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- Projeto de Lei da Cümuru n• 82/76. Rejeitado. 
A•J arquivo .... , ................ , , ................ , 2618 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 11/77. Aprovado, 
À Comissi\o de Reduçilo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2619 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 74• SESSÃO, EM I• DE JUNHO DE 1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 
- N• 98/77 (n' 171/77, na origem), referente ao Projeto de 

Lei da Câmara n• 9/77 (n• 3.036/76, na Casa de origem), que 
autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal -
JBDF - a permutar o imóvel que menciona. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.417, de 30 de maio de 1977.) 

- N• 99/77 (n• 172/77, na origem). referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 7/77 (n• 2.556-B/76, na Casa de origem), que 
dá nova redução aos artigos 2• e 3• do Decreto-lei n• 1.0 16, de 21 
de outubro de 1969. que dispõe sobre o pagamento de serviços 
industriais ou comerciais prestados por órgãos vinculados ao 
Ministério dos Transportes. (Projeto que se transformou na Lei 
n• 6.418,de30demaiode1977.) 

1.2J- Ollclos do Sr. 1•-Secrctárlo da Câmara dos Depu· 
ta dos 

Encaminhando à m•üào do Senado awógrafos das seguintes 
matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 40/77 (n' 2.155-S/76, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o registro de entidades no 
Conselho Nacional de Serviço Social, concessão, pagamento e 
prestação de contas de subvenções sociais e dú outras providén· 
cius. 

,._Emenda du c,imura dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado 'n• 199)76 .. \n' 2.944-B/76, na tâmara), que autoriza a 

• :;,doaciio de 11orções d.e terras devolutas n municípios incluldos na 
~ Ri:grào da Amazónia Legul, para os lins que c:specilicn, c dá ou· 

ti-us providéncias. 

1.2.3- Pareceres 

Rt•.fi'refllt'.\' às .l'eguimes mtlféricu: 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 2/77 (n• 82-B/77, na 
C<imara dos Deputados), que aprova o texto do Convi:nio sobre 

Transportes Fluviais, firmado entre a .República Federati
va do Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da Armada 
Peruana. Uca.l•a/i, fundeado no rio Amazonas (Solimões), na 
linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 
(Redução final.) 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 6/77 (n• 84-B/77, na 
Ciimara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para 
Utilização de Estações Costeiras e de Navios na Região Amazô
nica, assinado entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli
ca do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana Ucaya/i, 
fundeado no rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira 
brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. (Redução final.) 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 7/77 (n' 93-B/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Cooperação Cultural e Cientifica, celebrado em Brasilia, a 23 de 
dezembro de 1976. entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Chile. (Redução final.) 

Projeto de Lei do Senado n• 163/76, que dá nova denomina
ção ao Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal. 
(Redução final.) 

1.2.4- Comunlcaçio da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 78/74, que 
altern a redução do art. 449, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, por ter recebido pareceres contrllrios, quanto ao méri, 
to, das comis.à<:s a que di,tribu!do. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 117/77, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o revigoramento do 
exercício do direito previsto no Decreto-lei n• 194, de 24 de 
fevereiro de 1967. 

1.2.6- Requerimentos 

No 154/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Krieger, 
solicitando que tenham tramitação em conjunto os Projetas de 
Lei do Senado n•s 25/77 c 9/75. 

N• 155/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezende, de 
urgência para u Mensagem Presidencial n• 36/77, solicitando seja 
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autorizado o Governo do Estudo de São Paulo a elevar o 
montante de sua dívida consolidada. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR BRAGA JONIOR- Necessidade da formação 
de uma consciência nacional de poupança, como instrumento efi
caz de combate 11 innação. 

SENADOR DANTON JOB!M - Considerações sobre o 
Projeto de Lei n• 8/77-CN, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, em tramitação no Congresso Nacional, dispondo 
sobre declaração de utilidade pública de entidades c associações 
filantrópicas. 

SENADOR JESSE FREIRE - Encaminhando 11 Mesa 
projeto de lei que uniformiza a legislação referente ao cheque, 

1.2.8- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 118/77, de autoria do Sr. 
Senador Jessê Freire, que uniformiza a legislação referente ao 
cheque. 

1.2.9- Requerimento 

N• 156/77, de autoria do Sr. Senador Magalhães Pinto e 
outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos 
oradores do Expediente, de sessão do Senado Federal, seja 
dedicado a comemorar o cinqUentenãrio do jornal O Estado de 
Minas. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 149/77, do Sr. Senador Mendes Canale, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discursos proferidos pelos Generais Sylvio Couto Coelho da 
Frota, Ministro de Estado do Exército, c Fritz de Azevedo 
Manso, Chefe do Estado-Maior do Exército, no dia 26 de maio 
de 1977. Aprovado. 

- Projeto de Lei do Senado n• 182/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria 
especial aos vigias ou vigilantes, (Apreciação preliminar da 
juridicidudc.) Rejeitado, Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 59/76 (n' 787-B/75, na Casa 
de origem), que dispõe sobre normas de procedimento em 
reclamações c recursos interpostos pelo trabalhador rural, nos 
casos de aposentadoria e de pensão. Rejeitado, após usar da pala· 
vra nu sua discussão o Sr. Senador Helvídio Nunes. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 148/75, do Sr. Senador 
Milton Cabral, que dispõe sobre a locação, pelas instituições de 
previdência de imóveis do tipo popular para segurados com 
renda inferior a dois sulllrios mínimos regionais. Rejeitado, após 
usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Sena· 
dor Helvidio Nunes. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 184/76-DF-Complementar, 
que permite aposentadoria voluntária, nas condições que especifi
ca, aos funcionários públicos do Distrito Federal incluídos em 
Quadro Suplementar ou postos em disponibilidade. Aprovado. À 
Comissão de Redução. 

1.4- MATi!RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Mensagem n• 36f77, cm regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 155f77, lido no Expediente. Aprovada, upós 
pan:ccrcs das comissões competentes, nos termos do Projeto de 
Resolução n• 22/77. À Comissão de Redução. 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 22/77, cm regi
me de urgência. Aprovada. À promulgação. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

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

1.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE- Ato de violência pratica
do contra o jornal Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro. 
Medidas punitivas impostas pelo Reitor da Universidade de 
Brasília a 16 estudantes daquela Fundação, 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Posse do 
Desembargador Luiz Rabelo Leite no Tribunal de Justiça do 
Estado de Sergipe. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Considerações sobre a 
não-definição da politica energética do Governo, no tocante ao 
sctor petrolifcro, à i:poca da adoção dos contratos com clâusula 
de risco, tendo em vista afirmações de S. Ex•, feitas ao discurso 
do Sr. Osires Teixeira, na sessão de ontem, sobre o assunto. 

SENADOR EURICO REZENDE, como Líder- Compare
cimento de Deputados do Partido oposicionista às manifestações 
estudantis realizadas na Universidade de Brasília. 

SENADOR LiZARO BARBOZA. como Líder- Resposta 
ao discurso do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR HEITOR DIAS - Exitos alcançados pela 
EMBRAER e a sua participação no Salão Internacional de 
Aeronáutica deLe Bourget, em Paris. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRA - Esclarecimentos 
concernentes à posiç~o do Governo Federal quanto à adoção dos 
contratos de risco, a propósito de afirmações do Sr. Itamar 
Franco sobre o assunto. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - "Carta de Princf. 
pios" c moção aprovada pela 1 Conferência Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria de Construção Naval, nas quais 
comtam reivindicações da classe. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 7S•SESSÃO, EM 1•DEJUNHO DE 1977 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Discurso do Expediente 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Manifestações es
tudantis ocorridas nu Universidade de Brasília. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Pureccr da Comissão de Reluções Exteriores sobre a 
Mensagem n• 88/77 (n• 149/77. nu origem}, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete no Senado u escolha do Sr. 
Jorge de Sá Almeida, Ministro de Segundo Classe, du Carreira de 
Diplomutu, para exercer a função de Embuixudor do Brasil junto 
à República du Indonésia. Aprecludo cm sessilo secreta. 

- Purecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre u 
Mensagem n• 96/77 (n' 163/77. nu origem), pela quul o Senhor 
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Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. 
Doutor Lopo de Carvalho Coelho para exercer o cargo de Minis
tro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Aldilio Tostes Malta. Apreciado em 
sessiio secreta. 

2.4 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESS0ES 
ANTERIORES 

-Do Sr. Senador Dinurtc Mariz, proferido na sessão de 
26·5· 77 

- Do Sr. Senador Alexandre Costa, proferido na sessão de 
31-5·77. 

-Do Sr. Senador Osircs Teixeira, proferido na sessilo de 
31-5-77. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 74•SESSÃO,EM lllDEJUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDl1:NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E AMARAL PEIXOTO 

;ts 14 1/0R,!S E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Ad:ilberto Sena- Braga Junior- Jarbas Passarinho- Rena· 
to Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocqoe - Josi: 
Sarney- Hclvidio Nunes- Pctrõnio Portella- Mauro Bcnevides 
- Wilson Gonçulws - Agcnor Maria - Dinarte Mariz - Jcssé 
Freire - Ruy Carneiro - Teotónio Vilela - Gilvan Rocha -
Lourivul Jlaptistu - !·leitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso- Eurico Rezende- Amaral Peixoto- Roberto 
Saturnino- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro 
- Itamar Franco - Magalhões Pinto- Orestes Quércia- Otto 
Lehnmnn- Lúzaro Barboza- Osires Teixeira- ltalivio Coelho
Mendes Canale- Eve)úsio Vieira- Daniel Krieger- Paulo Bros· 

sard- Tarsn Dutn1, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número 
regimentnl. declaro aberta a scssiio. 

O Sr. I •-Secretário procedcril à leitura do Expediente. 

IÕ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Rt•stituindo awógrafos de projetas de lei sancionados: 

N• 98/77 (n' 171/77, na origem), de 30 de maio do corrente ano, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1977 (n• 3.036/76, na 
Casa de origem}, que autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal- IBDF, a permutar o imóvel que menciona. (Pro· 
jeto que se trunsformou na Lei n• 6.417, de 30 de maio de 1977.) 

N• 99/77 (n' 172/77. nu origem}, de 30 de mui o do corrente ano, 
referente ao Projeto de Lei du Cümuru n• 7, de 1977 (n• 2.556-B/76, 
nu Casa de origem}, que dú nova redução uos artigos 2• c 3• do Decrc· 
to-lei n• 1.016, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o paga
mento de serviços industriais ou comerciais prestados por órgilos vin· 
cu lados uo Ministério dos Transportes. (Projeto que se transformou 
nu Lei n• 6.418, de 30 de maio de 1977.) 

O FI CIOS 

Do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 40, DE 1977 
(n' 2.155-B/76, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o registro de entidades no Conselho Nacio
nal de Serviço Social, concessilo, pagamento e prestaçilo de 
contas de subvenções sociais, c dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Das Entidades que podem ser Beneficiadas 

Art. I• Somente poderão ser beneficiadas com subvenções 
sociais entidades que visem especificamente aos seguintes fins: 

I- promover a educação c desenvolver a cultura; 
ll - promover a defesa da saúde e a assistência médico-social; 
!li - P\omover o amparo social da coletividade. 

CAPITULO ll 
Das Entidades que nilo podem ser Beneficiadas 

Art. 2• Não serâ concedido registro à entidade: 
I - que vise di reta ou indiretamentc o favorecimento de pessoas 

ou grupos; 
ll - que distribua lucros, dividendos, vantagens financeiras, ou 

que faça promoção pessoal de associados ou niio associados; 
111 -que distribua beneffcios apenas a associados c a familiares 

destes; 
IV- que se constitua cm mútuos, montcpios c congêncrcs, ou 

que tenha em suu programação atividade, ainda que paralela, de 
financiamento ou de natureza comercial cm favor de seus associados 
e fumilinrcs; 

V - representativa de classe; 
VI- tenha finalidade eminentemente esportiva ou recreativa; 
VIl- que estabeleça, dircta ou indiretamentc, discriminação 

racial, poUtica, religiosa ou social; 
Vlll - que nilo se disponha a destinar o património a entidade 

congênerc, registrada no Conselho Nacional de Serviço Social, cm 
caso de extinção. 
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CAPITULO li! 
Do Registro 

Art. 3• O registro das instituições no Conselho Nacional de 
Serviço Social será feito mediante requerimento, instruido com os 
seguintes elementos: 

l-certidão de inteiro teor dos estatutos ou da escritura da 
instituição, quando se tratar de fundação de direito privado, extraída 
do Livro de Registro Civil das Pessoas Juridicns; 

ll -prova de funcionamento da entidade e mandato da dirc
toria cm exercício, ~m documento fornecido por autoridade pública 
local; 

1II - rdutório e balancete contúbil relativos às suas atividudes 
no exercício imediatamente anterior, visados por autoridade pública 
local; 

IV- questionário adotado pelo Conselho Nacional de Serviço 
Social, devidamente preenchido. 

CAPITULO IV 
Do Pagamento 

Art. 4• O pagamento das subvenções sociais, discriminadas no 
Orçamento da União, não depende de requerimento e, nu ocasião de 
recebê-las, u beneficiária apresentará ao agente pagador atestado fir
mado por autoridade pública local, comprovante de sua diretoria em 
exercício e do regular funcionamento. 

Art. 5• Pura concessão e pagamento de subvenções sociais pen
dentes de discriminações por parte de unidades orçamentárias, será 
obrigatório requerimento específico, instruido com os seguintes do
cumentos: 

I- ata da assembléia que tenha eleito sua última diretoria, da 
qual constem os nomes dos di retores em exercício; 

11 - atestado de funcionamento, passado por autoridade pú
blica local; 

lll - plano de aplicação. 
Parágrafo único. Nu ocasião do recebimento da subvenção, 

previstu neste artigo, a beneficiária deverá fazer, perante o agente 
pagador, as provas a que se refere o art. 5• 

Art. 6• As entidades de direito público, que não tenham pres
tado contas de subvenções sociais recebidas cm exercício anterior, 
terão seus pagamentos liberados, desde que o novo titular ingresse 
em juízo com a exigência do cumprimento do urt. 8• da presente lei. 

CAPITULO V 
Da Prestacilo de Contas 

Art. 7• As prestações de contas deverão ser encaminhadas à 
lnspctoria-GerÚI de Finanças, do Ministério da Educação e Cultura, 
responsável pela programação, até o último dia útil do mês de março 
do ano subseqUente ao do recebimento da subvenção. 

Art. 8~"~ As cntidudes favorecidas com subvenções sociais, até o 
valor dt: cem vezt:s o do maior sulflrio mínimo vigente no Pafs, esta
rão obrigadas a apresentar relutório e balancete contábil referente às 
suas atívidudt:s no ano do seu recebimento, bem como atestado de 
n:gular funcionamento, documentação que deverá ser visada por 
autoridade pública local. 

Parágrafo único O relatório e o balancete contâbil de que trata 
este artigo deverão evidenciar que a aplicação da subvenção recebida 
foi feita cm favor da comunidade. 

Art. 9• Para os casos de subvenções sociais que ultrapassarem 
o valor de cem vezes o do maior salário mínimo no País, além das exi
gências previstas no artigo precedente, deverá a beneficiária apresen
tar n prestação de contas com u documentação referente às despesas 
rcalizadus. 

Art. 10. As instituições contempladas diretamente pelas 
unidudes orçament{lrias com subvenções sociais si\o obrigadas a 

remeter ao órgão concedente os comprovantes das respectivas despe· 
sas, de acordo com o plano de aplicação oferecido, no prazo previsto 
no art. 8•. 

§ I • A prestação de contas será examinada pelo órgão conce· 
dente da dotação, aprovando-a ou não; neste caso, se o vício for 
sanável, será providenciada sua regularização. 

§ 2• Se o vício for insanável, ao órgão fornecedor do recurso 
. caberá tomar as medidas legais cabíveis. 

§ 3• Aprovada a prestação de contas c anotada cm registro 
próprio, o processo será devolvido à beneficiária, que o conservará 
cm local que permita eventual exame pelos órgãos de controle e fisca
lização. 

Art. li Independentemente do recebimento da subvenção so
cial, toda entidade registrada no Conselho Nacional do Serviço So· 
ciul ficará obrigada a enviar, até o último dia útil do mês de março de 
cada ano, relatório e balancete contúbil de suas atividndes, referentes 
ao exercício imediatamente anterior, visados por autoridade local. 

CAPITULO VI 
Do Cancelamento 

Art. 12 Poderá ter seu registro cancelado a entidade que: 
1- infringir qualquer dispositivo desta lei; 
11.- tenha sofrido solução de continuidade cm seu funciona· 

mente, por mais de dois anos consecutivos, sem que haja dado conhe· 
cimento no Conselho Nacional de Serviço Social, justificando o fato; 

III- tenha processo de prestação de contas com irregularidade. 
§ I• Do cancelamento do registro pelo Conselho Nacional de 

Serviço Social caberá recurso ao Ministro da Educação e Cultura. 
§ 2• Nos casos previstos neste artigo,uma vez sanada a irrcgu. 

!aridade, poderá a entidade requerer novo registro. 

CAPITULO VIl 
Disposições Gerais 

Art. 13 As alterações efetivadas, inclusive da criação de insti· 
tuições mantidas, nos estatutos ou escrituras de constituição das enti
dades, deverão ser averbadas à margem do registro no Livro das Pes
soas Jurídicas e levadas ao conhecimento do Conselho Nacional de 
Serviço Social, por certidão. 

Parágrafo único, Quando a emenda estatutária ensejar altera
ção cm suas finalidades, alienação de bens imóveis ou importar modi
ficação das condições fixadas para destinação patrimonial, deverá a 
entidade submetê-la, previamente, ao Conselho Nacional do Serviço 
Social para aprovação. 

Art. 14 O Conselho Nacional de Serviço Social, à vista da 
documentação apresentada, concederá ou não o registro de cujo 
indeferimento caberá pedido de reconsideração. 

Parágrafo único. No caso da manutenção da negativa, caberá 
recurso no Ministro da Educação e Cultura. 

Art, 15 Somente as subvenções destinadas u bolsas de estudo 
poderão ser recebidas por entidades educacionais de ensino médio 
ou superior, independentemente de.: r~.:gistro no Conselho Nacionul 
de Serviço Social. 

