, o Governo da Maioria com a colaboração 
e o respeito da Minoria. Os cidadãos, dentre eles, também c:m 
expressiva atitude, as mulheres brasileiras, todos, civis e sol
dados, ergueram-se num dos mais belos e unânimes impulsos 
.da nossa história, contra o desvirtuamento do regime." 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)
Com prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - O eminente Senador 
Petrõnio Portella respondeu, com propriedade, à intervenção ante
riormente praticada pelo nob~e colega Mauro Benevides. Mas, dese
jo enfocar aquele aparte e respondê~lo por um outro ângulo. O emi
nente representante do Ceará reclama como condicionante do re
gresso daqueles que se exilaram, o retorno ao estado de direito. t 
improcedente a sua proposta porque, em primeiro lugar, nós nos 
encontramos em Estado de Direito. E, cm segundo lugar, a 
experiência e a observação revelam que todos aqueles que pratica
ram, em passado remoto ou cm passado recente, a tos de subversão, 
ti:m sido julgados pelo Tribunal Superior Militar, e a estatística 
daquela alta Corte revela que este Poder Judiciário tem absolvido ou 
amenizado mais as penas do que condenado ou agravado. De modo 
que, se aqueles nossos patrícios que se exilaram desejam uma boa 
oportunidade, que venham já, c não estão impedidos para isso. En
tão, a proposta do Senador Mauro Bcncvidcs, ao revés de apressar a 
solução daqueles casos pendentes, acarreta uma procrastinaçào, 
porque volto a dizer: o Tribunal Superior Militar tem sido encarado 
por gregos, troianos c goianos, como uma corte liberal. Então, seria 
melhor para o Senador Mauro Bcnevidcs que exercesse seus bons 
ofícios para que esses nossos patrícios viessem para ser julgados o 
mais depressa possível. porque, não se sabe se a escola continuará 
assim risonha e franca. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Muito grato, nobre líder. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex' um a par-
te~ 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Henrique de la 
Rocque, desde os primeiros momentos em que chegamos ao Senado 
Federal, sabíamos do espírito humano de V. Ex' No ano passado to
mamos conhecimento da sua dedicação humana pelas famílias de 
brasileiros cassados. Hoje, escutamos V. Ex' Quando V. b• fala 
em consolidar o regime, é ai, na sua fala, que eu gostaria de me 
permitir este aparte, lembrando, sobretudo, o grande Milton 
Campos quando, discordando do Al-5, o grande mineiro disse que 
era a hora de se encerrar o processo revolucionário, processo revolu
cionário que deveria ser breve e transitório, para que não levasse ao 
arbítrio, cuja perpetuação faz com que se elimine o direito c que se in
tranqUilizc o cidadão. f: com esta recordação de Milton Campos que 
cu gostaria de dar o meu aparte a V. Ex', nesta tarde, dizendo que, 
realmente. nós do Movimento Democrático Brasileiro-, como Mil
ton Campos- buscamos esta harmonia que prega V. Ex•. bem co
mo o lim dos a tos excepcionais, a tentativa mesmo de revisão de al
guns processos dos nossos patrícios, c que, sobretudo, pensemo~. ro
mo no r<~ssado, cm examinar a anistia aos hrasilciro~. 

O SR. llENRIQUE DE L\ ROC"()IiE (AREN,\- MA)
Muito ohri!!adn, nobre Senador Itamar Franco. 
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Dirh1mos a V. Ex.• que o Poder Revolucionário tem, repetida· 
·mente, declarado ser o árbitro da conveniência da hora precisa da 
extinçi\o do Al·5. E, quando faz essa declaração, procura consolidá· 
la com a argumentação de que ela só seria possível com respaldo de 
umu situação politico-social e económica tranqUila, para que a sua 
extinção nilo permitisse que, a prazo curto, outro ato idêntico fosse 
editado, tulvez com piores conseqUências. E, pensando exutamente 
como o imortal Milton Campos, lembrando daquele seu feitio 
ameno c: daquele: seu talento invulgar, i: que armamos a afirmação, 
diremos, porque i: nossa a convicção de: que de duas coisas devemos 
estar certos, no que concerne ao Al-5: primeiro, da sua excepcional i· 
dade, o que: permite a sua coerente extinção. Se ele é excepcional, po· 
de ser extinto no momento exato em que a segurança o permitir, no 
conceito daqueles que dirigem os destinos maiores da nossa Pátria. 
Segundo ... 

O Sr. Petrõnio Portellu (ARENA - PI) - V. Ex• permite um 
aparte:'? 

O SR. HENRIQUE I>E LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com muita honra. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• já esclareceu 
de forma admirável o que vem de dizer, cm aparte, o nobre Senador 
por Minas Gerais. Mas, c:u me permitiria aduzir uma consideração: a 
de que a Revolução não está em discordância com Milton Campos. 
Este, doutrinariamente, disse que o processo revolucionário i: transi· 
tório. V. Ex• sabe que em 1967 ele se extinguiu, recrudescendo a R e· 
voluçào em 1968, em razão de uma crise, para também declarar que 
o A 1-5 é transitório. De maneira que não há nenhuma contradição, 
nem incoerência. O conceito doutrinário de Milton Campos é por 
nós aceito e nós o abonamos. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• permite um apar· 
te'? (Assentimento do orador) Fico com a minha interpretação sobre 
Milton Campos e acho que S. Ex• discordou. Já não quero nem ar· 
gumentar com o grande Líder da Maioria sobre o aspecto do Al-5. 
pois é muito claro que Milton Campos falou, mas lembrar a discor· 
dância do ex-Ministro Milton Campos quando se quebrou a linha 
sucessória e não se permitiu, neste País, a .posse do grande mineiro 
Pedro Aleixo. 