Art. 16 As entidades já registradas no Conselho Nacional de 
Serviço Social, à dutu destu lei, são dispensudus de novo registro, 
devendo apenas fornecer os elt:mentos nccessúrios t1 sua atualizuçi\o, 
nu conformidade das instruções que forem haixudar. a esse respeito. 

Art. 17 Enquanto a mutóriu não for regulada em legislação 
especial, estendem-se, no que forem aplicáv..:is, us disposições desta 
lei, uos processos de concessão, pugumento c prestação de contas 
referentes u subvenções sociais consignadas no Orçamento Gerul da 
União. 

Art. 18 Estalei entrará cm vigor na data du sua pub\icaçilo. 
Art. 19 Revogam-seus disposições em contrário. 
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LEGISLA ÇÀ O PERTINENTE 

LEI N• 1.493, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951 

Dispõe sobre o pagamento de auxnios e sub•enções, 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a se
guinte Lei: 

CAPITULO! 

Da cooperação financeira da União 

Art. I • A cooperação financeira proporcionada pela União a 
instituições públicas, autárquicas, semi-estatais ou privadas far-se-â 
mediante auxílios e subvenções, para o que haverá consignação pró
pria no Orçamento Geral da República. 

Art. 2• Os auxílios serão concedidos cm virtude de lei, decre
to, tratado ou convênio, para atender a ónus ou encargos assumidos 
pela União para com instituições públicas, autárquicas ou sem i-esta· 
tais. 

Art. 3• As subvenções, ordinárias ou extraordinárias, serão 
concedidas, independente de legislação especial, a instituições priva
das de caráter assistencial ou cultural, regularmente organizadas. 

§ I• As subvenções ordinárias, que serão concedidas anual· 
mente, em caráter continuado, terão por fim ajudar as instituições no 
custeio normal de seus serviços. 

§ 2• As subvenções extraordinárias, que terão caráter eventual 
e serão concedidas sem prejuízo das subvenções ordinárias porventu· 
ra atribuídas às respectivas instituições, destinar-se-ão a realizações 
de natureza especial e temporária, principalmente execução de obras, 
melhoramentos c adaptações, aquisições de imóveis, instalações c 
equipamentos. 

CAPITULO !I 

Normas orçament,rlas 

Art. 4• Para atender à despesa com o pagamento de subven
ções ordinárias c extraordinárias, o Orçamento Geral da República, 
no Anexo do Ministério da Educação c Saúde, destinarA, anualmen· 
te, sob a consignação "Auxilias e Subvenções", importância não infe· 
rior à estimativa da renda de loterias especificadas no anexo da 
Receita. 

§ I • A dotação correspondente à subconsignação "Subven
ções Ordinârias" não poderâ ser inferior a 20% (vinte por cento) do 
total estabelecido com base neste artigo e será discriminada, por 
unidades federativas e por instituições. 

§ 2• A dotação correspondente à consigação "Subvenções 
Extraordinárias" scrâ dividida em duas partes: uma, atribuída ao' 
Conselho Nacional de Serviço Social e nilo inferior a 4% (quatro por. 
cento) do total a que se refere o parágrafo anterior, para atender a 
necessidades ocorrentes, mediante solicitação de entidades não con
templadas na discriminação orçamentária; outra, discriminada por 
unidades federativas c por instituições, para atender a juizo do legis· 
lador, no disposto no§ 2• do nrt. 3• 

§ 3• Excepcionalmente, c para atender a necessidade inndiâ· 
vel, poderá ser beneficiada pela cota atribuída no§ 2• no CNSS, enti· 
dadcjâ contemplada na discriminação do Orçamento. 

§ 4• Vetado, 
§ 5• Vetado, 

CAPITULO III 

Das entidades que podem ser beneficiadas 

Art. 5• Somente poderão ser beneficiadas com subvenções 
entidades que visem especificadamente aos seguintes fins: 

1- Promover a educaçi\o e desenvolver a cultura; 
11 - Promover a defesa da saúde e a assistência médico-social; 
III - Promover o amparo social da coletividnde. 

Art. 6• Não se concederá subvenções: 
1- A instituição que: 
a) vise à distribuiçi\o de lucros ou dividendos a seus partici

pantes; 
b) constitua patrimônio de individuo ou de sociedade sem ca

rúter filantrópico; 
c) tenha finalidades precipuamcntc recreativas, esportivas ou 

comerciais: 
d) distribua benefícios apenas aos próprios membros ou pro

prietários e respectivas famílias: 
e) nuo tenha sido fundada até 31 de dezembro do ano anterior 

ao da elaboração da lei orçamentária; 
f) nuo esteja regularmente organizada até 31 de dezembro do 

ano da claboraçuo da lei orçamentúria; 
g) nuo tenha pedido registro no Conselho Nacional de Serviço 

Social ou cujo registro tenha sido denegado definitivamente. 
11 -A caixa de aposentadoria c pensão, sociedade de montepio 

e congéneres. 
CAPITULO IV 

Do registro das Instituições 

Art. 7• O registro das instituições, no Conselho Nacional de 
Serviço Social, será feito mediante requerimento, instruído com os 
seguintes elementos: 

1 - Certidiio do inteiro teor dos estatutos, regulamentos ou 
compromissos da instituição, fornecida pelo Registro Público das 
Pessoas Jurídicas; 

11- Prova do mandado da diretoria em exercício; 
III- Preenchimento do questionário adotado pelo CNSS. 
Art. 8• O Conselho Nacional de Serviço Social, à vista da do

cumentação apresentada, concederá ou não o registro, de cujo inde
ferimento haverá recurso para o Ministério da Educação e Saúde. 

Parágrafo único. Se o requerimento de registro não for despa
chado dentro de 3 (três) meses de sua apresentação, considcrar-sc-á 
como registrada a instituição, provisoriamente até que se dê o 
despacho. 

Art. 9• Sempre que for feita qualquer alteração nos estatutos, 
regulamentos ou compromissos das entidades registradas, deve ser 
comunicada ao CNSS com a remessa da certidão do respectivo re· 
gistro. 

Art. 10. Terá seu registro cancelado e perderá o direito ao 
recebimento de subvençuo a instituição: 

I- Que infringir qualquer disposição desta Lei; 
11- Que não possua diretoria com mandado regular; 
III - Cujo funcionamento tenha sofrido solução de continuida· 

de; 
IV- Cuja prestação de contas contenha vicio insanável. 
§ 1• Do cancelamento do registro pelo CNSS, caberá recurso 

para o Ministro da Educaçuo e Saúde. 
§ 2• No caso previsto no n• III deste artigo, restabelecido o fun

cionamento da entidade, poderá esta requerer n renovação do re
gistro. 

CAPITULO V 

Do pagamento de subvenções 

Art. li c seus parágrafos- Vetado. 
Art. 12. O pagamento de subvençi\o ordinârin não depende de 

requerimento, mas na ocasião de recebê-la n entidade interessada de
verá fazer, perante a repartição pagadora, prova do mandado de sua 
diretoria c do seu regular funcionamento, cm atendimento à sua fi. 
nulidade, atestado este pelo juiz du Comarca, promotor público, cole· 
to r federal du respectiva jurisdição, prefeito ou coietor estadual. 

Art. 13. O pagamento de subvençi\o cxtrnordinâria consigna· 
da no Orçamento depende de requerimento da instituição no Minis· 
tório da Educação e Saúde, instruído com os seguintes documentos: 

I -Prova do mandato de sua diretorin; 
11- Plano de aplicação du subvençi\o extrnordinârin; 



11 .. 

2356 Qulntu·fclru 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Junho de 1977 

III- Projeto, cspecincuçõcs c orçamentos dos serviços u serem 
realizados, se se tratar de início de obras; 

IV- Prova do estado cm que se encontram as obras se se tratar 
de prosseguimento ou conclusão de serviços; 

V - Relação do material a ser adquirido se se tratar de equi· 
pamcnto. 

§ 1• Na ocasiiio do recebimento de subvenção extraordinâria, 
a entidade interessada deverá fazer, perante a agência do Banco do 
Brasil, us mesmas provas n que se refere o art. 12. 

§ 2• O pugumcnto de subvençiio extraordinária concedida por 
conta da dotação atribuída ao Conselho Nacional de Serviço Social, 
a que se refere o§ 2• do art. 4•, obedecerá ao disposto nas Instruções 
que forem baixadas a respeito c que deverão observar, no que for 
apíicávcí, as exigências e disposições deste Capítulo. 

CAPITULO VI 

Do prestoçilo de contos 

Art. 14. As instituições contempladas com subvenções ex
traordinárias são obrigadas u remeter ao Ministério da Educação e 
Saúde os comprovantes das despesas cfetuadas por conta das mes· 
mas, devidamente autenticados. 

§ I• A prestação de contas serâ examinada pelo órgão compe· 
tente do Ministério, que julgando-a com vício ou defeito sanãvel, 
providcnciarãjunto à entidade para que a mesma promova sua regu
larização, 

§ 2• Após o seu pronunciamento sobre a prestação de contas, o 
órgão a que se refere o artigo anterior submete-la·â à apreciação den
nitiva do Tribunal de Contas, 

§ 3• As instituições contempladas com subvenções ortlinârias 
são obrigadas a remeter ao Ministério da Educação c Saúde o rclató· 
rio de suas atividadcs, inclusive o balanço nnancciro, 

Art. 15. As subvenções serão aplicadas rigorosamente aos fins 
a que se destinam, não podendo correr à conta das mesmas, cm 
nenhuma hipótese, o pagamento de qualquer tipo de remuneração 
pelo exercício dos cargos de dirigentes superiores da instituição, gra· 
tificações, representações, festas c homenagens. 

Parágrafo único. Entendem-se como dirigentes superiores, 
para os fins deste artigo, o Presidente, o Provedor, os membros da 
Diretoria e demais ocupantes de cursos cletivos. 

Art. 16. O Ministério da Educação c Saúde não expedirá 
ordem de pagamento enquanto a instituição interessada não houver 
apresentado a prcstaçiio de contas de subvenção ordinâria recebida 
no primeiro semestre do exercício anterior ou da última subvenção 
cxtraordinflriu recebida até esse exercício. 

CAPITULO VIl 

Disposições Gerais 

Art, 17. São isentos de selo os requerimentos previstos nos 
Capítulos IV c V desta Lei c bem assim os documentos destinados à 
sua instrução c demais papéis referidos nos citados capítulos, 

Art. 18. As instituições já registradas no CNSS, à data desta 
Lei, são dispensadas de novo registro, devendo apenas fornecer os 
elementos necessários à sua atualiznçào, na conformidade das lnstru· 
ções que forem baixadas a respeito. 

Art. 19. O Orçamento não poderá consignar mais de uma 
subvenção ordinária, nem muis de umn extraordinâriu, a uma mesma 
instituição. 

Parágrafo único. Poderá haver, entretanto, mais de uma 
subvenção atribuída à mesma entidade mantenedora, desde que se 
destinem à instituições ou departamentos diferentes por ela custca· 
dos. 

Art. 20. O pagamento de subvenções c auxilias constantes do 
Orçamento de 1951, regulur-sc.(l, no que for aplicável pelas disposi· 
çõcs desta Lei, inclusive, pelo disposto no§ 2• do art. 3•, c excluída 
u condiçilo estabelecida no urt. 6•, n• I, letra e. 

§ I• Não é obrigatório, para os efeitos deste artigo, o registro 
estabelecido no art. 7•. Exigir·sc-á, entretanto, pura o pagamento de 
subvenções c auxilias a entidades que ainda não hajam apresentado 
seus Estatutos ao Ministério da Educação e Saúde, o preenchimento 
dessa formalidade. 

§ 2• Serilo baixadas, se preciso, novas instruções para o 
cumprimento do disposto neste artigo, 

Art. 21.' Enquanto a matéria não for regulada cm legislação 
especial, estendem-se, no que forem aplicâveis, as disposições desta 
Lei, aos processos de pagamento de subvenções ordinârius c 
extraordinárias consignadas nos Anexos dos Ministérios da 
Aeronáutica, Agricultura c Justiça c Negócios Interiores. 

Parágrafo único. Não se concederá subvenção ordinâria nem 
extraordinária no Anexo do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores senão a instituições de assistência ou proteção a menores, 
desde que não estejam compreendidas nu proibição do art, 6•, n• I, 
desta Lei. 

Art. 22. As restrições contidas no art. 19 não se aplicam 
aos auxílios e subvenções consi&nadas no Orçamento de 1952. 

Art. 23. Enquanto não for adotndu nu Lei Orçamcntâria a 
nomenclatura estabelecida nesta lei, entendem-se como auxííios, 
subvenções ordinárias e subvenções extraordinárias, respectivamente 
e pura todos os efeitos, as contribuições, subvenções e auxilias 
consignados no orçamento para 1952 c anteriores. 

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data du sua publicaçilo, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1951; 130• da Independência 
c 63• da República. - GETÚLIO VARGAS - E. Slmiles Filho -
Franci!ICo Negrio de lima - Hor4clo Lafer- Joilo Cleofos - Nero 
Moura. 

LEI N•2.266, DE 12 DE JULHO DE 1954 

Modinca os arts. 3•, li e os § § I• e 2• do art. li, revoga • 
letra d, do Item I do art. 6• da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro 
de 1951, e d4 outros provldênelos, 

O Congresso Nacional decreta c eu promulgo, nos termos do 
art. 70, § 4•, da Constituição Federal, a seguinte lei: 

Art. 1• O art. 3• da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, 
passa a ter a seguinte redução: 

"Art. 3• As subvenções ordinárias ou extraordinárias 
serão concedidas, indcpcnoente de legislaçilo especial, a insti· 
tuiçõcs públicas ou privadas de caráter assistencial c cultural, 
regularmente organizadas, 

Parágrafo llnico. As entidades pllblicas, beneficiadas 
com dotações referidas neste artigo, apresentarão programa 
de aplicação dos recursos ao Ministério a que estiver 
consignado o respectivo crédito." 

Art. 2• t; revogada a letra "d" do item I do art. 6• 4a Lei n• 
1.493, de 13 de dezembro de 1951. 

Art. 3• Os § § I• e 2• do art, li da lei n• 1.493, de 13 de de· 
zembro de 1951, passam a ter a seguinte redução: 

"§ I• Até o nm do llltimo dia do mês de fevereiro de cada 
uno, o Tesouro Nacional distribuirâ às Delegacias Fiscais 
nos Estados us quantias correspondentes a subvenções 
ordinárias destinadas às instituições com sede nos mesmos, as 
quais scrilo pagas, sempre que possível, independente de 
requerimento, nas coletorias federais dos Municípios. 

! 2• O Ministro de Estado competente solicitará ao 
Banco do Brasil à conta dos créditos postos à sua disposição, 
o pagamento das subvenções extraordinárias às instituições 
bcncficiudus, no locul dus sedes destas ou nus loculidudes 
muis próximas, por intermédio dus Agêncius do referido 
Banco, deduzidus de cudu umn as taxns de serviço bunc!1rio.'' 
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Art. 4• O art. 21 da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, 
transformado seu parágrafo único cm § I• e acrescentado mais um 
parágrafo, passa a ter a seguinte rcdação: 

"Art. 21. Enquanto a matéria não for regulada cm lcgis· 
lação especial, estendem-se, no que forem aplicáveis, as dispo· 
siçõcs desta lei, inclusive o artigo li c seus parágrafos, aos 
pagamentos de subvenções ordinárias c extraordinárias 
consignadas nos orçamentos dos Ministérios da Aeronáutica, 
Agricultura, Justiça e Negócios Interiores, e bem assim, ao 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, para prossc· 
guimento de obras, mediante acordo com estabelecimentos 
de ensino médio, c ao Serviço Nacional de Tuberculose para 
custeio de leitos destinados a tuberculosos ou construção no 
Distrito Federal c no interior do pais. 

§ 2• E: extensivo às subvenções ordinárias consignadas 
nos anexos dos Ministérios da Aeronáutica, Agricultura c 
Justiça e Negócios Interiores, o carátcr continuado previsto 
no§ I• do art. 3• da mesma lei." 

Art. 5• Não se aplica, quanto a subvenções constantes do Or· 
çamento do Ministério da Agricultura para 1953, c anteriores, o 
disposto nos artigos 6•, letra e, c 19, da Lei número 1.493, de 13 de 
dezembro de 1951. 

Art. 6• As alterações resultantes de nova rcdação do 
art. 3• da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, aplicar-sc·ão 
também na execução do Orçamento da União dcl953. 

Art. 7• Correrão por conta da União c serão atendidas pela 
parte atribu1da ao Conselho Nacional de Serviço Social, de acordo 
com o§ 2• do art. 4• da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, as 
depesas banciírias com o pagamento das subvenções extraordinárias 
a que se refere aquela lei. 

Art. 8• São consideradas como feitas distintamente aos Mi· 
nisté:rios da Educação e Cultura c de Saúde, c aos respectivos Mi· 
nistros, as referências a Ministério ou a Ministro da Educação c 
Saúde que constam da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951. 

Art. 9• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Senado Federal, 12 de julho de 1954. - Joio Caff Filho, 
.Presidente do Senado Federal. 

LEI N• 761, DE 30 DE AGOSTO DE 1965 

Modifica o art. 11 e ~eus padarafos da Lei n• 1.493, de 13 
de dezembro de 1951, alteradoo pela Lei n• 2.266, de 12 de Ju· 
lho de 1954, e di outras provldêndas. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a se· 

guinte Lei: . 
Art. I• O art. li e seus parlígrafos da Lei n• 1.493, de 13 de de· 

zembro de 1951, alterado pelo art. 3• da Lei n• 2.266, de 12 de 
julho de 1954, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. Os créditos orçamentflrios referentes a sub· 
vcnçõcs ordinárias c cxtraordinlírias, de que trata esta Lei, 
serão automaticamente registrados pelo Tribunal de Contas 
da UniUo c distribufdos no Tesouro Nacional, que os depo· 
situr6, no Banco do Brasii...Vetado ... à disposição do 
Ministério competente. 

§ I• O pagamento das subvenções ordinárias será feito 
pelo Banco do Brasil, por solicitação do Ministério, indc· 
pendente de requerimento c à conta dos créditos postos à sua 
disposição, através de sua agência situada na localidade que 
for sede da instituição beneficiada ou nu agéncia que dela for 
mais próxima. 

§ 2• O pagamento da subvenção extraordinária, 
precedido de processamento de acordo com o disposto no 
nrt. 13 desta Lei, será feito pela forma prevista no parlígrafo 
untcrior." 

Art. 2• As despesas bancárias correrão por conta da insti· 
tuiçilo beneficiada ... Vetado ... 

Art. 3• As entidades não registradas no Conselho Nacional de 
Serviço Social, e nilo compreendidas neste artigo, poderão receber as 
subvenções ordinária c extraordinárias que constem do orçamento, 
em seu favor; desde que requeiram o registro até: 30 (trinta) de 
novembro do corrente ano, apresentando todos os documentos 
exigidos. 

Parágrafo único. Ãs associações rurais, que se registram perante 
o Serviço de Economia Rural, aplica-se no que couber, o disposto 
neste artigo. 

Art. 4• Ficam revogados o art. 7• da Lei n• 2.266, de 12 de 
julho de 1954, e demais disposições em contrário. 

Art. S• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de agosto de 1965; 144• da Independência e 77• da 

República.- H. CASTELLO BRANCO - Octavlo Bulhões. 

DECRETO· LEI N• 836, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969 

Dispõe sobre a apuração do resultado financeiro dos ór· 
gãos da Administração Dlreta, e dá outras providências. 

Art. 10. Fica revogado o art. li e seus parágrafos da Lei n• 
1.493, de 13 de dezembro de 1951, alterados pelas Leis n•s 2.266, de 
12 de julho de 1954 c4.762, de 30 de agosto de 1965. 

I Às Comissões de Educação e Cultura e de Finanças.) 

EMENDA DA CÁMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 199, DE 1976 

(n• 1.944-B/76, Cimlra dos Deputados) 

Autoriza a doaçio de porções de terras devolutas a muni· 
dploslnclufdos na realio da Amazônia Leaal, para os fins que 
especifica, e di outras providências, 

"Suprima-se o art. 6• do Projeto." 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N• 5.173, DE27 DE OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sobre o Plano de V alorlzaçio Econõmlca da 
Amazômla; estlnaue a Superintendência do Plano de Valoriza· 
çio Econõmlca da Amazônia (SPVEA), cria 1 Superln· 
tendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), e di 
outras providências. 

........................................................... 
Art. 2• A Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange a região 

compreendida pelos Estados do Acre, Pará c Amazonas, pelos Tcrri· 
tórios Federais do Amapií, Roraima e Rondónia, c ainda pelas líreas 
do Estudo de Mato Grosso a norte do pare leio de 16•, do Estado de 
Goiás u norte do paralelo de 13•, c do Estado do Maranhão a oeste 
do meridiano dc44•. 

DECRETO-LEI N•1.164, DE I•DEABRIL DE 1971 

Declara Indispensáveis à ~eaurança e ao de~envolvlmento 
nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem qull6metros 
de largura em cada lado do e1xn de rodnvlas na Amazônia 
Legal, e dá outras providências. 

O Presidente du República, usando da atribuição que lhe con· 
fere o urt. 55, item I, c de conformidade com o art, 89, item III, da 
Constituição, decreta: 

Art. 19 Silo declurudus indispensáveis à segurança e ao desenvol· 
vimcnto nacionais, nu região du Amuzôniu Lcgul, dclinidu no art, 2• 
da Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, us terras dev'olutus situa· 
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das na faixa de cem (100) quilómetros de largura, cm cada lado do ci· 
xo dus seguintes rodovias, já construídas, em construção ou projeto: 

1- Trunsamazônicu- Trecho Estreito- Altamira- ltaituba 
- Humaitú, na extcnsüo aproximada de 2.300 quilómetros. 

1!- BR-319 - Trecho Porto Velho- Abunã - Guajará· 
Mirim, na extensão aproximada de 270 km. 

III- BR-236 - Trecho Abunã - Rio Branco - Feijó -
Cruzeiro do Sul- Japim, nu extensão aproximada de 840 km. 

IV- BR-317- Trecho Lábrca- Boca do Acre- Rio Branco 
- Xapuri - Brasiléiu - Assis Brasil, na extensão aproximada de 
600 km. 

V- BR-406 - Trecho Lábrea - Humaitá, na extensão 
aproximada de 200 km. 

VI- BR-319- Trecho Porto Velho- Humaitá- Manaus, 
na extensão aproximada de 650 km. 

VIl- BR-174- Trecho Manaus- Caracarai- Boa Vista
Fronteira com a Venezuela, na extensão aproximada de 800 km. 

VIII- BR-401 - Trecho Boa Vista - Fronteira com a 
Guiana, na extensão aproximada de 140 km. 

IX- BR-364- Trei:ho Cuiabá- Vilhena- Porto Velho, na 
extensão aproximada de 1.000 km. 

X- Trecho Cuiabá- Cachimbo- Santarém -Alenquer até 
a fronteira com o Suriname, na extensão aproximada de 1.920 km. 

XI- BR-156 - Trecho Mucapá - Oiapoque, na extensão 
aproximada de 680 km. 

X II - BR-080 - Trecho Rio Ar~guuia - Cw:himbo -
Jacureacunga - Manaus - lçaná - até a trontcira com a 
Colômbia, na extensão aproximada de 3.200 km. 

XIII- BR-153- Trecho Paralelo 13 (no Estado de Goiás)
P,orto Franco, na extensão aproximada de 800 km. 

XIV- BR·OIO - T•·echo Carolina - Guumá (subtecho da 
Belém- Brasília), nu extensão de 600 km. 

XV- BR-070- Trecho Rio Araguaia - Cuiabá, na extensão 
aproximada de 470 km. 

XVI -Rodovia Perimental Norte - Trecho Macap:! -
Caracarai- lçana- Benjamim Constunt- Cruzeiro do Sul e suas 
ligações com as localidades de Cacui, Mitu, Caxias e Elvira, na 
extensão aproximada de 3.300 km. 

XVII- BR-158- Trecho Barra do Garças-Xavantina- São 
Félix do Araguaia, nu extensão aproximada de 650 km. 

Art. 2o Ficam incluídas entre os bens da União, nos termos do 
art, 49, item I, da Constituição, as terras devolutas a que se refere o 
urtigo anterior. · 

Art. 3o As posses legitimas, manifestadas por morada habitual e 
cultural cfetiva, sobre porções de terras devolutas situadas nas fai· 
xas de que trata o urt. ;o, serão toconhcci~~s p~lo Instituto Na~:ional 
de Colonização e Reforma Agrúria nos termos dos arts. li e 97 do 
Estatuto da Terra (Lei no 5.50>\, de 30 de novenbrq 1le 1%4). 

Parágrafo único. Continuam a rr.ger-se pela'tei n•l.597, de 12 
de setembro de 1955, as terras devol•1tos na zoou de fronteira a que se 
refere o art. 2o da mesma lei. 

Art. 4<' O Conselho de Segurança Nacional estabelecerá as 
normas para a implantação de projetas de colonização ou a 
concessão de terras, bem como para o estabelecimento ou explora· 
çüo de indústrias que intcrc:~:scm à segurunca nacional, nas terras 
devolutas das faixas mencionadas no nrt. f'9 

Art. 5o Silo ressalvados, nas árcasnbr11ngidaspelo art. to: 
a) os direitos dos silvícolas, nos termos do art. 198 da Consti· 

tuição: 
b) a. situações jurldicas constituídas, ató a vigência deste 

Dc:çreto·Lei, de conformidade com a legislação estadual respectiva. 
Art. 6• Este· Decreto-Lei entrará cm vigor nu data de sua 

publicaçlto, revogadas f\S disposições em contrário. 

LEI No 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973 

Aprova o Plano Nacional de Vlaçilo, c dá outras 
providências. 

' . " .... ' .... ' .. ' " .... ' ' .. ' .. ' ... ' .......... ' ' . ' .. " ..... . 
Art. I• Fica aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV) de 

que truta o urt. g\), item XI, da Constituiçi\o Federal, represcntudo e 

descrito compl~mcntarmente no documento anexo contendo as 
seguintes scções: 

I. Conceituaçiio Geral. Sistema Nacional de Viação. 
2. Sistema Rodoviário Nacional: 
2.1 conceituação; 
2.2,nomencla tura c relação descritiva das rodovias do Sistema 

Rodoviúrio Pederul, integrantes do Plano Nacional de Viação. 
3. Sistema Ferroviário Nacional: 
3.1. conceituação; 
3.2. nomenclatura e relação descritiva das ferrovias integrantes 

do Plano Nacional de Viação. 
4. Sistema Portuúrio Nacional: 
4.1. conceituação; 
4.2. relação descritiva dos portos marltimos, nuviais e lacustres 

do Plano Nacional de Viação. 
5. Sistema Hidroviário Nacional: 
5.1. conceituação; 
S.2. relação descritiva das vias navegáveis interiores do Plano 

Nacional de Viação. 
6. Sistema Aeroviário Nacional: 
6.1. conceituação; 
6.2. relação descritiva dos aeródromos do Plano Nacional de 

Viação. 
§ I o Os sistemas mencionados nas seções 2, 3, 4, 5 c 6 citadas 

englobam as respectivas redes constituídas e previstas. 
§ 20 As localidades intermediárias constantes das redes previstas 

que figuram nas relações descritivas constantes das seções 2.2 e 3.2 ci
tadas niio constituem pontos obrigatórios de passagem, mas figuram 
apenas como indicação geral da diretriz das vias consideradas, sendo 
o seu traçado definitivo fixado pelo Poder Executivo, após estudos 
técnicos e econômicos. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, 
de Assuntos Regionais e de Segurança Nacional.) 

PARECERES 

PARECER No lS6, DE 1977 
Da Comlssio de Redaçio 

Redaçio Rnal do Projeto de Decreto Leal.tatlvo n• l, de 
1971 (no 81·8/77, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto 

Legislativo no 2, de 1977 (no 82-B/77, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convênio sobre Transportes Fluviais, firmado 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, a 
bordo do navio dlt Mm ada Peruana, UCilyoli, fundeado no Rio Ama
zonas (Solimões}, Ra linha de fronteira brasileiro-peruana, em S de 
novembro de 1976. 

Sala das Comissões, em 1• de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente - SsklaAhft Derzl, Relator - Helvldlo Nunes - Otto 
Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 256, DE 1977 

RedaçAo Rnal do Projeto de Decreto Leal.tatlvo no 1, de 
1917 (n' 82·8/77, na Cimara dos Deputados). 

Faço s11ber 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 1977 

Aprova o texto do Convênio entre a República Federativa 
do Brasil c a Repúblico do Peru sobre Transportes Fluvluls. 

O Congresso Nacionul dccrctu: 

Art. lo fi aprovado o texto do Convênio entre u República Fe· 
dcrutiva do Brusil c a Repúblicu do Peru sobre Transportes Fluviais, 



.I 
! 

Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçi\o 11) Qulnta-felral l359 

firmudo a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayali, fundeado 
no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-perua
na, em 5 de novembro de 1976. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor nu data de sua 
publicação. 

PARECER N• 257, DE 1977 
Da Comlssio de Redaçiio 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 
1977 (n• 114-D/77, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Deul 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 6, de 1977 (n• 84-B/77. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo para Utilização de Estações Costeiras 
e de Navios na Região Amazônica, assinado entre a República Fe
derativa do Brasil c a República do Peru, a bordo do navio da Arma
da Peruana, Ucaya/i, fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na li
nha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. 

Sala das Comissões, em I• de junho de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Helvldlo Nunes - otto 
Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 257. DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 
1977 (n• 84-B/77, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
urt. 44, inciso I, da Constituição, e eu,--------
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977 

Aprova o texto do Acordo para Utlllzaçio de Estações 
Costeiras e de Navios na Reglio Amazônlca entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Peru. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• t;: aprovado o texto do Acordo para Utilização de 
Estações Costeiras c de Navios na Regiilo Amazõnica, assinado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Peru, a bordo do .navio da Armada Peruana, Ucaya/1, 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira 
brasileiro-peruana, cm 5 de novembro de 1976. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

Comlsslo de Redaçilo 
PARECER N•l58, DE 1977 

Redaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 
1977 (n• 93-B/77, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta n redução final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1977 (n• 93-B/77, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural c Cienti
fica, celebrado em Brasllia, a 23 de dezembro de 1976, entre o 
Governo da República Fcdcrativ.a do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Chile, 

Sala das Comissões, I• de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Saldanha Derzl- Helvldlo 
Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 258, DE 1977 

Rednçilo Onal do Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 
1977 (n• 93-B/77, no Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu, -------
Presidente-do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977 

Aprov~ o texto do Convênio de Cooperaçilo Culhlral e 
Cientifica entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Repúbllen do Chile. 

O Congresso Nacional decreta: · 

Art. I• 1: aprovado o texto do Convênio de Cooperação 
Cultural e Cientifica, celebrado em Brasília, a 23 de dezembro de 
1976, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Chile. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Comissão de Redaçilo 
PARECER N• 259, DE 1977 

Redaçilo final do Projeto de Lei d.o Senado n• 163, de 1976. 

Relator: Senador Helvídlo Nunes 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do Sena
do n• 163, de 1976, que dá nova denominação ao Instituto de Medi
cina Legal do Distrito Federal. 

Sala das Comissões, t• de junho de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Saldanha Derzl - Otto 
Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N•259, DE 1977 

Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 
1976, que d' nova denomlnaçilo ao Instituto de Medicina Legal 
do Distrito Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t• O Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal pas
sa a denominar-se Instituto de Medicina Legal Leonldio Ribeiro. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do 
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n• 78, de 1974, do Senador Nelson Carneiro, que altera a 
redução do art. 449, da Consolidação das Leis do Trabalho, por ter 
recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que 
foi distribuldo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrãnio Portella) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que serlllido pelo Sr. 1•-Secretllrio. 

t;: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•117, DE 1977 

Dispõe sobre o revigorumento do exerclclo do direito pr~>
vlsto no Deereto-lel n• 194, de 24 de fevereiro de 1967. 

O Congresso Nncional decreta: 
Art. I• C; revigorado por cento e vinte (120) dias, u contar da 

publicação desta lei, o exercício do dirdto previsto no Decreto-lei nv 
194, de 24 de fevereiro de 1967, que dispõe "sobre a uplicução·du 
lcgislaçiao sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço às enti
dades de fins nlantrópicos", 
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Art. 2<' Esta lei cntrari1 cm vigor na data de sua publicuçi!o. 
Art. J<' Revogam-se'" disposições em contrário. 

Justlficaçilo 

A Ld n<• 5.406, de 9 de abril de 1968,já cuidara de revigorar o 
pruzo previsto no Dccrcto·loi n• 194;de 24 de fevereiro de 1967, utra· 
vés do quul iiS entidades de fins filantrópicos foi permitido solicitar a 
dispcnsu dos depósitos bancários ao FGTS, em certas condições. . 

A nova reabertura de prazo aqui pleiteada pretende dar 
oportunidudc tts mesmas entidades, acaso returdatârias ou então 
üquclas que iniciurum utividades nesse lapso de tempo, para se 
bcncfici:trcm. 

Sala das Sessões, em I• de junho de 1977.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 194, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a apllcaçilo da leglslaçilo sobre o Fundo de 
Garantia de Tempo de Senlço às entidades de fins 
filantrópicos. 

O Presidente du República, no uso das atribuições que lhe confe· 
re o art. 9<', * 2<• do Ato Institucional n• 4. de 7 de dezembro de 1966, 
decreta: 

Art. I' fi facultado às entidades de fins filantrópicos, que se en· 
quadrem no art. i' da Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, a dispensa 
de efetuur os depósitos buncfirios de que trata o art. 2• da Lei n• 
5.107, de I J de setembro de 1966. nu redução dada pelo Decreto· Lei 
n'' 20, de 14 dcsctembro de 1966: 

I- com rcluçào ~~todos os seus empregados; ou 
li - c<1m rcluçtlcs aos seus empregados que não optarem pelo 

regime instituído ~estes últimos diplomas legais citados. 
Parágrafo único. A preferência por uma das hipóteses previstas 

no artigo ê irrctmt;lvcl c= deverá ser comunicada pela entidade 
interessada ao B"nco Nacional da Habitação, no prazo de 30 (trinta) 
dias u contar da publicação deste Decreto-lei. 

t\n. 2'·' Nos casos de extinção ou rescisão do contrato de tra .. 
bulho. inclusive no de aposentadoria concedida pela previdência 
sociul. referidos nu citada Lei n• 5.107, com as alterações nela intra· 
duzidas pelo aludido Decreto-lei n• 20, as mesmas entidades que te· 
nhum licado isentas de depósitos, nu forma do item I do art. I•, deve· 
rilo pagar, dirctamcntc ao seu empregado optante ~u não optante 
com menos de um ano de serviço, quantia igual ao depósito bancá· 
rio, com corrcc~o monctüria c juros, a que o interessado faria jus nos 
termos dos mencionados diplomas legais. 

Parágrafo único. No caso de falecimento de empregado nas 
condições de que truta o artigo. idêntico pagamento será feito aos 
seus dependentes. 

Art. J<• Estende-se às entidades que tenham ficado isentas de 
dep~ísitos {tpcn~IS cm rdaçilo uos seus empregados não optantes, na 
forma do item li do urt. i', o disposto no art. 2•, se ocorrer a dispen· 
sa, sem justu cu usa, de empregado não optante com menos de um 
ano de serviço. 

Arl. 4\' Para atender aos pagamentos de que tratam os arts. 2'~' 
c Jl', Uevcr~u as entidades qur.: se vulcrem da faculdade referida no 
art. 11' manter. conforme o caso, registras individuais dos depósitos 
mcns:ds devidos atls sc.:us t:mprcgudos optuntes ou aos não optantes, 
com menos de um ano de serviço, 

Art. 5•' Salvo no que decorrer do estabelecido neste Decreto
lei, aplicam-se tiS entidudcs que se valerem da faculdade referida no 
art. 11' as disposicôes da Lei n<' 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
com as alterações feitas pelo Decreto-lei n• 20, de 14 de setembro 
de 1966, c da sua regulamcntaçfio. 