O Sr. Pctrônio Portella (ARENA- PI)- Permite-me V. Ex• 
outro aparte? (Assentimento do orador.) Nós conhecíamos a gran· 
dcza de Milton Campos. Não entrei nesse detalhe e lamento que o 
Senador Itamar Franco tenha, de certo modo, torcido aquilo que, 
modestamente. asseverei em apartes. Deixei bem claro que doutri· 
nariamente nós aceitamos a tese, e está inscrito no próprio art. 182, 
da Constituição. Quanto à discordância de Milton Campos, no to· 
cante ao ato revolucionário que impediu Pedro Aleixo, isso é no· 
tório. Mas S. Ex• teve, inclusive, a grandeza de proferir o discurso, 
ou, mais precisamente, o de escrever um discurso e de entregá-lo à 
Taquigrafia. numa sexta-feira, para não provocar dissensão no seio 
de sua Bancada. Era um protesto de um brasileiro de convicções fi. 
bcrais cm homenagem a um amigo querido que, naquele momento, 
era alvo de um ato revolucionário. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não era só o amigo, era 
também uma questão de direito. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Prossigo, Sr. Presidente: O nosso pronunciamento teve esse mérito 
indiscutível de o Senado ouvir tão merecidos ... 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Já houve grandes 
revelações cm relação a isso: mistérios se desvendaram, véus se 
puxaram c verdades puderam ser vis~as. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
... teve. repetimos, esse mérito de fa1.er com que fossem proferidos tào 
merecidos conceitos sohrc o eminente c inesquecível brasileiro que 
foi Milton Campos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V. Ex•, 
nobre Senador Henrique de Lu Rocque, uma nova interrupçuo. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Cem muita honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Já que: o discurso 
de V. Ex• provocou, como disse não apenas o nobre: Lfder Petrônio 
~ortc:lla - o desvendar aqui de uma sugestão que, até aqui, era um 
pouco indistinta, mas, tumbi:m, teve o mérito, no meu entender, de 
trazer à fula, alguns representantes do M DB e, entre c:les, agora, o 
nobre Senador Itamar Franco, cuja sinceridade e cuja honradez 
pessoal é: motivo de imensa satisfação para todos os seus colegas 
nesta Casa. Mas S. Ex• falou em anistia completa, há pouco, e eu, 
imediatamente, recordei-me de um livro recentemente lido, que me 
foi oferecido por um ex-cadete meu. que era ajudante de ordem de 
um Olicial-gc:nc:ral, da mais alta qualificação intelectual e moral, e 
um dos chefes mais respeitados do Exi:rcito brasileiro, e que hoje já 
se encontra na reserva, mas que desempenhou papc:l de muito valor e 
funções da mais alta expressão nu vida pública brasileira, entre 65 e 
74. Trata-se, como chamou o seu autor, de um romance da Revolu
ção ou da Revolução romanceada. E o interessante, meu nobre cole· 
ga, i: que tendo havido uma fase neste País em que o anticomunismo 
foi uma espécie de indústria para interesses pessoais e, 
conseqUentemente, desmoralizou a própria causa, passa a haver uma 
suspeição de que tudo o que se refere ao anticomunismo está 
manchado pela mesma falta de origem. Isto, também, é um erro 
muito grave. porque. inclusive, documentos sérios que não estão nos 
níveis de nenhum Plano Cohen, passam a ser, também, suspeitados 
quanto a sua credibilidade e a sua veracidade. E nesse livro existe 
uma referência a um documento- está numerado, citada a sua data 
- cuja origem provém do Conselho de Segurança Nacional do 
Presidente João Goulart. Não é do Conselho de Segurança Nacional 
de)'ois da Revolução: é do Presidente João Goulart. E esse 
documento. preparados pelos Oficiais que eram simpáticos ao 
Presidente João Goulart, deixou a nu as intenções do Grupo revolu· 
cionário que pretendia, realmente, dar um banho de sangue neste 
País. Cita o local, em Niterói. onde a reunião se deu: cita as pessoas 
que a ela compareceram. a partir do Sr. Luís Carlos Prestes e dos 
dissidentes na ocasião, do Partido Comunista Brasileiro: cita alguns 
nobres Srs. Congressistas da época: talvez alguns que estejam auto· 
exilados. como se referiu a eles, ainda há pouco, o nobre Líder 
Eurico Rezende. Apenas uma passagem. para a compreensão de 
V. Ex• e dos meus colegas. especialmente do Senador Itamar 
Franco, gostaria de salientar, aqui. Um tópico dessa reunião 
recomendava matar, onde se encontrassem, as seguintes autoridades: 
e aí vinha o elenco das autoridades que deveriam ser sacrificadas 
porque eram consideradas anti-revolucionárias, segundo a 
concepção de revolução que esse grupo tinha. Então, não se tratava, 
apenas. de aplicar uma punição, de tomar tantos anos da sua vida 
política e dos seus direitos políticos, mas pura c simplesmente 
exterminar. no bom estilo do comunismo internacional. A pergunta 
que nós nos fazemos, nobre Senador Henrique de La Rocque, é se 
neste caso se justifica um tratamento de esquecimento - porque 
anistia seria esquecimento total cm relação a esse passado - dessas 
pessoas como das outras, cuja implicação é muito menor no processo 
anti-revolucionário. De modo que dizer, pura e simplesmente. que só 
haveria congraçamento com anistia geral neste País parece-me um 
pouco ousado. Parece-me, também, que não tira a verdadeira lição 
dos fatos reais que enfrentamos, c, graças a Deus, daqueles que 
foram evitados a partir de31 de Março de 1964. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)
Nobre Senador Jarbas Passarinho, somos imensamente agradecidos 
a V. Ex• por ter trazido para o nosso pronunciamento material da 
maior rclcvflncia. histórica c de conteúdo c origem indiscutíveis. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Slt IIE:'IIIHQUE DE I.A ROCQUE (ARENA- MA)
Com muita honra, nobre Senador. 
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O Sr. Jtumur Jlrunco (MDB- MG)- Para que nilo pu irem dú
vidus, Ex•, quando falei nu puluvru anistia, usei-a- o Senador Jur
bus Pussurinho jú o reconheceu -com u maior sinceridade possível, 
principalmente tendo em vista u tradição brasileira, cujo passado ui 
estú, recente. E ainda amanhã, falando sobre Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, nós vamos lembrar que este grande brasileiro não só sou
be perdoar, mas soube também anistiar. Não vamos tirar- não i: o 
caso do nobre Senador Jarbas Passarinhá, prezado companheiro e 
meu querido amigo- q.uulquer ilação com o problema do comunis
mo: não tenho nada a ver com o comunismo. Falei como brasileiro, 
lembrando mais uma vez que no passado, passado ainda recente, a 
anistia jú foi usada como elemento de união da família brasileira, ou 
pelo menos tratada como tal. 