Art. 6<• Este J)ccreto·lci tem vigência u partir de I• de janeiro 
de I %6, n:vogHdas as disposições cm conttúrio. 

Brasil ia. 24 de fevereiro de !967; 146• da Independência e 79• da 
Repúblicu. - H. CASTELLO BRANCO - Octavlo Bulhões- L. 
G. do N11Scimento c Silva. 

( ;1,, Comis.<Ões de Con.~tiruiçào e Justiça, de Legi.<laçào Social e 
dt• Fímmças.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Após publicado, o 
projeto serâ enviado às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serâlido pelo Sr. I•·Secrctârio. 
!li ido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 154, DE 1977 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que 
tenham tramitação cm conjunto os Projetes de Lei do Senado n•s 25, 
de 1977, e9', de 1975. 

Sala das Sessões, I• de junho de 1977.- Daniel Krleaer, Prcsi· 
dente da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - O requerimento 
lido, nos termos regimentais, serã incluído em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que scrã lido pelo Sr. 1•-Sccretârio. 
lliido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 155, DE 1977 

Requeiro urgência, nos termos do art. 371, alfnea b, do 
Regimento Interno, para a Mensagem Presidencial n• 36, de 1977, 
solicitando seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo a 
elevar o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, I• de junho de 1977.- Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Nos termos 
regimentais, o requerimento lido serâ submetido à apreciação do 
Plenário após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Há oradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador BragaJunior. 

O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Voltamos, hoje, a debater do plenário do Senado Federal o 
assunto inflação, o qual reputamos da maior importância para a vida 
da nacionulidude. 

Quem acompanha a política económica do Governo, verifica 
que, nos últimos tempos, há uma certa inclinação para os problemas 
da úrea financeira, com reiteradas medidas de contenção na área dos 
investimentos públicos. Essa preocupação, que, para alguns, i: 
exagerada, tem suas razões e fundamentos nas iniciativas do 
Governo de equilibrar a economia brasileira, procurando conter, por 
todas us formas e meios, a inflação, sem. contudo, obstaculizar o 
processo de desenvolvimento nacional, no que ele tem de mais urgen· 
te c prugmútico. Truta-se, em verdade, do que o Ministro Simonsen 
denomina de stop-ao, ou seja, da politica de alternar as arrancadas 
do desenvolvimento com momentos de frenagem, a fim de equilibrar 
a jornada nesse importante setor, pois, conforme assevera o nosso 
Ministro du Fazenda, se ficássemos apenas no encaminhamento de 
incentivos cconômicos, teríamos, certamente, uma innaçüo intratá
vel, enquanto, se nos ativéssemos exclusivamente ao controle da eco
nomia, os resultados seriam, comÕ tudo faz crer, a paralisação indus
trial e o desemprego. A estratégia de recuos e avanços- já de trivial 
usança em operações militares - chega agora à nossa economia, 
como umu solução inteligente de acomodação das nossas necessida· 
des, cm face de uma conjuntura que, em todo o mundo, assume foros 
de calamidade. Dai por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais do 
que fórmulas que solucionam os problemas mais urgentes, neces
sitamos de uma movimentação nacional. que aglutine, na mesma 
missão, todas as forças vivas da nossa sociedade. O combate à infla. 
ção deve consubstanciar um comprometimento ecumênico, onde os 
cmpresârios, aliados ao Governo, 11 imprensa, ao clero, às donas-de· 
casa, constituum um baluarte indiviso e voltado pura o mesmo obje
tivo. O Presidente Geisel tem procurado, não só com medidas prllti· 
cus no campo da economia, mns tnmbém com a sua visão de esta· 
distu, exortar a Nnçüo, no sentido de se formur uma consciência 
nucionul de poupança, pura que se contenha, em nlvcl suportável, u 
inflação que a todos ameaça. Sem essa colaboruçiio geral, pouco se 
poderá fuzcr cm busca dessu aspiração, ficando o Governo com o 
insuportúvel peso de umu missiio inutingível. 

i 
:I 

1 
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Estu, Sr. Presidente, umu situação cm que a virtude nilo cstã no 
meio, mas na tomada de posição efetiva e consciente, cada um 
utilizando us maneiras c recursos que lhe são próprios: os comercian
tes c os industriais fazendo umu revisão no custo das mercadorias, 
objctivundo o rebaixamento de preços; a imprensa, colaborando 
vivamente na tarefa de orientação de massas c nn denúncia dos 
inescrupulosos; o clero, no trabalho de aconselhamento ao 
comedimento e poupança; as donas-de-casa, nu missão de fiscaliza. 
ção e contenção dos meios de oferta c procura: os governos estaduais 
c us udministruçõcs municipais, engajando-se no exemplo do 
Governo Federal c procurando, nos limites da sua competência, 
situur u politica sócio-cconômicn regional dentro de parâmetros 
identificados com o tratamento untiinflucionãrio, 

Estumos convencidos de que o apelo à conjugação de esforços 
constituir-se-ti num grande êxito, cujos primeiros alborcs jâ se fazem 
sentir cm medidas altamente promissoras, como a recentemente 
adotada pelos banqueiros de nossa Pátria, numa reafirmação de 
confiança nu politica financeira do Governo do Presidente Gciscl. 
De fato, a Fcderução dos Bancos do Estado de São Paulo, após 
acurado exame du conjuntura econômica brasileira, partiu para atua
ções altamente uteis nesse sctor, aprovando uma espécie de dccâlogo 
que tem, como ponto basilar, o combate à inflação. Previ: aquele 
documento que, u partir de junho, declinará a curva inflacionâria, 
provocando a queda da t:ixa de juros. Aliás, destaca-se que jâ existe 
opção para as financeiras e bancos de investimento operarem com ta· 
xas muis reduzidas, à vista do nível do consumo. Realimentado, as
sim, o merendo de capitais, estarão as empresas favorecidas com 
maiores possibilidades de captação de recursos, o que certamente 
lhes proporcionuri1 condições de promoverem um reajustamento nos 
seus índices de custos, visando a oferta de preços mais compat!veis 
com os reclamos populares. Impõe-se, assim, que sejamos scns!veis 
aos apelos do Ministro Simonsen, quando enfaticamente declara que 
a únicn doença do Brasil, no momento, ê a inflação, jâ que se acha 
sob controle o balanço comercial. De outra parte- e com a mesma 
entonação sincera c positiva- recomenda que as reivindicações jun
to ao CIP estcjnm sempre condicionadas ao problema inflacionário, 
porque o Governo, com os instrumentos de que dispõe, não pode, 
sozinho, enfrcntnr e resolver situação tão dificil e calamitosa. 
Algumas medidas estão sendo tomadas, contrariando, inclusive, as 
naturnis predisposições do campo da economia. O Governo, cons· 
ciente dn gravidade do problema, enfrenta a tomada de posições 
cornjosas, ora promovendo a desaceleração industrial, ora congelan
do preços de determinados produtos, alêm de modificar a sistemática 
da correçÕJo monctúria, objetivando esterilizá-la como elemento cata· 
lisudor d:1 inOnçiill, 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR(ARENA- AM)- Com prazer. 
O Sr, Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Braga Junior, na 

realidade, observnmos o esforço do Governo em querer debelar a in· 
flação. Acredito, no entanto, que, para isso, a medida do 
congelamento dos preços não ê o melhor caminho, porque essa 
providência sobre determinados produtos vai inibir aquele produtor. 
É que,muitns vezes, o gênero congelado depende, para sua produtivi· 
dade, de outrns manufaturas que não tiveram congelamento de prc· 
ço, Nu proporçiio em que a mercadoria congelada deixa de ter um 
preço melhor c o implemento agrícola necessário a sua produção 
continua subindo de preço, cria-se realmente uma situação muito 
delicadu no setor. O assunto é complexo e requer um estudo com 
maior profundidade. Agora mesmo, nas feiras do interior do Rio 
Grande do Norte, está sendo comercializado o feijilo-dc-cordu a três 
cruzeiros o quilo, que é vendido, em Brnsílin, a quinze cruzeiros, 
numa demonstrnçiio de que o problema nilo ê congelar o preço, mas 
procurar formnr umu estrutura comercial que possa realmente dar 
vantagens no produtor c no consumidor, Quanto ao aspecto dos ju
ros, dos tributos, da falta de estradas vicinnis e de umu infra-cstru· 
turu que dê oportunidndc de escoamento da produção, todos silo, 
renlmcnte, dnuus que precisam ser estudados meticulosamente pelas 
autoridades, parn se alcançarem os objetivos, que acredito, da parte 

do Governo, sejam os melhores passiveis, pois a sua preocupação ho· 
jc, nesse campo, é muito grande, c com muita razão. Quero parabeni· 
zar V. Ex• por trazer ao debute esse tema, pois pensú que o Governo 
necessita cstudú-lo profundamente, porquanto nilo é só o 
congelamento que pode favorecer a baixa ou a contenção da infla· 
ção. Muito obrigado u V, Ex• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Logo que eu 
responda ao aparte do nobre Senador Agcnor Maria, ouvirei V. Ex• 
com muito prazer. 

Eminente Senador Agenor Maria, lamentamos que V. Ex• não 
estivesse presente por ocasião do nosso primeiro pronunciamento a 
respeito dessa mobilização nacional. Pelo aparte de V. Ex•, porém, 
tomamos consciência, e temos certeza disso- de que V. Ex• como 
toda a Oposição, todos os sctores da pública administração bra· 
sileira, toda a Nação, irão incorporar-se a essa mobilização nacional, 
porque a tarefa não i: só do Governo: a tarefa não é só de um Go· 
verno: a tarefa não é só de uma geração, mas de vúrios governos c de 
várias gerações. Precisamos criar uma consciência nacional neste 
campo, para debelar, de uma vez para sempre, o índice inflacionário 
no percentual em que está, e possamos, como Nação, propiciar ao 
povo brasileiro dias melhores e mais felizes. Mas é preciso que todos, 
o povo, a Imprensa falada, escrita e tclcvisionada realmente façam as 
denúncias, que devem fazer, dos comerciantes inescrupulosos e da· 
quclcs que procuram obstaculizar a marcha do dcscnvoJoiimcnto na· 
cional. Agora mesmo, na Alemanha Ocidental, os aeronautas fi. 
zeram uma greve, para pleitear 7% de aumento: O governo concedeu 
6,3%, e eles insistiram na obtenção de mais 0,7%. O dia cm que 
atingirmos esse estágio, seremos realmente uma Nação feliz c 
economicamente respeitada, porque alcançado esse estâgio, como é 
o desejo de V. Ex•, que inúmeras vezes se pronunciou nesta Casa, a 
respeito, os outros problemas serão conseqUência. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Com muito pra· 
zer, logo após ouvir o aparte do nobre Senador Heitor Dias. 

Se conseguirmos colocar a ordem econômica como todos deseja· 
mos, todas as outras ordens serão conseqUência, c teremos, então, 
ajudado a construir um Brasil grande, forte e respeitado, que serâ, 
realmente, a grande potência que todos esperamos. 

O Sr. ~senor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador BragaJu
nior, para concluir o meu ruciocfnio, eu gostaria de dizer que o 
Ministro poderia congelar os aluguéis. Seria uma medida, porque ê 
um absurdo, principalmente em Brasília, uma lojinha cm qualquer 
superquadra ter o aluguel de 10 e 12 mil cruzeiros mensais. O impos
to sobre gêneros de primeira necessidade é outro problema que o Go
verno precisa resolver. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente 
Senador Agenor Muria, uma dus medidas que o Governo tomou foi 
essa. Acredito que se realmente procurarmos colaborar com o 
Governo em sentido elevado, levando-lhe ns indicações para a 
solução dos problemas, ele as uproveiturú na sua totalidade. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, a funda· 
mentação do seu discurso é válida e o seu pronunciamento, oportu· 
no. Permita-me, entretunto, que eu, no purticular - nilo sou 
economista - interprete o pensamento do ilustre Ministro da 
Fazenda no que tange à orientação ndotnda, visando no combate da 
inflação. S. Ex• nilo falou propriamente em congelamento de preços, 
tanto que declarou - 1: óbvio - que se combater a inflação pelo 
processo de congelamento ê apenas manter a inflação incontida, não 
dcstru!da. O que estâ havendo e vai haver em relação às medidas 
adotadas é se evitar a exploração, como frisou bem o nobre Senador 
Agenor Maria, quando salientou que, no seu Estudo, o feijilo que 
estâ sendo .vendido a trôs cruzeiros e, cm outros lugares, a quinze 
cruzeiros. O Governo quer intervir 1: nesse setor, pura evitar n 
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explornçiio, como tem ocorrido cm alguns Estados. Eu me congratu
lo com o discurso de V. Ex• e acho que tanto o ilustre Senndor 
Agenor Maria como V. Ex• estamos todos convergentes no mesmo 
caminho. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente 
Senador Hcit<>r Dias, o aparte de V. Ex•. veio realçar a tese do nosso 
discurso c reafirmar a posição do Governo e de S. Ex•. o Sr. Ministro 
da Fazenda que, roa! mente, ti:m a grande preocupação de, com a aju
da de todos, conforme salientaremos adiante, conter o aumento da 
inflação nacional. E nós, tanto a Situação como a Oposição, o povo, 
a Imprensa falada, escrita e te!evisionada, o Clero, enlim todas as for· 
ças vivas desta Nação; devemos incorporar-nos a essa mobilização 
nacional, para que o grande objetivo seja atingido, cm beneficio 
deste País e do seu povo. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Evclásio Vieira. 
O Sr. Evehíslo Vieira (MDB - SC) - Altamente saudável a 

intenção de V. Ex• nessa proclamação, para cnvidarmos todos os 
esforços no sentido de combater a inflação que sufoca os brasileiros. 
Não vou entrar em maiores detalhes, inclusive para apresentar uma 
série de falhas, que incidem sobre o custo dos produtos que é a razão 
da grande inflação deste País, não de ordem de demanda. Disse 
V, Ex•, no decorrer do seu discurso, que todos devem seguir o 
exemplo do Governo. Acho que o Governo tem pecado mais e contri· 
buído mais para a inflação neste País, e daria um exemplo, porque 
procuro ser rápido nos meus apartes. O número de estabelecimentos 
bancários estatais que funcionam em Santa Catarina: Banco do Bra
sil, Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Estadual, Banco 
Nacional do Cooperativismo, Banco Comercial do Estado de Santa 
Catarina, Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. 
Por que esse número tão grande? ~ a razão do alto custo do dinheiro 
que incide no custo dos produtos brasileiros. Justifica-se ter ali Caixa 
Econômica Federal, Caixa Estadual, Banco Regional do Descnvol· 
vi monto do Extremo Sul, um conglomerado de bancos estatais? Está 
certo? Politica errônca do Governo. Então, o Governo não serve 
como exemplo. 

O SK. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM) - Eminente Sena· 
dor Evelásio Vieira, lamentamos discordar do aparte de V. Ex• 
porque esse conglomerado de bancos e estabelecimentos credíticios é 
realmente necessário para se evitar a exploração quanto aos 
financiamentos à produção, porque, quanto mais estabelecimentos 
bancários, mais concorrência teremos, fazendo com que a taxa de ju
ros seja mais baixa. 

O Sr. E•eláslo VIeira (M DB - SC) - Mas bancos do próprio 
Governo competindo entre si? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Ainda mais, 
eminente Senador Evelásio Vieira, o problema da inflação é 
conjuntural. Vários fatores contribuíram grandemente para que 
~:stcjumos vivendo a atual taxu inflacionária, c dentre esses destaca
mos a elevação do proço do petróleo. 

Realmente, temos que partir para a mobilização nacional -
com a ajuda de V, Ex•, com a ajuda de todos nossos colegas desta 
Casa. com a união do MDB e da ARENA- e todos sob uma única 
bandeira, a Bandeira do Brasil, de combatermos a inflação por todos 
os meios e modos, ujudando, ussim. o Governo do Presidente Ernes· 
to Gci~t:l u alcançar cstt: objctivo, porque, se o fi7.crmos com criticas 
construtivas c indicaçüo de soluções viáveis, teremos prestado um 
gnmdc serviço à Nação e ao povo brasileiro. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
npurtc'! 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Concedo, com 
muito prazer. o aparte no nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr, llcnjumlm Furuh (MDB- RJ)- Nobre Senador Bruga 
Junior, ouvi V. Ex• falar cm mobilizução nacional, pura o combate à 
inOaçí:io. Então, dcscjurin suhcr se V, Ex• fala cm seu nome ou cm 

nome de toda a sua Bancada, cuja chefia cabe a esse valoroso compu· 
nheiro que é o Senador Eurico Rczcndc. Se fala cm seu nome, V. Ex• 
vai desenvolver esforço muito grande para convencer o seu Partido 
para que tome posição ao lado do MDB, porquanto a ARENA tem 
a impressão de que o MDB é um doente, sofre de mal altamente 
contagioso. Então, a ARENA procura isolar-se, nilo quer cantata 
com ol'y!DB. Cada vez que procuramos um diâlogo, nilo em favor de 
grupos, ·não cm favor de interesses menores, c sim cm favor da 
coletividade, em favor do Brasil, cada vez que nos pronunciamos nes
te sentido, notamos um retraimento, certa impermeabilidade por par· 
te do Partido do governo. Por exemplo, no caso da Reforma Judiciâ· 
ria, o MDB estava imbuldo da melhor boa vontade, o que não 
encontramos foi boa vontade do lado da ARENA, que quase não 
queria dialogar conosco. Chegamos a ser incomprccndidos c até 
ameaçados. Diziam que vinha coisa ruim, que a situação era muito 
grave, se não votássemos a favor, poderia acontecer muita coisa 
inconveniente. Nobre Senador Braga Junior, estamos dispostos para 
essa mobilização cm favor dos superiores interesses do Pais. V. Ex• 
sabe muito bem que, quando o Presidente norte-americano começou 
a evidenciar suas pressões sobre o Brasil, cm razão do Acordo 
Nuclear, imediatamente o MDB se uniu à ARENA num esforço 
comum, porque não fazemos oposição ao Brasil. Fazemos oposição, 
mas dentro de um programa, sem ferir os interesses nacionais. Por 
conseguinte, desejaria saber se V. Ex• está falando cm nome da 
ARENA. Se assim for, teremos alguma esperança de que esse 
esforço conjugado dos dois Partidos atingirá os grandes objctivos 
que todo o povo está esperando. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminente Sena
dor Benjamim Farah, a prova evidente de que o assunto apaixona a 
todos é que tivemos o prazer de receber o aparte de V. Ex• Apenas 
fazemos um reparo: talvez tenha havido erro de encaminhamento de 
estratégia, por parte do MDB, relativamente ao assunto. Estamos 
fazendo uma colocação de mobilização nacional, convocando todas 
as forças vivas do Pais, inclusive a ARENA c o MDB, para que, 
todos juntos, ajudemos Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República e mais autoridades constituldas & debelar o flagelo da 
inflação. 

Em resposta ao aparte do eminente Senador Agcnor Maria, dis
semos que o problema inflação não é de um governo, não é de uma 
geração. ~ problema de vários governos, de vârias gerações. O 
combate à inflação deve ser constante c permanente preocupação de 
todos nós, politicas c governantes, para que possamos manter a in· 
flação a um nlvel mlnimo c, desta forma, reforçarmos a politica 
brasileira c estabilizar o nosso sistema económico. Não estamos 
falando somente no nosso nome, mas também no de nossos compa
nheiros da ARENA c do MDB. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - ~ sempre uma luz no 
escuro a declaração de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex•. um 
aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Concedo o 
aparte ao nobre Llder Senador Eurico Rczcndc. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - A intervenção do 
eminente Senador Benjamim Farah, com a sua alta pcriculosidadc 
sentimental (Riso), nos permite desdobrar rapidamente alguns dn· 
gulas do problema, advertindo ao nobre Senador Nelson Carneiro, 
que está querendo, clandestinamente, apartcar, que nilo havcrâ 
divórcio entre a opinião da ARENA c a opinião do MDB, em ter· 
mos de uma mobilização nacional no combate à inflação. O próprio 
Senhor Presidente da República c os Srs. Mínistros c Chefe da 
Secretaria do Plancjamento da Fazenda já afirmaram que essa tarefa 
deve ser comum, extrapolando as fronteiras partidârias. Mas 
falâvumos em ângulo do aparte do ilustre representante do Estado 
do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, quer-me parecer que nilo 
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cabia u S. Ex•. representante do MDB, mormente nestes dias, estar 
interpelando o Llder da ARENA. O que hã por ui é uma interpela· 
ção que se faz ao MDB, com muita oportunidade. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Nilo tem nada uma 
coisa u ver com outra. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Em segundo lugar, o 
Brasil não necessita, apenas, de um combate severo, estratégico, 
racional e persistente à inflação - à inflação de natureza 
financeira. Necessito., também, o Pars, de ser mobilizado para o 
combate ao pessimismo, ao negativismo c a outras pragas que cs· 
!amos contemplando no mundo politico, 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Agradeço o 
aparte do nosso eminente Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Lembro ao orador 
que seu tempo está findo. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente 
Presidente, vamos terminar nosso discurso, agradecendo antes, o 
aparte do nosso eminente Lldcr. 

Concluindo, Sr. Presidente: 

Todas essas medidas, como se vê, correspondem a um compor· 
lamento singular no concerto da normalidade econômica, mas que 
são cristalizadas em função de uma exigência razoãvcl que obriga o 
Governo, na sua mais iídima destinação de responsabilidade estatal. 

Além do mais seria até desnecessário salientar que a erradicação 
da inflação não se resolve na ação de um só Governo, nem se esgota 
talvez nos comprometimentos de uma geração. Os efeitos desse 
terrível flagelo são sempre diuturnos e prolongados; c somente atra· 
vês de uma atuação eficiente, concreta e duradoura, fundada num 
movimento de conscientização nacional, será passivei esperar resulta· 
dos compensadores e permanentes contra essa deformação social. 

O nosso apelo em prol dessa mobilização nacional, representará 
a única via de acesso para um Brasil melhor, mais rico c, portanto, 
mais feliz. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O assunto que me traz à tribuna é a Mensagem n• 61 do Senhor 
Presidente da República, acompanhada do projeto que tomou o n• 8, 
no Congresso N ucional. . 

A que visa esse projeto? Reformular e consolidar as disposições 
legais que disciplinam a declaração de utilidade pública, conforme se 
diz na Mensagem. 

Mas, nu realidade, Sr. Presidente, o projeto extrapola esse 
objctivo, colocando pesado ónus sobre entidades beneméritas que se 
acham resguardadas pelo Art. 19, da Constituição, entre as quais as 
"instituições de educação ou de assistência social." Também incons· 
titucional me parece o projeto quando deixa de conhecer direitos 
adquiridos de velhas instituições que têm prestado os maiores ser· 
viços a este Pais. 

O parágrafo (mico do urt. 6•, suprime a isenção de recolhimento 
à Previdência, da parte devida pelo empregador, favor de que há 
muito gozavam essas instituições e que hã muito se acha prescrito c 
confirmado nu Legislação. Tanto assim que, pelas alturas de 1961 foi 
rejeitado, por grande maioria, um veto presidencial à disposição 
semelhante. 

O que o Governo devia- no meu modo de ver- era subsidiar 
ou ajudar o quanto passivei essas organizações filantrópicas c nilo 
dllicullar-lhcs u vidu, como parece querer ruzer. 

O Estado passou como que a reivindicar o monopólio da 
assistência aos desvalidos, U prcstuçào de assistência social, ao invés 

de encorajar c engrandecer as instituições privadas, que: a esse mister 
se dedicam por imposição dos principias cristãos ... 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - ... e do grande 
principio da solidariedade humana. Pelo contrário, parece desejar 
opor· lhes entraves. , 

Ouço agora, com prazer, o aparte do nobre Senador Benjamim 
Farah, 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• tocou no ponto 
principal, que era, justamente, o assunto que seria motivo do meu 
aparte. Praticamente, agora, o aparte já estâ superado. Mas quero, 
naturalmente, agradecer a V. Ex• c expressar a minha solidariedade 
dizendo que, realmente, é isso mesmo; o Governo não poder suprir 
essas dificuldades, 

As organizações filantrópicas - não sei se algumas são falhas 
ou se silo todas perfeitas- mas, na sua imensa maioria, elas enchem 
uma lacuna que o Governo não tem conseguido encher, cm tempo 
nenhum, nem este Governo, nem o passado nem os outros Governos 
do passado, c, acredito, nem os Governos do futuro. Hã muita coisa 
que só elas é que podem fazer, Então, o melhor caminho, a melhor 
iniciativa, a melhor providência é ajudâ·las e não criar dificuldades. 
Muitas delas são prejudicadas através de perseguições do próprio 
Governo, exigências, muitas vezes, inúteis, inoportunas, E, essas 
organizações, nem sempre recebem uma retribuição que dê para o 
custeio da própria instituição quando elas mantêm alunos internos. 
O Governo não paga aquilo que o menor consome. Elas, então, 
vivem de obras de caridade, subsídios outros, c ajudas diversas que 
não vêm do Governo. Portanto, estou de acordo com V. Ex• Esse 
assunto é, realmente, interessante, oportuno, e V. Ex• tem todo o 
nosso apoio. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) -Agradeço o aparte 
do meu nobre colega de Bancada e de Estado, Sr. Senador Benjamim 
Farah c, devo dizer, tenho recebido numerosos apelos da parte de 
prestigiosas c beneméritas instituições não apenas do Estado do Rio 
de Janeiro mas de outros Estados, no sentido de que empreste a 
minha voz ao coro de protestos que, de toda a parte do Brasil, se le· 
vanta contra essa infeliz iniciativa que não sabemos a quem atribuir. 
Talvez, à mentalidade tecnocrática que desejaria que todas as institui
ções, mesmo aquelas que se inspiraram no sentimento cristão c nos 
impuisos generosos da população, ficassem inteiramente relegadas a 
um plano secundário para que brilhasse a estrela da previdência 
estatal. 

Tenho, agora, o prazer de ouvir o aparte do meu nobre colega 
de Bancada, o Sr. Senador Ruy Carneiro. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB) - Senador Danton Johim, 
fiquei profundamente inquieto quando tomei conhecimento do teor 
do projeto a que V, Ex• se refere. Conheço com profundidade o 
espírito de solidariedade humana de Sua Excelência o Presidente 
Ernesto Geisel e sei que ele, naturalmente, meditando sobre o assun· 
to, não irâ permitir que esse projeto venha, de algum modo, prejudi· 
car não apenas a do Rio de Janeiro mas a instituição da Santa Casa 
de Misericórdia, fundada pelo Padre Anchicta c que serve à pobreza 
do Brasil inteiro. E cito com ênfase e de modo especial a Santa Casa 
de Misericórdia do Rio de Janeiro porque pertenço aos seus 
quadros, Aliás, há pouco tempo pronunciei um discurso de homena· 
gem aos trezentos e tantos anos de fundação da instituição, pois, repi
lo, a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro foi fundada pelo 
Padre Anchieta, ainda no Brasil Colonial, e desde então vem pres· 
tunda relevantes serviços ao Pais. O nosso receio é de que <Is Santas 
Casas de Misericórdia do Rio de Janeiro, du Pnraiba c do Brasil todo 
venhnm u sofrer restrições em suas justrssimus regalius. Mas, estou 
convencido de que o Uder do Governo nestu Cusu, o nobre Senador 
Eurico Rezende, com os seus compunheiros da ARENA, terão toda 
u compreensüo pura o probh:mn e cnvidarilo seus esforços, junto uo 
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Governo, no sentido de que nada venham a sofrer as Santas Casas de 
Misericórdia de todo o Brasil. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Nobre Senador Ruy 
Carneiro, as puh\Vrus de V. Ex• vieram íl c~1lh~u, cxutumcnte no 
momento cm que eu ia fuzc:r um apelo ao Ministro dn Justiça, que 
enviou a exposição de motivos referente à matéria à Presidência da 
República. Um apelo no sentido de que, se passivei, ainda, obtivesse 
a reconsideração, através da Liderança da Maioria, de matéria tão 
delicuda, e que, à primeira vista, pareceu não impressionar muito os 
legisladores logo quando aqui chegou. 

Mas, a verdade i: que de toda parte surgem protestos contra o 
projeto que está cm tramitação e de todos os lados chegam-me tele· 
gramas como este de uma instituição modelar, que desde o Império, 
tem prestado serviços inigualáveis à comunidade cariocú e flu
minense- trata-se do Liceu de Artes c Ofícios, 

O Liceu tem uma história notável na área da educação, a qual 
não só o Rio, mas todos os brasileiros devem se orgulhar, porque 
numa época em que o ensino era pouco disseminado, surgiu du 
iniciativa particular essa casa de educação, que ati: perdurou no tem· 
po e mantém um altíssimo padrão pedagógico. 

O Sr. Mauro Bcnevldes (MDB - CE) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Dan· 
ton Jobim, o aparte que V, Ex• concedeu, há poucos instantes, ao 
nobre Senador Ruy Carneiro, fez com que também eu interferisse 
nos debates, na tarde de hoje, para focalizar, especificamente, a situa
ção da Santa Casa do mou Estado, a de Fortaleza, uma contcnária 
instituição que tem prestado os mais relevantes serviços ao povo 
ceurense, não apenas ao povo de Fortaleza, da área metropolitana, 
mas ao de muitos ou de quase todos os municlpios do intorior do Es· 
tudo, porque para suas enfermarias se deslocam doentes de todos os 
quadrantes do Estado do Ceará. No jornal que circulou om Fortule· 
za hoje, e que já chogou a Brasília, há uma notícia de quo a Santa Ca
sa de Misericórdia de Fortaleza atravessa, no momento, uma difícil 
situação, que se agravará quando passar a viger esse novo dispositivo 
decorrente do projeto encaminhado pelo Sonhar Presidente da Repú
blica à apreciação do Congresso Nacional. Como o Ministro da 
Justiça, a quem V, Ex• vai dirigir apelo, í:, realmente, um courenso 
dos mais distinguidos, acredito que S. Ex• haverá, também por esse 
fato, de ser sonsivel a essa postuluçf•o que V, Ex•, em boa hora, so 
propôs fazer nu tribuna do Senado Federal. Portanto, meus aplausos 
e minha solidariedade a V, Ex•; aplausos pela sua iniciativa na 
formulação desse apelo, som duivida alguma, dos mais justos c a 
esperança de que ele seja acolhido junto us autoridades federais. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Essa onda de protes· 
tos contra a ameaç:1 que pesa sobre as instituições mantrópicas já se 
roncte, agora, nos jornais, nos jornais mais populares, que sentem de 
perto as angústias da população mais desvalida, como i: o caso de O 
Dia, do Rio, que, aqui, se apresenta com esta matéria editorial: 
Enlidadesfiianlrópicas sob a ameaça defechamell/o no Pm:r. 

Realmente, não há nguru de retórica. A ameaça de fechamento 
existe; no caso da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, e 
outras, elus terão, evidentemente, recursos pura resistir, mas que scrlí 
das humildes Santas Casas disseminadas pelo interior do Pais, c que 
foram surgindo por força du trudiçno cristu jamais interrompida'~ 
Estus se achum reulmente sob umeuçu ·de soçobro, de rcch:11··:m us 
portas se agravadas suus dinculdades. 

Devo declamr, daqui, aos Srs. Senadores, que este meu zelo 
pelas Santas Casas de Misericórdia despontou no diu cm que quise· 
rum despojar u Santa Casa do Rio de Janeiro do monopólio fune
rário. Achei que se estava fazendo uma demagogia filei!, pois em mui
to justo que aquele monopólio existisse, a fim de que as famllius ricas 
pudessem pugur o luxo do scpultumcnto dos SI!Us entes queridos, 

pan1 linanciarcm, assim, a assistência· à pohrclu. E pura mim foi 
confortante, Sr. Prcsidcntc, ver no meu lado as maiorc:s ligurus do 
jornalismo brasileiro, naqut:lc tempo, inclusive Assis Chateuubriand, 
que me honrou com um arti~o aplaudindo a mínhu atitude c 
rcforçundo minhas razôcs. 

A Santa Casa de Misericórdia- dizia eu naquela época- é a 
única instituição nesta cidade onde um miserável, sem o abrigo de 
um teta, sem o mínimo recurso para tratar-se, podt: buh:r-lhc às 
portns c, sem apresentar um t'u1ico documento, ser filiudo a qualquer 
instituiçtlO, sem o pugamcnto d~.: qualquer contribuição, pode obter o 
socorro nccess;írio e urgcott:, sentindo o calor da solidariedade humn
nu. Esta é a vcrdudciru curidade cri~tU. 

Mas, há toda uma população de marginais da economia, que 
dependem vitalmente dcssns instituições, num país cm que o nível de 
vida é tão baixo como o nosso. Mais ainda do que o Instituto Nacio
nal de Previdência Social, a Santa Casa corresponde ao sentimento 
de solidariedade humana e não depende de recursos do Governo, 
depende sim da iniciativa de particuhm:s. De maneira que, esta, é 
uma nobilíssimn missüo, que devemos reconhecer e afirmar. e não 
procurar, por qualquer modo, empobrecê-la e tirá-la do pedestal em 
que a opinirlo pública a colocou, durante séculos. 

Ouvirei agora - restam-me uinda alguns minutos - o uparte 
do nobre representante do Acre, Sr. Senador Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC) -Nobre Senador, pelo 
que l!stououvindo,a ameaça que paira sobre essas instituições a que 
se refere V, Ex• ó a que estú contida no parágrafo único do urt. 6• do 
rt:ferido projeto, que rctir~1 um;.1 prerrogativa que as instituições já 
tinham de não pagar as contribuições ao INPS. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- P.ecolhe apenas as 
dos empregados. 

O Sr. Adalberto Seno (MDB- AC)- O par6grafo único se 
refere à isenção de quaisquer outros impostos, conforme se pode veri
ficar do seu texto: 

"Parágrafo único. Ress:livado o disposto neste urtigo, a 
declaração de utilidade púhlica não importarú na isenção de 
quaisqut:r outros imposh.lS ou taxas, nem disp~nsará a entidn .. 
de de recolhimento das contrihuiçucs providenciúrius e da 
realização dos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço," 

Mas, nobre Senador, acontece o seguinte: além dn dcclarnçi\o de 
utilidade pública, existe aquilo que chamamos a declaraçuo de 
filantropia, que é dada não pelo Ministério da Justiça, mas pelo 
Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação. 
Om, essas instituições que ohtêm es~e ntestndo de filuntropia estão 
isentas destas contribuições para o INPS. E, como essa lei proposta 
não se refere uo caso da filantropia, qut>ro crer que a ameaça não é 
tüo grande como cst(l dando impressão a V, Ex• Acredito que a San~ 
ta Casu tenha esse utcstac.lo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Grande parte das 
instituições que sr.o inscritas no Conselho, obteve decluruçüo de 
utilidade pública. 

O Sr. Adalberto Sonn (M DB- A C)- Mas nem todas as que es· 
ti\o inscritas no Conselho têm nteswdo de nlnntropin. Sei que o 
Conselho é muito ma i~ rigoroso na concessno desse atcstndo do que 
nu de registro. Eu. por exemplo, foi instituidor de uma fundação, no 
Acre, que é registrada no Conselho, mas até hoje não conseguiu 
obter esse atestado de n!antropia. Acredito que u Santa Casa do Rio 
dc Janeiro e outras jú tenham consl!guido, porque sito instiluiçõcs 
trudicionuis. De maneira que me parcc~ que a amcuca que pairu 
sobre us instituições nt\o é tiio graw t~ não decorre <lesse r!ispositivo 
novo. 