O Sr Jurbas J>u~sarinho (ARENA - P.A) - Nobre Senador, 
apenas por oporturto, porque o assunto é delicado e eu acho que exi
ge uma explicação imediata, queria assegurar ao Senador Itamar 
Franco que nem de longe tive qualquer possibilidade, mental sequer, 
de fazer um tipo de implicação desta natureza, entre a palavra de S. 
Ex•- como estou me dirigindo ao orador- e a minha. De modo al
gum. Quando eu citei o fato, foi apenas porque me lembrei de um do
cumento que provinha do Conselho de Segurança Nacional do 
Presidente João Goulart e que estava infiltrado nas reuniões do Parti
do Comunista. Por isso é que eu falei em Partido Comunista. Mas, 
lendo-se hoje, verifica-se que implicava a participação de várias pes
soas que jamais supusemos que fossem militantes daquele partido; 
talvez fossem apenas simpatizantes ou aliados de circunstância. Por 
isso, apenas, achei que entre estes e outros hã uma grande diferença 
em relação ao perdão ou esquecimento que a Nação brasileira pudes
se a dotar, mas jamais tantando envolver a figura do nobre Senador 
Itamar Fmnco em qualquer correlação com o problema de favoreci
mento ao comunismo ou aos comunistas, no Brasil. 

O sn. li ENRIQUE OE LA ROCQIJE (ARENA- MA)- Os 
meus agradecimentos aos Senadores Itamar Franco e Jarbas Pas
s:trinho. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um apar
te'! (Assentimento do orador.) Senador Henrique de La Rocque, V. 
Ex• está a proferir, nesta tarde, no Senado Federal, um discurso mui
to coerente com a sua atuaçào e o seu espírito. Sabemos todos nós, 
que. além dos argumentos políticos, o que mais motiva o pronuncia
mento de V. Ex• é o seu amor ao direito, à sua profissão de advogado 
e o seu grande e bondoso coração, que nunca faltou a quem foi à sua
porta pedir uma colaboração ou um amparo. 

Como seu conterrâneo é o testemunho, que, orgulhoso, presto à 
Casu sobre a marcante personalidade de V. Ex• 

O SI~. li ENRIQUE OE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Sr. 
Presidente, advertido que nosso tempo está esgotado, vamos pro
curar terminur o mais rapidamente possível. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Pediria a V. Ex• 
que não aceitasse mais apartes, a fim de terminar o seu discurso. 

O SH. IIENRIQIJE DE J.A ROCQUE (ARENA- MA)
Continuava o Presidente Castello Branco: 

"Promoverei, sem desânimo, nem fadiga, o bcm-estar do 
Brusil. N1io medirei sacrifícios para que este bem estar se ele
ve. tão depressa quanto racionalmente possível a todos os 
br:tsilciros, c particularmente àqueles que mourejam c sofrem 
nas regiões menos desenvolvidas do País. Creio firmemente 
na compatibilidade do desenvolvimento com os processos 
dcmocrúticos. Venham a mim os brasileiros, c cu irei com 
eles para, com o auxílio de Deus c com serena confiança, bus
C<tr melhores di<ts nos horizontes do futuro." 

-

Este ternário foi seguido pelos governos que sucederam ao do 
Presidente Custello Branco. 

E import:tnte que transcrevamos, também, pelo seu alto significa
do. a Palavra do honrado Comandante do 11 Exército, visitando no 
dia I O do corrente Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Pau
lo e percorrendo suas dependências: "0 Comandante do 11 Exército 
tem o prazer de saudar a imprensa e aqueles que a ela servem, nesta 
data que lhes é tão significativa, o Dia da Imprensa. Cumprimenta
mos com afetuoso respeito os nobres jornalistas, profissionais da 
informação, que, cotidianamente, se dedicam à elevada missão de 
manter o povo informado, levando-lhe o conhecimento de a tos c fa
tos que ocorreram no cenário nacional e internacional - e hoje até 
no espaço interestelar- permitindo o acompanhamento por toda a 
comunidade nacional·do progresso e da evolução no País e no mun· 
do". Leu Sua Excelência, em seguida, cm nome da Comissão 
Organizadora dos Festejos da Independência da Pátria, a seguinte 
nota: "Ao povo paulista, pelo comparecimento maciço às comemora· 
ções ulusivas àquela semana, em particular, por ocasião do destile de 
7 de Setembro, em que pese a adversidade do :cmpo reinante, agrade· 
cemos, agradecimento em especial à cfctiva participação dos tra
balhadores, estudantes, etc. Finalmente, agradecemos a imprescindí
vel colaboraç1io e presença da imprensa, que não poupou esforços pa
ra a coberturu do destile, propiciando a mais ampla divulgação." 