O SR. DANTON ,IOBIM (MDil- RJ)- Í:. ~rave, sim. 

i 
I 

I 
I 

.I 
'' 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Quinta-feira l 2365 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- f: grave, mas nilo tanto, 
porque retira apenas das que estão como utilidade pública, mas aque
las que têm o atestado de filantropia, como acredito que muitas San
tas Casas do Brasil têm, então a elas isso não atingirá. Nilo há dúvida 
nenhuma de que devem ter esse atestado, pela benemerência da insti· 
tuição. De modo que estou dando esse aparte não para defender 
propriamente o projeto, mas apenas pura indicar mais um caminho, 
através do qual, por analogia, o Governo possa vir a atender os 
apelos de V. Ex• 

O SR. DANTON JOBIM {MDB - RJ)- Acredito que se a 
Maioria introduzir algumas modificações nesse projeto, não 
pairarâ a menor dúvida sobre o assunto. Não há, absolutamente, o 
propósito de impedir que se aperfeiçoe a legislação existente. O 
receio que se tem é de que essa lei substitua toda n legislação anterior 
c possa ser, então, interpretado que as instituições que têm utilidade 
pública ficam privadas, realmente, daquele favor. 

f: tal o número de reclamações e reivindicações que vêm surgin· 
do para modificação da lei, que imagino que elas realmente se 
tranquilizariam, pelo menos, se desaparecessem esses dispositivos 
que V, Ex• tem por duvidosos e que poderiam de qualquer modo, 
induzir em erro os aplicadores da Lei. 

V. Ex• acha que é assim, mas sei que a interpretação do pQder 
público, muitas vezes, é rígida, e quase sempre por falta de cuidado 
do legislador. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - São coisas distintas, 
tanto que uma é regulada no Ministério da Educação c outra no 
Ministério da Justiça. Espero que isso sirva, ao menos, de exemplo 
para uma justa solução. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Meu desejo, Srs. 
Senadores, é que se dê uma solução razoável ao problema. Já 
apresentei algumas emendas, no sentido de afastar qualquer possibi· 
lidade de que as associações desse tipo sofram qualquer diminuição 
na soma das justas regalias de que gozam por legislação muito antiga 
no Pais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas,) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DANTON 
JOBIM EM SEU DISCURSO: 

ENTIDADES FILANTRÓPICAS SOB AMEAÇA DE 
FECHAMENTO NO PAIS 

As ações filantrópicas praticadas no campo da assistência 
médica, educacional c social serão interrompidas pela maior parte 
das instituições consideradas de utilidade pública cm funcionamento 
no Pais, com a aprovação, prevista para ainda este mês, do novo 
projeto de lei governamental cm tramitação no Congresso. A 
observação é feita em estudo a ser encaminhado aos legisladores. 

O estudo afirma que as entidades visadas na proposição não têm 
condições de cumprir as exigências ali contidas, pelo que terão de sus
pender suas atividades, O projeto de lei deverá ser votado até: terça
feira próxima, sendo apontados como os problemas maiores a presta· 
çiio de serviços gratuitos correspondentes à metade da renda liquida 
da instituição, quando se tratar de ensino ou assistência médica e 
social, e a 70 por cento nas atividades de pesquisa ou divulgação 
cultural. 

Sobrecarga 

Os indiccs de gratuidade niio poderilo, entretanto, ser inferiores 
a 25 c 35 por cento, respectivamente, da renda bruta da entidade, em 
cada cxcrcicio financeiro. Como us instituições se encontram, 
atualmcntc, sobrecarregadas com us despesas administrativas, de 
pessoal e manutenção, suportando, ainda, os e[eitos du inflação, niio 
poderão cumprir tais exigências, pura receber us subvenções normais, 

Perderão, uo mesmo tempo, umu série de isenções fiscais e 
tributárias, o que lhes dificultará ainda mais u sobrevivência. Se não 
cumprirem os indiccs estabelecidos, serão obrigadas a pagar 

lmp?stos de Renda, INPS, Fundo de Garantiu, Imposto Sobre 
Scrv1ços, Taxa Rodoviária, Taxa do Lixo, enfim toda a carga tri· 
butária, onerando suas despesas, o que, fechando um circulo vicioso, 
forçará a queda da prestação de serviços gratuitos. 

Segundo o levantamento feito, a medida vai atingir entidades 
seculares c tradicionais da vida nacional, como a Santa Casa. 

A Not/cla,27·5· 77. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Nos termos do art. 
!6, item V, letra "b", do Regimento Interno, concedo a palavra ao 
nobre Senador Jessé Freire. 

O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Confederação Nacional do Comércio, atendendo proposição 
aprovada cm reunião de sua Dirctoria, tomou a iniciativa de orsani· 
zar um Grupo de Trabalho para estudar o problema do cheque e vcri· 
ficar da necessidade de consolidar a legislação que rege esse instituto. 

Atenderam à convocação o Instituto dos Advogados do Brasil, 
a Confederação Nacional da Indústria c a Federação Nacional dos 
Bancos, que indicaram, para compor o Grupo, respectivamente, os 
Drs. J. M. Othon·Sidou, Leonardo Grcco c Márcio Correia Vianna. 

Os trabalhos foram supervisionados pelo Dr. Samuel Duarte, 
coadjuvado pelo Dr. Raimundo Soares, ambos integrantes da 
Assessoria Juridica da entidade que temos a honra de presidir. 

f: o trabalho elaborado por esse grupo de juristas que temos a 
honra de submeter ao exame desta Casa, na forma do projeto que 
encaminhamos à Mesa, cuja justificativa fazemos com as próprias 
palavras de seus ilustres autores, no relatório de sua apresentação. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Secrctârio. 

f: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•118, DE 1977 

Uniformiza a legislação referente ao cheque. 
O Conaresso Nacional decreta: 

CAPITULO! 
Da Emlssio e Forma do Cheque 

Art. 1•. São regulados pela presente lei os cheques não submeti· 
dos a legislação especial. 

Art. 2•. O cheque deve conter: 
I -a palavra "cheque" inseria no próprio texto, e expressa na 

lingua empregada para a rcdação desse titulo; 
11- o mandado puro c simples de pagar uma quantia determi· 

nada; 
III- o banco que deve pagar (sacado); 
·IV -a indicação do lugar cm que o pagamento se deve e[etuar: 
V - a indicação do lugar onde c da data em que o cheque é 

firmado, sendo o nome do mês por extenso; 
VI - a assinatura de quem passa o cheque (sacador). 
Art. 3•. Na forma de regulamento especial emitido pela 

autoridade monctâria competente, a assinatura de próprio punho 
poderá ser suprida pela utilização de chancela, ou autenticação 
mecânica, resguardada por caractcristicas técnicas e normas de segu
·anças. 

Art. 4•. Pode emitir, endossar, avalizar ou receber cheque quem 
tenha capacidade civil. 

Art. s•. O titulo a que faltar qualquer dos requisitos enumerados 
no art. 2• niio produz efeito como cheque, ressalvados os casos 
previstos nos parágrafos seguintes. 

§ 1•. Na falta de indicação especial, o lugar da emissão inscrito 
no cheque pelo sacador faz presumir que a ordem ui deve ser paga. 

§ 2• Na falta do lugar de emissão, o lugar designado uo lado do 
nome do sacudo considera-se como sendo o lugar do pagamento. Se 
forem indicados vários lugares ao ludo do nome do sacudo, o cheque 
nesse caso é ncgâvcl no primeiro lugar indicado. 
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Art. 6•. O cheque b sacado sobre um banco que tenha fundos u 
disposição do sacador e em harmonia com uma convenção expressa 
ou tácita, segundo a qual o sacador tem o direito de dispor desses 
fundos por meio de cheques. 

Parágrafo único. A validade do título como cheque não fica 
prejudicada no caso de inobservuncia destas prescrições. 

Art. 7•. Compete à autoridade monetária estabelecer quais as. 
instituições que, além dos bancos, podem operar com cheques nu 
qualidade de sacadas. 

Art. 8•. O cheque faz supor a existência da provisão correspon· 
dente desde a data em que é emitido e, se não contiver data, desde o 
momento em que for posto em circulação. 

Art. 9•. O cheque não pode ser aceito. Qualquer menção de acei· 
te lançada no título considera-se como não escrita. 

§ t•. Se o portador consentir que o sacado marque o cheque 
para certo dia, exonera a responsabilidade do sacador e de todos os 
coobrigados. 

§ 2•. O visto lançado pelo sacado e por este assinado atesta a 
existência de fundos suficientes para pagamento e impede a utiliza. 
ção destes fundos no pagamento de outros cheques do mesmo corren· 
tista, durante o prazo de apresentação. 

Art. 10. O cheque pode ser emitido para pagamento: 
1 -à determinada pessoa, com ou sem cláusula expressa "à 

ordem"; 
11 -à determinada pessoa, com a cláusula "não a ordem": 

III - ao portado r. 
§ 1 • O cheque passado a favor de determinada pessoa, mas que 

contenha a menção "ou ao portador", é considerado como cheque 
ao portador. 

§ 2• O cheque sem indicação do beneficiário é considerado 
como cheque ao portador. 

Art. II O cheque pode ser passado à ordem do próprio sacador 
(cheque de retirada), pode ser sacado por conta de terceiro, e pode 
ser passado sobre o próprio sacador. 

§ 1• O cheque sacado por conta de terceiro depende de acordo 
expreso entre o sacado e o titular da conta a ser por esta forma 
movimentada. 

§ 2• fõ vedada a forma "ao portador" nos cheques passados 
sobre o próprio sacador. 

§ 3• Os cheques de viajanlo:. ou de viagem, passados sobre o 
próprio sacador, obedecerão a regulamento baixado pela autoridade 
monetária competente. 

Art. 12. Considera-se como não escrita qualquer estipulação de 
juro inserta no cheque. 

Art. !3. Mediante prévio ajuste entre sacador e sacado, o che· 
que pode ser pagável no domicilio de terceiro, quer na localidade 
onde o sacado tem o seu domicilio, quer em outra localidade. 

Art. 14. A importância a pagar serâ expressa no cheque em 
algarismo e por extenso, valendo esta em caso de divergência entre 
umu e outra. 

Parágrafo único. Se a importância for expressa mais de uma vez 
quer por extenso quer em algarismos, prevalece a menor quantia indi· 
cada, numa ou noutra. 

Art. 15. Se o cheque contiver assinaturas de pessoas incapazes 
de se obrigarem por cheque, assinaturas falsas, assinaturas de pes
soas lictícins, ou assinaturas que por qualquer outra razão não po· 
deriam obrigar as pessoas que o assinaram, ou em nome das quais ele 
foi assinado, as obrigações dos outros signatârios não deixam por 
esse motivo de ser válidas. 

A rt. 16. Aquele que apuser sua assinatura no cheque, como 
representante sem poderes, fica obrigado em virtude do cheque, c, pa
gando-o, se investe nos mesmos direitos do pretendido representado. 
A mesma regra se aplica ao representante que tenha excedido seus 
poderes. 

Art. 17. O sacador garunte o pagamento, considerando-se não 
escrita qualquer declaração em contrário. 

CAPITULO 11 
Da Transmissão 

Arl. !8. O cheque é transmisslve! por via de endosso, salvo se 
contiver a clúusu!a "não à ordem", caso em que só se transmite pela 
forma e com os efeitos duma cessão ordinária. 

Art. 19. O endosso deve ser puro e simples, a favor do sacador 
ou de qualquer outro coobrigado. Essas pessoas podem endossar 
novamente o cheque. 

Art. 20. Considera-se como não escrita qualquer condição a 
que o endosso esteja subordinado. fõ nulo o endosso parcial, bem 
assim 'o endosso feito pelo sacado. 

Parágrafo único. O endosso ao portador vale como endosso ein 
branco, 

Art. 21. O endosso ao sacado só vale como quitação, salvo no 
caso de ter sacado vários estabelecimentos e de ser feito o endosso 
em beneficio de um estabelecimento diferente daquele sobre o qual o 
cheque foi emitido. 

Art. 22. O endosso deve ser escrito no próprio cheque ou uma 
folha anexa (alongamento), com a assinatura do endossante. 

Parágrafo único. O endosso representado na simples assinatura 
do endossante entende-se como ao portador, ou em branco, mas 
para ser válido deve ser escrito no verso do cheque ou na folha anexa. 

Art. 23. O endosso transmite todos os direitos do cheque, c, se 
em branco, o portador pode: 

I - preencher o espaço em branco, quer com o seu nome, quer 
com o de outra pessoa; 

II- endossar o cheque de novo em branco ou a outra pessoa; 
III - transferir o cheque a um terceiro sem preencher o espaço 

em branco nem o endossar. 
Art. 24. Salvo estipulação em contrârio, o endossante garante o 

pagamento. 
Parâgrafo único. Estipulando a proibição do novo endosso, o 

endossante não garante o pagamento às pessoas a quem o cheque for 
posteriormente endossado. 

Art. 25. O detentor do cheque endossâvel é rnnsiderado por· 
tador legitimo se justificar seu direito por uma série interrupta de 
endossos, mesmo se o último for cm branco, Os endossos riscados 
são para este efeito considerados como não escritos. 

Parágrafo único. Quando o endosso em branco for seguido de 
outro endosso, presume-se que o signatário deste adquiriu o cheque 
pelo endosso em branco. 

Art. 26. O endosso null} cheque passado ao portador torna o 
endossante responsável, nos 'termos das disposições que regulam o 
direito de ação, mas nem por isso converte o titulo num cheque à 
ordem. 

Art. 27. O endosso no cheque nominativo, pago pelo banco 
sobre o qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva importân· 
cia pela pessoa a favor da qual foi emitido, e pelos endossantes subse· 
qUentes; se o cheque indica o fim a cujo pagamento se destina ou a 
causa da emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido e 
a liquidação pelo sacado provam o pagamento da obrigação indica· 
da no titulo. 

Art. 28. Quando uma pessoa for por qualquer maneira desapos· 
sada de um cheque, salvo se se tratar de cheque ao portador, o dcten· 
tora cujas mãos ele foi parar não é obrigado a restitui-lo, a não ser 
que o tenha adquirido de má-fé ou que, adquirindo-o, tenha agido 
com dolo. 

Art. 29. Quando o endosso contiver qualquer mençi!o que 
implique mandato, o portador pode exercer todos os direitos resul· 
tuntcs do cheque, mas s6 pode endossá-lo na qualidade de 
procurador. 

Parágrafo único. Os coobrigados, no caso deste artigo, só po· 
dem invocar contrn o portador as exceções que seriam oponiveis ao 
endossante. 

Arl. 30. A cláusula por procuração lançada no endosso indica o 
mandato com todos os poderes, salvo o caso de restrição, que deve 
ser expressa no mesmo endosso. 

- i 
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Art. 31. O mandato rc>ultantc de endosso por procuração nào 
se c•tinguc por morte ou pela superveniência de incapacidade legal 
do mandut!lrio. 

Art. 32. O cndoS>o feito depois do protesto ou depois de ter· 
minado o prazo pura upresentuçi!o produz apenas os efeitos de uma 
cessão ordinária. 

Parágrafo único. Salvo prova cm contrário, presume-se que o 
endosso sem data haja sido feito antes do protesto ou das declara· 
ções equivalentes ou untes de findo o prazo de apresentnçilo. 

CA PI TU LO III 

Do Aval 

Art. 33. O pagamento do cheque pode ser garantido por aval, 
no todo ou cm parte de seu valor. 

Parágrafo único. O uval pode ser dado por um terceiro, c"cto 
o sacado, ou mesmo por um signatário do cheque. 

Art. 34. O uval é escrito no próprio cheque ou na folha ane<a, 
exprime-se pelas palavras "bom para aval", ou qualquer outra 
fórmula equivalente e é assinado pelo avalista. 

Parâgrafo único. Entcndc·sc por aval qualquer assinatura na 
face do cheque, c"eto quando se trata da assinatura do sacador. 

Art. 35. O aval deve indicar a quem é prestado, à falta do que se 
considera prestado ao sacador. 

Art. 36. O valista é obrigado na mesma forma que a pessoa por 
ela garantida. Sua responsabilidade subsiste ainda mesmo que a 
obrigação garantida seja nula por qualquer motivo que não vício de 
forma. 

Parâgrufo único. Pagando o cheque, o avalista adquire os direi· 
tos resultantes do titulo contra o garantido e contra os obrigados 
para com este em virtude do cheque. 

Art. 37. A inutilização do aval considera-se como não feita, sal· 
voa hipótese do art. 81. 

CAPITULO IV 

Da Apresentaçio e do PaRamento 

Art. 38. O cheque é pagãvcl à vista, considerando-se não escrita 
qualquer menção em contrãrio. 

Parágrafo único. Apresentado o pagamento antes do dia indica· 
do como data da emissão, é pagâvcl no dia da apresentação. 

Art. 39. O sacado poderâ pedir explicações ou garantia para 
pagar o cheque mutilado ou partido, ou que evidenciar suspeição 
quanto n algum dos requisitos essenciais. 

Art. 40. Apresentando-se ao mesmo tempo dois ou mais 
cheques em soma superior aos fundos disponíveis, scrâ pago o mais 
antigo, e se da mesma data, o de número anterior. 

Art. 41. O cheque é pagâvel no prazo de 30 (trinta) dias quando 
emitido no mesmo munic!pio onde tiver de ser pago c de 120 (cento c 
vinte) dias quando cm outro lugar. 

Art. 42. Quando o cheque for passado num lugar que adotc 
calcndârio diferente, entende-se por data da emissão o dia corrcspon· 
dente no cnlendârio a dotado no Brasil. 

Art. 43. A apresentação do cheque no Serviço de Compensação 
de Cheques equivalente à apresentação para pagamento. 

Art. 44. Além das sanções a que estiver sujeito pela lei penal, 
aquele que tiver cheque recusado n pagamento na reaprcsentaçüo ao 
banco, por motivn de falta ou insuficiência de fundos cm poder do 
sacudo, scrâ impedido de movimentar conta de depósito por meio de 
cheque, pelo prazo de um ano. 

Pur6grafo único. A proibição a que se refere este artigo serâ 
regulamentada pela autoridade monctâria competente, pura aplica· 
çilo n todas as instituições integrantes do sistema bancârio nacional. 

Art. 45. O cheque somente poderâ ser revogado pelo sacador 
ou objcto de oposiçlo por qualquer dos coobrigados ou por terceiro, 
em caso de perda ou roubo, folsidadc, incapacidade do portador ou 
fali:nciu deste ou do sacador. 