Em Recife. por ocasião da posse do ilustre General Argus Lima, 
por ele eram proferidas as judiciosas considerações: "Sei que nesse 
mister irei necessitar da cooperação de muitos, melhor diria de 
todos, meus comandados, companheiros, das forças irmãs, integran
tes das forças auxiliares, governadores, autoridades dos diferentes 
níveis e setores de atividade, clero, imprensa, corpo docente e 
discente do meio estudantil, enfim, repito, de todos, aos simples c hu
mildes dos homens. 

Não tenho dúvida de que css:: cooperação jamais me será 
negada". E prosseguiu: " ... Aos que prestigiaram este ato, gover
nudores, autoridades outras dos poderes Executivo, Legislativo c 
Judiciârio, de nível federal, estadual c municipal, clero, entidades c 
ussociações presentes ou representadas, imprensa cm geral, nas três 
modalidades amigos daqui ou de outros estados, enfim, a todos 
reun~dos neste local, o meu profundo agradecimento, com a atir
?luçao de que os portões de meu quartel-general estarão, com 
1mcnso prazer, permanecentemente abertos para recebê-los. 

... Resta-me, finalmente declarar que, pelo esforço próprio, com 
a colaboração de todos, c sobretudo, com a proteção de Deus, espero 
levar a bom termo a honrosa missão a mim atribuída". 

Os altos escalões da República anunciam a Mensagem que 
reestrutura c atualiza a mecânica judiciária. Preparemo-nos para que 
cada um preste a contribuição a seu alcance, a mais eficiente, de vez 
que tanto desta revitalização carecemos. Que o façamos, como de 
húbito, com a preocupação exclusiva do interesse comum. 

Que a Justiça, instrumento de Deus para dirimir as dúvidas e 
interpretar as leis, se mantenha sempre à altura da magnitude da sua 

• ' I mtssao. 

Esta, a nossa prece final, para que nunca nos falte a fl: inque
brantável de que a força c a iniquidade jamais sobrepujem o Direito! 
(Muito bem! Palmas. O orador é efusivamente cumprimentado). 
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ATAS DAS COMISSÕES 
COI\11SSÃO DIRETO~A 

13• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 19 DE AGOSTO DE 1976 

S11b a Presidi:ncia do Snhor Senador Magalhães Pinto, Presi
dente, presentes os Senhores Senadores Wilson Gonçalves, Primeiro 
V ice-Presidente: Benjamim Farah, Segundo Vice-Presidente: Dinarte 
Muriz, Primeiro-Secretário: Marcos Freire, Segundo-Secretário: 
Lourivul Baptista, Terceiro-Secretário: e Lenoir Vargas, Quarto-Se
cretúrio. às de<! horas e trinta minutos, reúne-se a Comissão Diretora. 

O Senhor Primeiro-Secretário lê a Ala da Reunião anterior, 
que. em seguida, i: uprovada sem debates. 

Dundo início uos trabalhos, o Senhor Presidente distribui, para 
rcl:tt:Lr, us seguintes muté:rias: a) ao Senhor Primeiro V ice-Presidente, 
expediente rdativo à concessão para exploração de serviços do 
rest:Lumnte do Senado Federal, com indicação de concessionário, 
medi:mte ussinatura de contrato entre as partes, sendo solicitado o 
Parecer prévio do Senhor Consultor Jurídico: b) ao Senhor Segundo 
Vi.:e-Prc:sidentc:, com parecer favorável do Senhor Primeiro-Secretá· 
rio. processo referente à Tomada de Preços n9 2, de 1976, do Centro 
Grúlico do Senado Federal-CEGRAF, que tem como objeto a com
pr:L de chapas de ulumínio: c) ao Senhor Primeiro-Secretário, rela
tório do Senhor Diretor-Geral, relativo à colocação de uma tda 
protct!lra, de material sintético resistente, sob a cúpula do Plenário 
do Senado Federal. como medida de segurança: d) ao Senhor Segun
do-Sccrct:irio. com parecer favorável do Senhor Primeiro-Secretário, 
propost:L do Diretor-Executivo do Centro de Processamento de 
Dados do Senado Fedcrai-PRODASEN, referente a alteração do 
Orçamento Interno do Fundo daquele órgão, FUNDASEN, no que 
t:Lngc t1 suplcmentação de recursos da ordem ue CrS 6.030.655,57 
(seis milhões. trintu mil, seiscentos e cinqUenta c cinco cruzeiros e cin-
4Ucntu e sete centavos). 

A seguir. o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Primeiro-Secretário, que, na qualidade de relator. apresenta Parecer 
J'avorúvel sobre os Processos n9s DP-186/76 c DP-187/76. pelos 
4u:Lis os servidores Carlos Alberto de Souza Lopes e Nelson Cleo
mcnis Botelho, Técnicos cm Comunicação Social, Classe "B", soli· 
citum averbação de tempo de serviço prestado ao Centro Gráfico do 
Senudo Federal, para todos os efeitos legais, anteriormente compu
tado, :Lpenas. para aposentadoria. A Comissão, após um exame 
minucioso da matéria, decide aprovar o Parecer do Relator, que con
cluiu pelo deferimento do pedido da seguinte forma: "Pelo exposto, c 
nos termos do minucioso Parecer do Douto Consultor Jurídico, 
baseado nas recentes decisões do Poder Judiciário, somos de parecer 
favorúvel ao atendimento das pretensões, a fim de que o tempo de 
serviço prestudo sob o regime jurídico da CL T, desde que remunera
do pelos cofres públicos, seja contado, não só para os efeitos de apo
sentudoria c disponibilidade, mas, também, para percepção da 
gratilkLçfw :Ldicionul por tempo de serviço, ficando, ainda, determi· 
nado :Lo órgão de pessoal que passe a cumprir o critério ora esta
bdecidn ~o mo norma a ser adotada nos demais casos idênticos." 