Purâgrufo único. A revogação ou oposição dever(• ar.r !DJ!Ilifcs
tuda ao sacudo por escrito, com as razões que ·11 rrioUvam 
pora efeito de fixnçilo de eventual responsabilidade. 

Art. 46. O sacador podcrâ revogar o cheque depola de findo o 
prazo de apresentação, mos não tendo sido revogado, o a~cado o 
pagarâ independente de prazo. 

Art, 47. Sem prcju!zo da rcsponsabilidodc civil ou penal cm que 
posso incorrer, o sacador ou qualquer coobrigado pelo· cheque 
incidir!~ na multa de 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor se 
impedir o pogamento sem motivo autorizado por esta lei. 

Ar!, 48. A morte do sacador ou sua incapocidndc civil posterior 
à emissão do cheque não invalida os efeitos deste. 

Art, 49. Ao pagar o cheque, o sacado pode c•igir que este lhe se· 
ja entregue com recibo passado pelo portador. 

Art. 50. Quando o sacador não dispuser scnilo de uma parte da 
provisão do cheque, o sacado é obrigado a pogar o respectivo 
montante ao portador, o qual não podcrâ recusar o reccbimcnl'!: 

Parãgrafo único. O sacado podcrâ exigir que o portador eacrc· 
va no cheque o valor do pagamento parcial c lhe forneça o recibo cor· 
respondente. • 

Ar!, 51. No caso de pluralidade de bcneficiârios, cof\iuntoa (lU. 

disjuntos, o portador dentre eles ~ considerado, par( efeito de 
pagamento, credor único do cheque. 

Art. 52. No pagamento do cheque endossâvel, o sacado ' 
obrigado a verificar, além da assinatura do sacador c do portador 
endossatârio, a regularidade da sucessão dos endossos, mas nlo 111 

assinaturas dos endossantes intcrmcdiârios. 
Art. 53. O sacado é rcsponsâvcl pelo pagamento do cheque 

falso, ressalvada a hipótese de culpa do correntista. 
§ I • Entende-se por culpa do corrcntista a ncgliscncia na suarda 

da caderneta de cheques, inclusive no referente à manlpula;fto d~ 
mesma quando atribu!da a preposto sem a fiscalização devida, 

§ 2• Em caso de culpa do corrcntista, o prcju(zo havido cm 
decorrência do pagamento do cheque falso scrâ dividido entre saca
dor c sacado. 

§ 3• O corrcntista decai do direito de reclamar do banco 
lançamento de cheque falso em sua conta dentro de seis meses a con· 
tardo recebimento do cxtrato com o lançamento impugnado. 

Art. 54. Os cheques emitidos fora do Pais c cujo valor se cxprCs
sar em moeda outra que a nacional, serão pagos, dentro do prazo 
legal da apresentação, convertendo-se cm cruzeiros a rcspc:<:tiva 
importância ao câmbio oficial do dia do pagamento. Se o pagamento 
não for efctuado à apresentação, o portador pode, fi sua escolha, 
pedir que o pagamento seja efctuado ao câmbio quer do dia da 
aprcscn'tação quer do dia do pagamento. 

Art. 55. Justificando o extravio ou a destruição, de cheque, o 
possuidor, descrevendo-o com clareza c precisão, pode requerer ao 
juiz competente do lugar do pagamento a intimação do sacado para 
não pagã-lo. No mesmo requerimento o autor pcdirâ a citaçlo doa 
coobrigados para que, no prazo de sessenta dias, oponham contesta• 
çüo, firmada em ilegitimidade de propriedade ou posse. 

~ 1 • Não apresentada contestação ou julgada esta impro• 
cedente, o juiz autorizarã por sentença o sacado a pagar o cheque ao 
autor. 

§ 2• A ação a que se refere este artigo devcrâ ser ajuizada dcn· 
tro do prazo de apresentação do cheque. 

CAPITULO V 
Dos cheques cruzado• e cheques para 

lançar em conta 

Art. 56. O cheque cruzado, isto é, atravessado por dois 
traços paralelos, só pode ser pago a um banco, c se o cruzamento 
contiver o nome de um banco, só a este scr6 feito o pagamento. No 
primeiro caso, diz·sc cruzamento geral c no segundo, cruzamento 
especial. 

Pnrâgrufo único, O cruzamento geral pode ser convertido cm 
especial, mas este nilo pode ser convertido naquele. 
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Art. 57. O banco só pode adquirir um cheque cruzado a um 
de seus clientes ou o outro banco, c não pode cobrá-lo por conta de 
outra pessoa que não sejam as referidas. 

Art. 58. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago 
pelo sacado ao banco designado, ou, se este~ o sacado a um seu clien· 
te. O banqueiro designado pode contudo recorrer a outro banqueiro 
para liquidar o cheque. 

Art. 59. O cheque que contiver vários cruzamentos especiais 
só poderá ser liquidado através do serviço de compensação. 

Art. 60. O sacador ou o portador pode proibir que o cheque 
seja pago cm dinheiro inserindo transversalmente na face do papel a 
menção "para lançar cm conta", ou outra equivalente, caso cm que o 
cheque só poderá ser liquidado por lançamento de escrita (cr~dito de 
uma conta, transferência de uma conta para outra ou compensação). 

Parâgrafo único. A liquidação por lançamento de contabili· 
dadc vale como pagamento. · 

Art. 61. A inutilização do cruzamento, do nome do banqueiro 
nele designado ou da menção "para lançar em conta", considera-se 
como não feita. 

Art. 62. O sacado que deixar de observar as disposições desta 
lei sobre o cruzamento c a menção "para lançar cm conta" é 
responsável pelo prcjulzo que dai possa resultar, até a importância 
igual ao valor do cheque. 

CAPITULO VI 
Da açlo por falta de pa1amen1o 

Art. 63. O portador pode exercer os direitos de ação contra o 
sacador, os endossantes c os avalistas, se o cheque, apresentado cm 
tempo útil, não for pago, total ou parcialmente. 

Art. 64. Para efeito do cxcrclcio da ação, prova-se o não paga· 
menta do cheque. 

I -por protesto cambiârio; 
11 -por declaração do banco, datada c escrita sobre o cheque, 

com a indicação do dia cm que este foi apresentado; 
IIJ -por declaração datada do serviço de compensação de chc· 

qucs de que o cheque foi apresentado em tempo útil c não foi liquida· 
do. 

Parâgrafo único. Sob pena de perda de direito contra os 
endossantes c seus avalistas, é cxiglvcl o protesto na ação regressiva 
do portador contra qualquer destes coobrigados, ressalvada a 
dispensa constante do art. 75. 

Art. 65. O cheque levado a protesto deverá ser entregue ao 
oficial competente do lugar indicado para o pagamento c o rcspecti· 
vo protesto tirado dentro de três dias úteis a contar da data de entre· 
ga. 

Art. 66. O protesto, a declaração do sacado 0'. leclaraçilo 
do serviço de compensação devem ser feitos antes de expirar o prazo 
de apresentação. 

Parágrafo único. Se o cheque for apresentado no último dia 
do prazo, os a tos constantes deste artigo podem ser praticados no pri· 
mciro dia útil seguinte. 

Art. 67. O instrumento do protesto deve conter: 
1- a transcrição literal do cheque c das declarações nele inseri· 

tas pela ordem respectiva; 
11 - a certidão da intimação aos coobrigados, salvo a hipótese 

do art. 73; 
11- a assinatura do oficial do protesto. 
Parágrafo único. O instrumento, depois de registrado no livro 

de protesto, deverá ser entregue juntamente com o cheque ao dctcn· 
ter, ao portador ou àquele que houver cfetuado o pagamento cm 
cartório. 

Art. 68. Recusada a devoluçilo do cheque por aquele que o 
recebeu para nele intervir ou cfetuar o pagamento, o protesto pode 
ser ti~ado por ~utro exemplar ou, na falta, pelas indicnçõ~s do 
protestante. 

Parágrafo único. Pela prova do fato pode ser decretada a 
prisilo do detentor, salvo depositando este a soma do cheque e a 
importância das despesas feitas. 

Art. 69. O portador deve avisar da falta do pagamento seu 
endossante e o sacador, dentro dos quatro dias úteis que se seguirem 
ao dia do protesto, ou da declaração equivalente, c caso o cheque 
contenha a cláusula "sem protesto", do dia de apresentação. Cada 
um dos endossantes deve, por sua vez, dentro dos dois dias llteis que 
se seguirem ao da recepção do aviso, informar seu endossante do 
aviso que recebeu, indicando os nomes c endereços dos que enviaram 
os avisos precedentes, e assim cm série, até o sacador. Os prazos indi· 
cados contam-se da recepção do aviso precedente. 

Parágrafo único. Os avisos a que se refere este artigo devem 
ser dados igualmente aos avalistas dentro do mesmo prazo. 

Art. 70. No caso de inexistência de endereço de qualquer 
endossante, ou de anotaçilo ilcglvcl, o aviso a que se refere o artigo 
anterior deve ser enviado ao endossante que o preceder, 
· · .. Art. 71. A pessoa que tiver de enviar o aviso a que se refere o 

art. ·69 pode fazê-lo por qualquer forma, mesmo pela simples devo lu· 
ção do cheque, mas deverá provar que o aviso foi enviado dentro do 
prazo prescrito. 

Parágrafo único, Considerar-sc·â observado o prazo desde 
que o aviso tenha sido posto no correio dentro dele. 

Art. 72. A pessoa que não der o aviso a que se refere o art. 69 ' 
não perde seu direito, mas serâ responsável pelo prcjulzo, se houver, 
motivado pela negligência, sem que a responsabilidade possa exceder 
o valor do cheque. 

Art. 73. O sacador, o endossante ou avalista pode, pela 
cláusula "sem protesto", ou outra equivalente, dispensar o portador 
de efetuar o protesto do cheque para exercer os direitos de açilo. 

Parágrafo único. Esta cláusula não dispensa o portador da 
apresentação do cheque dentro do prazo legal nem tampouco dos 
avisos a dar. 

Art. 74. Se a cláusula "sem protesto" foi escrita pelo sacador 
produz efeito em relação a todos os signatários do cheque; se inseri· 
da por um endossante ou avalista, só produz efeito em relação a este 
endossante ou avalista. 

Art. 75. Se em dcsatendimento à cláusula "sem protesto" 
escrita pelo sacador, o protesto for cfetuado, as respectivas despesas 
serão por conta do portador. Se a cláusula emanar de endossante ou 
de avalista, as despesas, neste caso, podem ser cobradas de todos os 
signatúrios do cheque. 

Art. 76. Todas as pessoas obrigadas cm virtude de cheque são 
solidariamente responsáveis para com o portador. 

Parágrafo único. O portador tem o direito de proceder contra 
qualquer dos coobrigados pelo cheque, individual ou coletivamcntc, 
sem necessidade de observar a ordem segundo a qual eles se obriga· 
ram. 

Art. 77. A pessoa que pagar o cheque fica sub-rogada nos mcs· 
mos direitos do portador, para proceder contra os demais coobriga· 
dos. 

Parágrafo único. A ação intentada contra um dos coobrigados 
não obsta ao procedimento contra os outros, embora estes se tivcs· 
sem obrigado posteriormente àquele que foi acionado cm primeiro 
lugar. 

Art. 78. O portador pode reclamar daquele contra o qual cxcr· 
ceu o direito de ação: 

a) a importância nilo paga do cheque; 
b) os juros legais desde o dia da apresentação; 
c) as despesas efctuadas com o protesto, os avisos c outras que 

houver feito. 
Art. 79. Aquele que tiver pago o cheque, como coobrigado ou 

interveniente, pode reclamllr dos responsáveis pelo titulo: 
a) li importância integral que pagou; 
b) os juros legais desde o dia do pagamento; 
c) as despesas que comprovadamcnte houver feito, 
Art. 80. Qualquer dos coobrigados contra o qual foi ou possa 

ser intentudll açilo tem o direito de exigir, desde que reembolse o 
cheque, li entrega deste com o protesto e o respectivo recibo. 
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Art. RI. Qualquer endossunte que tenha pago o cheque pode 
inutilizur seu endosso e os <ndossos dos endossantes subseqUentes. 

Art. 82. Por motivo de obstáculo insuper~vel, decorrente de 
prescrição legal ou caso de força maior, o prnzo de apresentação ou 
de protesto do cheque poderll ser prorrogado, obedecidas as provi
dências constnntes deste artigo, 

§ 19 O portador deve avisnr imediatamente do obstáculo 
insuperllvcl o seu endossante e fazer menção datada e assinada deste 
aviso no cheque ou na folha anexa; quanto aos demais coobrigados 
aplicar-se-ilo as disposições constantes dos arts. 69 c 72. 

§ 2• Desde que tenha ces5ado o obstáculo insuperável, o porta· 
dor deve apresentar imediatamente o cheque a pagamento e, caso 
haja motivo para tal, fazer o protesto ou obter a declaração 
cquivulente de falta de pagamento. 

§ 3• Poderú ser promovida a açüo se o obstâculo insuperâvel se 
prolongnr além de quinze dias a contar da data em que foram expedi· 
dos os avisos a que se refere o § t• deste artigo, independente de 
aprescntaçuo, de protesto ou de declaração, de não pagamento. 

§ 4" Não são considerados casos de força maior os fatos de 
interesse puramente pessonl do portador ou da pessoa por ele encar
regada da apresentação do cheque ou de efetivar o protesto. 

Art, 83. As pessoas acionadas em virtude de cheque não podem 
opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais como 
o sacador com os portadores anteriores, salvo se o portador, no 
adquirir o cheque, tiver procedido conscientemente em detrimento 
do devedor. 

Art. 84. O sacado responde perante o sacador apenas por 
gestão de negócio. 

CA PI TU LO VII 

Da Prescrlçilo 

Art. 85. Toda ação em matí:ria de cheque prescreve cm 6 (seis) 
meses: a contar do termo de apresentação, se do portador contra os 
endossantes, o sacador c os demais coobrigados; c a contar do dia cm 
que tenha pago o choque, ou tenha sido ele próprio acionado, se de 
qualquer dos coobrigados contra os demais. 

Parágrafo único, Obedecerá aos prazos prescricionais do direi· 
to comum a ação contra o sacador ou qualquer dos coobrigados que 
tenha feito lucros ilegítimos. 

Art. 86. A interrupção da proscrição só produz efeito em rela
ção à pessoa para a qual foi feita. Só se interrompe a prescrição uma 
vez. 

CAPITULO VIII 

Disposições Gerais 

Art, 87. O cheque emitido cm outro pais para ser pago no Brasil 
ou vicc-versn poderá ser passado em vários exemplares idênticos, 
desde que não seja ao portador. 

Parágrafo li nico. Nos casos de emissão múltipla, cada exemplar 
deverú ser nume,·ado no texto do próprio cheque, cm falta do que 
todo exemplar scrú considerado cheque distinto. . 

Art. 88. O pagamento efctuado contra um dos exemplares do 
cheque múltiplo í: liberatório, mesmo quando não esteja estipulado 
que este pa~amento anula o efeito dos outros. 

Pur(lgrufo único. O endossante que transmitiu os cxcmplurcs do 
cheque múltiplo a vârius pessoas, bem como os endossantes 
suhseqlientcs, siio responsáveis por todos os exemplnrcs por eles as
sinados que não forem restituídos. 

Art. 89. No caso de altcraçilo do texto do cheque, os signatários 
posteriores a esta ultcruçào ficnm obrigados nos termos do texto 
ulterudo, mus os signutltrios untcriorcs permuncccm obrigados nos 
termos do original. 

,-\n. 'lO. r\ nprcst•ntuçUll e n protesto de cheque só podem 
cfctuar-se cm din l:til. 

Parilgrnfo único, Quando no último din do prazo para n realiza· 
çào dns utos relativos ao cheque ntio houver expediente bnncllrio ou 

forense, conforme o cuso, esse prazo será prorrogado até o primeiro 
dia útil que se seguir an mesmo. Os dius feriados intermediários são 
compreendidos na conta~~r:m do prnLo. 

Art. 91. Os prazos previstos nu presente lei ntio compreendem o 
din que marca seu início, 

Art. 92. Nuo silo admitidos dias de graça, quer legal quer judi· 
cinl. 

Art. 93. Os cstahclccimcntos bancârios que devolverem aos 
depositantes os cheques por este.< emitidos, depois de liquidados, 
poderão fazer provn da movimentação das rcsrcctivas contas de 
depósito mediante cópia fotcr,rúlicn ou microfotogrâlica dos 
cheques devolvidos, desde que mantenham tal serviço na 
conformidade das normas estabelecidas pelo autMidndc monetária 
competente. 

Art. 94, Para os efeitos uc sanç"o constante do art. 44, equipara· 
se ao sacador de cheque sem fundos o emitente habitual de cheques 
sem provisi'io insulicicntc, ~:mbom liquidados na segundn aprcsen· 
taçuo, 

Parâgrafo único. Caracteriza a habituulidade a devolução de 
seis cheques incumpridos, no período dt um ano. 

Art. 95. São aplicúvcis aos cheques emitidos no estrangiro pura 
pagamento no Brasil os princípios da presente lei, entre outros os 
relacionados com os direitos do portador sobre a provisão (art, 8•): 
a certific,.çào (art. 9•>), a exigibilidade do pagamento h vista 
(art, 38•): o prazo de apresentação (art. 41•): a contra-ordem de 
pagamento (art, 45•): a irrecu"1bilidadc do pagamento parcial 
(art. 50•): '" medidas legais cm caso de extravio (art. 55•); c a 
exigibilidade de protesto por falta de pagamento contra os cndossan· 
tese avalistas destes (art. 64'', parúgrafo único). 

Art. 96, Revogam-se as disposições em contrário, 

J ustiflcuçiio 

RELATOR! O DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUIDO PELA 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COM~RCIO PARA 
ELABORAR 
UM ANTE PROJETO DE LEI SOBRE O CHEQUE 

I - Introduçuo 

I, Sensível ao c"scente número de consultas cm,matéria de chc· 
que, recebidas das unidades confederadas, c as sugestões tendentes a 
fornecer subsídios pura que sejam pontuadas de maneira cabal as 
dúvidas quanto à aplicaçuo dos princfpios da Lei Uniforme no Bra· 
sil, ao mesmo tempo em que traduzindo os anseios da Classe, a 
Confedcraçtlo Nacional do Comércio convidou entidades 
igualmcnle interessadas a indicarem juristas especializados para 
constituírem um Grupo de Trabalho, junto a sua Assessoria Jurfdi· 
cu, objctivando a preparação de um anteprojeto de lei sobre a maté· 
ria, a fim de ser oferecido como contribuição ao Poder Público. 