Prosseguindo com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário, 
como Rclutor. e após o exame do Pedido de Vista feito pelo Senhor 
Primeito Vice-Presidente, submete à apreciação da Comissão o 
l'rn~csso de n9 DP-538/75, pelo qual o servidor Aníbal Lourdes de 
Olivciru. Assistente de Plenários Classe "C", e outros solicitam reli· 
lkaçàu de enquadramento funcional. Antes de se pronunciar sobre a 
matéria. a Comissão resolve encaminhar o processado ao Senhor 
Consultor Jurídico, a fim de que seja redigido um Termo de Compro
misso :1 ser assinudo pelos requerentes. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Primeito·Secre
túrin submete i1 apreciação da Comissão, com pareceres favoráveis, 
os Processo de n9s DP-660/76: DP-691 /76: e DP-692/76, pelos 
JLHiis. respectivamente, os servidores Lourival Ribeiro de Carvalho, 
~li:dico Classe "C", do Quadro Permanente: Carolina Maria Pom-

peu Fortun11, Bibliotecária Classe "8", contratada pelo regime CL T; 
e Murcelle Maria Oliveira, Bibliotacâria Classe "B", do Quadro 
Permanente, solicitam autorização para ausentar-se do pais, nos 
períodos constantes dos respectivos processos. A Comissi!o, sem 
votos discordantes, aprova os pedidos. 

A seguir. o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Segundo-Secretário, que, na qualidade de relator, apresenta Parecer 
I':Lvorável sobre o processo relativo à implantação do Regulamento 
Administrativo do Centro Gráfico do Senado Federal, CEGRAF. A 
Comissão aprova a matéria com as modificações constantes do pare
cer do Relator e nos termos de Ato assinado pelos presentes. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Terceiro-Secretário, que submete à deliberação da Comissão Parecer 
favorúvel sobre o Demonstrativo Contãbil do Centro de Proces
s:Lmento de Dados do Senado Federal, ·PRODASEN, relativo aos 
meses de outubro, novembro e dezembro, correspondente ao Quarto 
Trimestre do Exercício de 1975. A Comissão, após o exame da maté
ria, resolve aprovar o parecer do Relator, sem votos em contrário. 

Ainda com a palavra, o Senhor Terceiro-Secretário, na quali· 
dade de relator, antes de se pronunciar definitivamente sobre o as
sunto, solicita parecer prévio do Senhor Consultor Jurídico no 
processo de nY DP-293/76, pelo qual o servidor Alfeu Magalhães 
Mendonça, Técnico Legislativo Classe "A", solicita o pagamento de 
Sessões Extr:Lrodinárias. O Senhor Presidente determina o enca
minhamento do processado ao Senhor Consultor Jurídico, conforme 
solicitação do Relator da matéria. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente conce· 
de a palavra ao Senhor Quarto-Secretário, que subm7tc à apreciação 
da Comissão Parecer favorável sobre o requerimento em que o 
servidor Carlos Alberto Oliveira Farias, contratado pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, solicita o seu 
aproveitamento como Médico no Quadro de servidores regidos pelas 
leis trabalhistas, que tiveram seus empregos incluldos no Plano de 
Classificação de Cargos do serviço público. A Comissão, sem votos 
discordantes, aprova o parecer do relator, nos termos de Ato 
assinado pelos presentes. Em conseqUência, é autorizada a alteração 
do contrato de trabalho do requerente, adaptando-o à nova 
denominação e salário constantes do Quadro Anexo ao Ato n9 8, de 
1976, da Comissão Diretora. 

·Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor Presidente 
declam encerrados os trabalhos, lavrando eu, Dinarte Mariz, Primei
ro-Secretário designado para Secretariar a Rcur.:.:io, a presente Ata, 
que. cm seguida, é assinada pelo Senhor Presidente e vai à publi
cação. 

Sala da Comissão Diretora, cm 19 de agosto de 1976.- Maga
lhães l'into, Presidente. 

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE ESTUDO E PARE· 
CER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N9 28, DE 1976, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O FIM DE CRIAR A 
JUSTIÇA AGRÁRIA"· 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dezessctc horas c quinze minutos do dia quatorze do ano de 
mil novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi, José Lindoso, 
Hclvídio Nunes, Eurico Rezcndc, Renato Franco, Mattos Leão, 
Henrique de La Rocque, Dirceu Cardoso c Leite Chaves e os Depu-
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tudos Moucyr Dullu. Antonio Gomes, Darcilio Ayres, Frederico 
Brandão c: Fernando Coelho, reúne-se: a Comissão Mista incumbidu 
de estudo c: parecer sobre: a Proposta de: Emenda à Constituição n~ 
28. de: 1976, que: "Introduz modificações nu Constituição Fc:dc:ml. 
pura o lim de cri.ar ~~Justiça Agrária". 

Dc:ixum de: compurc:cc:r, por motivo justilicudo, os Senhores 
Senador Adalberto Sena c: os Deputados Rafael Faruco, Dyrno 
Pires, Benedito Canc:llas. Antunes de Oliveira, José Costa e Francis
co Amurai. 

Em obediência ao § 29 do Art. 10 do Regimento Comum, 
assume: a Presidência o Senhor Senador Renato Franco, que declara 
instalada a Comissão. 

A lim de: cumprir dispositivo rc:gimc:ntal, o Senhor Presidente: 
esclarece: que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Prc:sidc:nte. 
As cédulas são distribuídas c: o Senhor Presidente convida para fun
cionar como escrutinador o Senhor Deputado Moacyr Dalla. 

Procedida a eleição, verifica-se: o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Fernando Coelho ...................... 14 votos 

Em branco ....................................... O I voto 

Para Vi ce-Presidente: 
Deputado Darcílio Ayres ......................... 14 votos 

Em branco ....................................... O I voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc:

Presidente, os Senhores Deputados Fernando Coelho e Darcílio 
Ayres. 

Assume: a Presidência o Senhor Deputado Fernando Coelho, 
agradece a seus pares a honra com que foi distinguido e designa para 
relatar a Matéria o Senhor Senador Eurico Rezende. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, e, 
para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, lavrei 
a presenta Ala que, lida c: aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente: e demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE ESTUDO E PARECER 
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 24, 
DE 1!176, QUE "ALTERA OS ITENS I E 11 DO ARTIGO 26, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL". 

2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 14 DE SETEMBRO DE 1976. 

Às dezessete horas do dia quatorze do mês de setembro do uno 
de mil novecentos e setenta c: seis, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Srs. Senadores Renato Franco, Mendes Canalc:, Eurico 
Rezendc:, Henrique de la Rocque, Ruy Santos, luiz Cavalcante, 
João Calmon, Otto Cirilo lehmann, Agenor Maria e Itamar Franco 
e Deputados Antônio Gomes, Horãcio Matos, Darcilio Ayres, João 
Vurgas e Ruy Côdo, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo 
e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 24, de 1976, 
que "Altera os itens I e 11 do artigo 26, da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Srs. Senador 
Evandro Carreira e Deputados Fermindo Gonçalves, Gomes da 
Silva. Fernando lyra, Airton Sandoval, Aldo Fagundes e Antônio 
Josi:. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. Senador Renato Franco, Vice· 
Presidente no exercício da Presidência, comunica o recebimento de 
oficies das lideranças da Arena no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados, indicando os Srs. Senadores Mendes Canale, Ruy San· 
tos. Eurico Rezende, João Calmon e Deputado Darcilio Ayres, para 
integrarem a Comissão em substituição aos Srs. Senadores Jessé Frei· 
re. Paulo Guerra. Arnon de Mello, Vasconcelos Torres e Deputado 
Rafael Faraco, respectivamente. 

Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,. 
que logo após é: dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Depu· 
tado Antônio Gomes, Relator da matéria, que emite parecer pela 
rejeição da Proposta. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com votos 
vencidos dos Srs. Senador Itamar Fr.mco e Deputado Ruy Códo. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar. eu. Alfeu de Oliveira, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 
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Presidente: 
Magalhães Pinta IARENA-MGI 

19. Vic:e-Presidenle: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

29-Vic:e-Presidenle: 
flllnjamim Farah IMOB-IW 

I9.Sec;r.,lário: 
Oinarle Mariz IARfNA-RNI 

29-Secrelória: 
Marcos Freire IMOB-PEI 

COMISSOIS 

Oirelor: Jo'é Soares de Oliveira Filho 

local: Anexa 11- Térreo 

MESA 

Telefones: 23-6244 o 2s:ssos - Ramais 193 o 2S7 

J9.Sec:reiÓIIO: 
laurival Baptista !ARENA-SEI 

49-Secrelário: 
lenoir Vergas IARENA-!lCI 

Suplentes de Sec:reló11os: 

Ruy Carneiro IMOB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa {ARENA-MAl 

Mendes Canele IARENA-MTI 

LIDIRANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

lide r 
Petrónia Porlella 

Vic:e-líderes 
Euric:a Rezende 

Jarbas Passarinho 
José lindosa 
Mallasloãa 

Osires T eixelra 
Ruy Santos 

Saldanha Oerzi 
Virgílio T óvora 

LIDIRANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

líder 
Franc:o Monloro 

Vic:e-líderes 
Mauro Benevides 
Roberto Salurnino 

llamar Franca 
Evandra Carreira 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Canele Pinheiro 
Vice-Presidenle: Agenor Maria 

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS Titulare• 
Suplente• 

Cheia: Claúdio Clrlos Rodrtgues CoSia 

local: Anexo 11 - Térreo 

Telefono: 2S-8SOS - Ramais 30 I e 313 

COMISSlO DI AGI1CULTUIA- (CA) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércla 

• Vlco-Presidenle: Benedito Ferreira 

Titular•• 
Suplente• 

ARENA 
I. Vasc:oncelos Torres 

1. Allevlr leal 
2. Paulo Guerra 

2. Orai r Becker 
3. Benedito Ferreira 

3. Renato Franco 
4. llalívio Coelho 

S. Mendes Canele 

MOB 
I. Agenor Ma riu 

I. Adalberto Sena 
2. Orestes Quércla 2. Amoral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzago- Ramal706 

Reunic5es: Quarras-leiras. às 10:30 horas. 

Locnl Snlil "EprtiÍcro Per.soa" -Anexo 11- Ramnl 615 

I. Conote Pinheiro 
2: José Guiomord 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Fronc:o 
S. José Esteves 

ARENA 
I. Saldanha Derzi 
2. José Sarney -· 
3. Senedito Ferreira 

MDB 
I. Agenor Maria I Evelósio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: lê da ferreiro da Roc:ha - Ramol3 I 2. 
Reunic5es: Terças-leiras. às 10:00 horas. 
Local: Sala "Epitócio Pessoa"...:. Anexo 11 - Ramal 6 I 5. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ) 
113 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Acc:ioly Filho 
19-Vice-Presldente: Gustavo Copanemó 

29-Vico-Presidente: Paulo Brossard 

Titulare• 

I. Accioly Filho 
2. Jo5é Sorney 
3. José lindoso 
4, Helvídio Nunes 
5. llalívio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. Gustavo Capanema 
B. Heitor Dias 
9. Henrique de La Rocque 

I. Dirceu Cardoso 
2. l~ite Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Maltas leõo 
2. Ollo Lehmann 
3. Petrónio Portella 
4. Renato franco 
5. Os ires Teixeira 

I. franco. Montara 
2. Mauro Benevldes 

Assistente: Mario Helena Buena lira nado- Ramal 305. 
Reunido~: Quarlos-leiras, às 10:00 horas 
Local Saia "Cióvrs Bovrll!qua"- Anexo 11 -Ramal 623 
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIRAL- (CDP) 

III Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

V ice-Presidente: Adalberto Sena 

ntuloroa 
Suplentea 

I. Helvídio Nunes 
ARENA 

I. Augusto Franco 2. Eurico Rezende 
2. Luiz Cavalcante 3. Reno to Franco 

4. Osires T eixeirC' 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

3. José Lindoso 

4, Virgílio Távora 

7. Henrique de La Rocquo 
8. Otair Becker 

I. Adalberto Sena 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evandro Carroirei 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Rama1306. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas. 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716. 

ntulore• 

I. Milton Cabral 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 

III Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidenre: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

Suplente• 
ARENA 

2. Vasconcelos Torres 
I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franco 
3. Jessé Freire 

4. Luiz Cavalcante 

5. Arnon da Malta 

6. Jarbas Passarinho 

7. Paula Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montara 

2. Orastes Quércio 

3. Roberto Saturnino 

MDB 

3. Ruy Santos 

4. Cattate Pinheiro 

S. Halvídio Nunes 

I. Aganor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis da Souza- Rom~ 675. 

Reuniões, Quartas.lairas, 6s 10:00 horas. 

Local, Sala "Epitócia Pessoa"- Anexo 11- ~amal615. 

COMISS.lO DIIDUCAÇ.lO I CULTURA- (CIC) 
(9 Membros) 

ntulore• 

I. Tarso Outro 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Torso Outro 

Vico-Prosidenta: Henrique de Lo Rocque 

Suplente• 
ARENA 

"rnon de Mallo 
2. Gustavo Caponema 

'i. HoM:Iio Nunes 
3. Joõo Colmon 

3. Joié Sarnay 
4. Henrique de La Rocque 

4. Ruy Santos 
5. Mondes Canelo 
6. 'Otto Lehmann 

MDB 
I. Evelósio Vieira 

I. Franco Montara 
2, Paulo Bros~ard 

2. Itamar Franco 3. Adalberto Sena 

Assistente: Cloida Maria B. F. Cruz- Romoi59B. 
Reuniões: Quintas-feiras, 6s 10:00 horas. 

Local: Sala "Clovis Bovilacqua"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DI FINANÇAS- (CP) 
117 Membros! 

ntuJare• 

I. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vica-Prosidento: Teotónio Vilela 

Suplente• 
ARENA 

I. Daniel Krieger 

2. José Gulomard 

4, Fausto Castelo-Branco 
3. José Sarney 

4. Heitor Dias 
5. Jossé Fleire 

6. Virgílio T óvora 

7. Maltas Lec5o 

8. Tarso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

10. Halvídio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

12. Auy Santos 

I. Amoral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mauro Banevldes 

4, Roberto Saturnlno 

5. Ruy Carneiro 

MDB 

5, Cattete Pinheiro 

6. Osires Teixeira 

I. Danton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Evelósio Vieira 

Assist~nte: Marcus Vinlclus Goulart Gonzago- lamol303. 

Reuniões, Quintas-feiras, 6s 10:30 horas. 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramols621 • 716. 
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COMI55AO DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros I 

ntulare• 

I. Mendes Canele 
2. Domício Gondim 
3. Jorbos Passarinho 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgílio Távora 
2. Eurico Rezando 
3. Accioly Filho 

4. Henrique do lo Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
I. Franco Montara I. Lâzaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romol675 
Reun:ões: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilàcqua"- Anexo li- Ramal 623. 

COMISSAO DI MINASIINIRGIA- (CMI) 
17 Membros! 

ntulare• 

I. Milton Cobrai 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Covolconte 
4. Domício Gondim 
5. João Colmon 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
Vice-Presidente: Domício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo Gueno 
2. José Guiomord 
3. Virgílio T ávoro 

MDB 
I. Gilvan Racho 
2. leite Choves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306. 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas. 
local: Solo "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Rama1615. 

Titulare• 

I. Jotá lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto lehmann 

I. Donton Jobim 
2. Orestes Quérclo 

COMISSlO DI RIDAÇlO (CR) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Donto'n Jobim 
Vice-Presidenle: Renato Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgílio Távora 
2. Mendes Canele 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza- Ramai13.C. 
Reuniões: Quartas-feiras, ôs 11:00 horas. 
Local· Sala "Cióv:s Bev:làcqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMlSSAO DI RILAÇOISIXTIRIORIS- (CRI) 
115 Membros! 

ntular•• 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir6 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónio Portello 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sarney 
9. João Calmon 

1 O. Augusto Franco 

1. Danton Jc~im 
2. Gilvon Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite Oaves 
5. Mouro Benevides 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
I Q.Vice-Prosidente: 'luiz Viana 

29.Vico-Presidente: Virgílio Távora 

Suplente• 

ARENA 

1. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Cottete Pinheiro 

4. Fausto Costela-Branco 
5. Mendes Conole 
6. Helv!dio Nunes 

MDB 

1. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Àssistente: Cóndido Hippertt- Ramol676. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

ntulare• 

COMISSlO DISAUDI- (CS) 
17 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Bronco 
Vice-Presidenfo: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Branco 1. Saldanha Derzi 
2. Cottete Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4. Otair Becker 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Sena 
2. Gilvon Rocha 

2. Mondes Canele 

MDB 

1. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneira 

Assistente: l6da Ferreira da Rocha - Ramal 312. 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
local: Solo "Epitóclo Peuoa"- Anexo 11- Ramol615. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quinta-feira 16 5819 

COMisslO DISIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! 

Titulare a 

1. luiz Cavalcante 
2. José lindoso 
3. Virgílio T óvora 
4. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomard 

Vico-Presidonto: Vasconcelos Torres 

Suplentea 
ARENA 

1. Jarbas Passarinho 
2. Henrique do la Rocquo 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

1. Amaral Peixoto I. Agonor Maria 
2. Adalberto Sono 2. Orestes Quércia 

Assistente: léda Ferreira da Rocha- Romal312. 
~euniõos: Quartas-loiros, c!ls 11:30 horas. 
'Local: Sala "Cióvis.BevilácQua"- Anexo li -Ramal 623. 

COMISSAO DI SDVIÇO PUILICO CIVIL- (CSJtC) 
17 Membros) 

Tltu(ores 

1. Augusto franco 
2. 011o Lehmann 
3: Hêitor Dias 
4. Accloly filho 
5. luiz Viana 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Borboza 

Vice-Presidente: 011o lehmann 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

I. Mattos loGo 
2. Gustavo Caponoma 
3. Alexandre Cost.., 

I. Danton Joblm 
2. Mauro Bonovidos 

Assistente: Sanio Andrade Peixoto - Ramal 307 
llouniões: Quintas-loiros, c!ls 10:00 horas. 
local: Solo Epitácia Pessoa - Anexo 11- Romol615 

COMISSlO DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇOIS 
I OBRAS PUILICA5 - (CT) 

Titular•• 

1. Alaxandro Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Benedito Ferreira 
( José Esteves 
5. Paulo Guerra 

1. Evandro Carreira 
2. Evelósio Vieira 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vico-Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentea 
ARENA 

1. 011o Lehmonn 
2. Mondes Canal e 
3. Teotónio Vilela 

MOS 
I. Lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Claudia Carlos R. Casta- Ramal 301 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala. Ruv Barbosa- Anexo 11 -Ramal 621 

I) SUVIÇO DI COMISSOU MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Comlaaõea Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Roma1303 
11 ComissOes Temporárias para Projetas do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporários paro Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentária lort. 90 do Regimento 
Comum!. 

Assistentes do Comissões: Horolda Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Alieu de Oliveira. Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Mauro 

Lopes de Sá -Ramal 31 O 

3JIW)Q 7liiiiiU.L 

stiBSICR!I'fAIIlA m: COIIISSOBS 

S!R\lÇO llll COII!SSOBS l'!IIII.UIXIIT!S 

BOIWI HIIÇA 

10100 c ..... a. 

HOIIA3 QUABU 

c.c • .r. 
10100 

c.a. 

c.a.11. 
101)0 

o ..... 

11100 c.a. 

ll1JO c.s.11. 

RQIUJIIO !lA! l!!UIII~BS DAS COIIISSO!S P!RIWIIIIfT!S DO 31!:!19() P!l!ZI!AL 
PA!U. O IJ!Q DE 1976 

11 ·A L ... ASSISTENTE HOIU.S QUIIITA 11 ... L AS 

ll"'UCIQ PESSOA 
L!DA 09•00 C.D.F. 

RU'C at.R!OSA 

llamal - 615 Raaio - 621 o 'll6" 

a A L ... s ·ASSISTE!CTI C.E.C 
CLOVIS BE\lUCQUA 

10:00 
Rall&l - 623 

CLOVIS BEVII.ICQUA 11.\RIA c.s.P.c. EPI T.KCI O PESSOA , __ , -. ., 
illliL!liA AoMo1 - 6" 

!PIT.KCIO PESSOA C.l. RIY at.llllOSA 
DAIIIEL 

Ramal - 615 101)0 R.ul&io - 621 o 7l6 

RU'C BIJU!OSA 
CAIIDilXl c.x.B. EPIT.KCIQ PESSOA 

llamal.o - 621 o 716 Ramal - 615 

!PIUCIO PESSOA 11.\RCUll 
C.L.S. CL0\18 BEVII.ICQUA 

Ramal - 615 VIIIICIUS Rall&l - 623 

CLOVIS B!VII.ICQUA liA RIA 11100 c.s. EP!:T.K CIO PBSSQA 

Raal - 62J CAliXEX !la-.1 • 615 

CLOVIS BEVI!J.CQUA LIDA c. r. R!lY BARllOSA 

IWoal • 623 Raaaio - 621 o 716 

ASSISTEM TE 

ROIIALDO 

CLBIDE 

SQNIA 

11.\!ICUS 

VIIIICIUS 

RON.U.DO 

DANIEL 

L!DA 

CUUDIO 
COSTA 