2. Justifica cabalmente a iniciativa o fato de que, desde a edita· 
ção do Decreto n• 57.595/66 c da conseqUente incorporação ao direi· 
to interno da Convenção de Genebra de 1931, vem-se fazendo 
impreterível e tem sido reclamada pelos juristas c aplicadorcs uma 
norma tendente a conciliar os princípios da Lei Uniforme sobre o 
cheque c as regras do direito nacional deixadas incólumes pelas 
numerosas reservas que o Brasil tomou ao aderir àquele pacto 
intcrnuciom1l, 

A insistência dos juristas, em manifestações plúrimas, parte de 
que, sem desfavor da teoria monista de aplicação dos tratados pela 
simples resolução definitiva, a Convençilo de Genebra, no caso parti· 
culur, í: um modelo- modelo obrigatório embora- c ela própria o 
rccon hcce em v(~rios dispositivos de seu Anexo II a orientar a lei na· 
cinm1l de cada pais nela baseada, 

Assim entendendo, numerosas nações, pode-se dizer a densa 
muiorin (Suécia, Norucgu, Finlündia, Dinamarca, México, Su!ça, 
Alemanha, Grí:cia, Wilia, Portugal, Bélgica, França,Romênia, em or· 
dcm cronológica c nu década dos 30), editaram leis próprias depois 
de seu ingresso na Convcnçuo. Raros silo os exemplos de Estados 
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(Holanda, Japão, Brasil) que se limitaram u converter us regras 
internacionais cm lcgislacfto interna, sem o adminfculo de um di
ploma complcmcntador c elucidativo. 

Ademais, a Convenção de Gcnebrn não pretendeu legislar in 
rorum sobre o cheque, c o diz com suficiente clareza no Anexo sobre 
as reservas (urt. IIi'), Assim, alheia-se não só de toda a matéria sobre 
ilícitos, como tamhl:m, c cm muior extensão, de tudo relacionado 
com a provisão, hasc do cheque. 

A Conferência de Genebra não logrou abrigar essa matéria mer· 
cê de sua complexidade quando projetada no plano internacional, 
cm rcsuhado do que se tornurnm incontornáveis as tentativas 
uniformizadoras. Dcstarte, a Convenção preferiu dcmitÍr·se desse 
propósito perseguido por qualquer cultor do direito, não por ser de 
impossível trutamcnto numa lei, mas por ser de intransponfvel 
uniformização num tratado, e não pelo aspecto penal propriamente 
dito, mas pela inconciliabilidade de doutrinas incidentes no atual 
estágio de direito, a confrontar direito continental e common law. 

J. No Brasil, a partir de quando foi legislativamentc tratado cm 
forma autónoma, o cheque passou a ser regido não só pelo diploma 
bilsico (Lei n' 2.591, de 1912) como também por quase meia centena 
de instrumentos, cm forma de leis, decretos-leis, circulares, resolu
ções, instruções, portarias, atos dcclaratórios, revogados ou esvazia· 
dos alguns mas permanecentes muitos, inclusive a mencionada Lei 
no 2.591 /12. cm vários dispositivos, c seus subsídios tomados de 
empréstimo il similar sobre letras de câmbio (Lei no 2.044, de 1908); 
c assim, quer por não conterem matéria tratada na Convenção de 
1931, quer por permanecerem estáveis por efeito das aludidas rcser· 
v as. 

Estas nem sempre são claras ao aplicador - a multidão que 
diuturnamente utiliza o cheque- já porque vasadas em linguagem 
internacional (produto do texto original francês}, já pelas opções dei· 
xadas cm ubcrto c assim carentes de definição na área dos direitos 
dos Estados pactuantes. 

4. Que uma lei sobre o cheque é matéria inquestionável, no 
sentido de consolidar o manancial legislativo disperso, e mesmo 
definir certos pontos obscuros na praxe doméstica, não resta pois a 
menor dúvida. 

E que este tem sido tema quase obrigatório dos congressos que 
genérica ou especificamente se reuniram nas últimas décadas para 
apreciarem teses jurídico-econômicas, dizem-no os vários tentames 
na forma de antcprojctos tendentes a um diploma de direito interno 
convenientemente clarificado sobre o cheque. 

H:'1 pnrtanto, para o desiderato comum, farto material a ser 
extraído dessas valiosas contribuições, a par do que a jurisprudência, 
trabalhadn cm muitos anos, oferece por sua vez maciça parcela com 
diretrizcs expressivas, a fim de que se possa obter um texto legal 
dcsejavclmcnte útil. 

11 - A Matéria Legislável 

5. Na conjuntura, a sistemática do instituto do cheque no Brasil 
permite distinguir: n) os princípios convencionais inovadores c de 
aplicação sem reserva: h) us reservas auto-aplicativas: c) as reservas 
carentes de deliniçUo. 

6. Em verdade, poucus siio as dirctivas convencionais imodificá· 
veis que operuram transformação dos principies já adotados no Bra· 
si I, uma vez que, coetâneas das Conferências de Haia, de 1910 c 1912, 
a Lei brasileira sobre o cheque e sua subsidiária sobre letra de ciim· 
hio c nota promissória ( 1908) absorveram os principais lineamentos, 
como rcflcxos, que ambas as Conferências se fizeram, do pensamen· 
to jurídico dos rovos integrados no direito do tipo continental, como 
l:onns~o. 

avisos de não pagamento e de obstáculo insuperável à apresentação 
(arts. 42 e 48); à pluralidade de c•cmplarcs dos cheques de giro inter· 
nacional (arts, 49·50); c às alterações do titulo (art. 51). 

7. Ressaltam como principies inovadores ao direito interno e 
c>igibilidadc sem reserva os relacionados com a irrecusabilidadc do 
recebimento parcial (art. 34.2) e com a cláusula "sem protesto", 
"sem despesas" (art. 43), Quanto no pagamento parcial, é de lem· 
brar ser princfpio adotado no Brasil para efeito dos tftulos cambiais, 
restando dúvida, apenas doutrinariamente, com respeito à aplicação 
subsidiária ao cheque do art. 22, § I•, da Lei no 2.044/08, tanto 

· mais quando a Convenção de Genebra tomou caminho oposto no de 
sua.,prcdcccssora, de Haia, n qual admitia (nrt. 18.2) a recusa do 
pagamento parcial. Como quer que seja, a regra nunca foi adotada 
no Brasil, c assim os bancos não ofereciam pagamento parcial c os 
portadores de cheque, por óbvio, os protestavam pelo valor total 
c>prcssado na ordem. 

8. Menos dúvidas apresenta o elenco de principies passfveis de 
reservas auto-aplicativas, visto como, cm sua clareza, emergem 
preservadas as peculiaridades domésticas desviadas da Lei Uniforme, 

Figuram nesta condição as regras do Anexo II relacionadas com 
o suprimento da falta de assinatura (art. 2o), objeto da Resolução 
no 74/67 do Banco Central; a disponibilidade de fundos desde o 
momento da criação do cheque (art. 5•}, regra assente no art. 8o da 
Lei no 2.591 /12; a restrição ao cheque nominativo dossaques sobre o 
próprio sacador (arts. 8' c 9•), principio contido no Decreto 
n• 24,777 /34; os prazos de apresentação (art. 14), mantida a tradi· 
ção brasileira dos 30 c 120 dias, conforme o cheque emitido para ser 
pago na mesma ou cm outra praça, segundo o Decreto n' 22.924/33; 
a caracterização do serviço de compensação (art. 15); a inaplicabili· 
dade da cláusula de pagamento efctivo em moeda estrangeira 
(art. 17,/ine), regra imutável no Brasil desde 1933 c reafirmada no 
Decreto n• 857 /69; a taxa de juro de mora (art. 23); a subsistência 
do direito de açào com base cm lucros ilcgftimos (art. 25); a prepon· 
dcrância da norma interna sobre a interrupção da prescrição 
(art. 26); e a harmonização de datas cm face de calcndãrios difcrcn· 
tes (art. 30). 

9. Onde porém a intervenção do legislador propicia-se, não só 
saudãvcl porém absolutamente necessária, é no que diz respeito aos 
pontos indefinidos, ou cm torno dos quais o Brasil, ao aderir à Con· 
vcnção, reservou-se orientação autônoma eventual, ou com intuito 
opcional diferido. 

Merecem especial definição os seguintes pontos, mencionados 
no Anexo 11 à Convenção de Genebra; 

a) a explicação clara do que se deve entender por "lugar de 
pagamento", no sentido de considerar como tal a praxe doméstica, à 
falta de outra indicação, o lugar onde o cheque foi emitido (art. 3•); 

b) a vinculação da cláusula "não transmissfvcl" ao portador 
que tenha recebido o cheque com esta cláusula (nrt. 7•); 

c) o disciplinamcnto do "cheque domiciliado" (cheque pagável 
no domicilio de terceiro que não seja banqueiro), matéria inovada 
totalmente no direito pátrio (art, 10); 

d) a inaplicabilidade da regra de não obrigação de restituição 
de cheque cm caso de desapossamento (art, 21 da Lei Uniforme), 
quando se tratar de ordem ao portador (art. 12); 

e) o esclarecimento cabal cm torno da revogação do cheque, 
para admitir que o seja antes de expirado o prazo de apresentação 
(art. 16}, como é da fndolc do direito pátrio; 

:"l~~;tt· ~uhparitgrafo lembrudamos apenas us normas da Lei 
Unifnrmc :-.nhrc a autonomia de assinaturas para efeito de validade 
dn cltcqtJC (:trts. lO c li); a modalidade de cheque emitido por conta 
de ton:cir" (art. li.2); a concentração du responsabilidade do paga· 
mcnt(1 n:t rcs'ioa do sacador (art.\2), jâ presente nas Regras de Haia; 
:t., rt:)!r:t., e~r'>lctiva'i Jn endosso (urts, IS, 20, 23 c 24): us relntivns aos 

f) a proibição de ajuste de taxa cambial para determinação do 
valor da moeda estrangeira nos cheques pagã veis no Brasil (art, 17, 
caplll), considerando que a regra contida neste dispositivo do Anexo 
II apenas confere direito de sustar os efeitos da clAusula se o julgar 
necessário em circunstâncias excepcionais. 

I O. Podem aditar-se como figuras carentes de rcvisilo ou atunli· 
zação legislativa, aconselhada pela evoluçilo do instituto, embora 
dotadas, na sistemâtica doméstica, de regras que se mantiveram 
invulncradas pela Lei Uniforme: 
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a) as menções certiOcatórias do "visto" e da "marcação" (Ane
xo 11, urt. 6•); 

b) as clâusulas de reserva de pagamento-cruzamento e lan
çamento em conta (id., art. 18); 

c) a exigibilidade de protesto, como prova de verificação do 
não pagamento do cheque (arts. 20-21 ). 

III- Esqucmatlzaçilo do Antcprojcto 

11. O Grupo de Trabalho procurou seguir o mais passivei os 
lineamentos da Lei Uniforme, representada no Anexo I à Convenção 
de Genebra, só se afastando para assegurar uma redução mais condi
zente com as peculiaridades da legislação interna e para melhor 
harmonizar certos dispositivos a outros impostos pela praxe domésti
ca e ou autorizados pela própria Convenção em seu Anexo II. 

Assim, a distribuição em capítulos é praticamente n mesma, sal
vo naqueles casos em que os capitulas da Lei Uniforme, por sua 
diversificação e pouca extensão, permitem gruparem-se no abrigo 
comum das .. Disposições Gerais", sem prejuízo da consulta ou inter
pretação. 

I) Da emlssilo e forma do cheque 

12. Do primeiro capitulo são reproduções da Lei Uniforme os 
arts. 2•- 5• (caputi- 6•- 7•- 9• 1 capul) 10-11 I caput e§§ I• e 3•) 
- 12- 14 a 17. Correspondem respectivamente aos artigos 1• a 3•, 
4•a8•,10a 12doAnexol. 

O Art. 3• procura definir a faculdade assegurada pelo art. 2• do 
Anexo II sobre o suprimento da assinatura de próprio punho por 
autenticação mecânica; e os§§ 1• e 2• do art. 5•, seguindo a tradição 
doméstica, precisam que o lugar da emissão, inscrito no cheque pelo 
portador, faz presumir que a ordem aí deve ser paga, à falta do que 
manda entender como lugar de pagamento e designado ao lado do 
nome do sacado. 

Também seguindo a longeva tradição brasileira, constante do 
art. 8• da Lei n• 2.591/12, art. 8• assenta que o cheque faz supor a 
existência da provisão correspondente desde a data de sua emissão 

13. Mantendo Integro o irrenunciãvelprincípio de que o cheque 
não pode ser aceito, reputada nula qualquer menção de aceite 
iançuda no titulo, o Anteprojeto abriga no art. 90 as Oguras de 
certificação conhecidas pela sistemãtica brasileira e autorizadas pela 
reserva do art. 6. Assim, o Grupo de Trabalho, com a restrição de 
um de seus membros, manteve a figura do .. visto", consagrado pelo 
costume, e da "marcação", estabelecida no art. 11 da Lei 
no 2.591/12, por considerã-las proveitosas ao sacador e ao portador 
e por entender pouco relevante a quiçã única argUição que se levanta 
contra elas, assentada no aumento do custo operacional a cargo do 
sacado, aliás facilmente contornada. 

A marcação permanece com seu carátcr estritamente novatório 
(nevação subjetiva por substituição de devedor) e assim dependente 
do consentimento do portador, para efeito de exonerar de 
responsabilidade o sacador e os demais coobrigados .. Não se trata de 
um aceite, porque se verifica o exaurimento da vida do cheque como 
titulo cambiãrio, cessada toda transfcribilidade a não ser em obediên
cia às regras do direito civil. O visto converter-so-á em figura legal, 
não mais costumeira, pura um só efeito de atestar a existência de fun
dos suncicntes ao pagamento e impedir a utilizaçilo desses fundos no 
pagamento de outro,-; cheques do mesmo corrcntista durante o prazo 
de apresentação do cheque visado. 

14. Os arts. li,§§ 1•, e 13 perfilham o cheque sacado por conta 
de terceiro e o cheque pagável no domicilio de terceiro, figuras só 
agora incorporadas, como jã se observou acima, à sistemática bra
sileira, porém as subordinam u acordo entre o sacado c o titular da 
conta ou o sacador, respectivamente. 

15. O art. li, § 2•, consagra o principio du legislação interna 
(Dcc. n• 24.777 /34) que vedll a forma "ao portador" nos cheques 
passados sobre o próprio sacador (cheq11e commandita, manager's 
cherk, casbier's cht•ck J. ou sejam, os domesticamente chamados che-

ques de caixa ou cheques administrativos, inclusive os de viajante 
ltraveler cheq11e J. 

16, Neste primeiro capítulo, além do urt. I• que define o campo 
de aplicação du lei do cheque no Brasil, com o subsidio do art. 30 do 
Anexo 11, insere-se no art, 4• a regra de capacidade para intervenção 
em cheque no sentido de criú-lo, transmiti-lo, garanti-lo c recebê-lo, 
mantido o princípio vigente da Lei n<• 2.044, de i'JOX, art. 42. 

11) Do Trunsmlssiio 

17. Reproduzem-se neste capítulo- artigos IH a 21Í, 29,31 e 32 
-os correspondentes dispositivos da Lei Uniforme: am. 14 u 20, 23 
(3) e 24, 

No art. 28 exclui-se o cheque ao portador da regra segundo a 
qual o detentor do título não é obrigado a restituí-lo a não ser que 
tenho adquirido de mâ fé. Respeitou-se a reserva tomada polo Brasil, 
na forma do urt. 12 do Anexo 11. 

E incluíram-se dois princípios alheios à Convcnç;"to mas assentes 
na legislação do País: o do urtigo 27, sobre o efeito liberatório do che
que com indicativo do fim u que se destina (Lei no 4.728/65, art. 52); 
c o do art. 30, versando o mandato com plenos poderes, salvo caso 
de restrição, u qual deve ser expressa no próprio endosso (Lei 
n• 2.044f08, art. 8•, § 1•). 

Iii) Do aval 

18. Salvo cambiantes rclaeionuis, o capítulo do aval (arts. 33 a 
36) reproduz os urts. 25 a 27 da Lei Uniforme, acrescido apenas de 
um dispositivo (urt. 37) que, absorvendo o art. 44, § 1•. da Lei 
no 2.044/08, versa a proibição da inutilização do aval. 

I v) Da Apresentação e do PaRamento 

19. O capítulo é formado com a absorçf•o dos artigos 28 e 30 a 
36 da Lei Uniforme e mais u opção correspondente ao art. 14 do 
Anexo II e a manutenção de dispositivos da legislação interna 
coexistente. 

A opção (art. 41) diz com os prazos de apresentação, cm 30 e 
120 dias, conforme o cheque seja emitido no mcsmu munic!pio onde 
tiver de ser pago ou em outro lugar. Embora se trate dos prazos mais 
dilargados do direito comparado, entende-se que se não deve alterar 
a praxe cristalizada no Pais há mais de scssentu nos, Substituiu-se: 
entretanto a expressão "praça" de sentido•ambíguo, por "munic!· 
pio", critério preferível a .. comarca". 

20. Os princípios domésticos compatíveis retratam-se nos arts. 
39, 40, 44, 45, 47, 50, 5 I, 53 e 55, a saber: 

a) o pedido pelo sacado de garantia para pagar o cheque 
mutilado ou partido, ou que evidenciar suspeição quanto a algum 
dos requisitos essenciais (Lei n• 2.591/12, art. 10, O na i); 

b) a regra u observar cm caso de apresentação simultânea de 
dois ou mais cheques em soma superior aos fundos disponíveis (id., 
art. 8•); 

c) a sanção por emissão do cheque sem fundos, consistente no 
impedimento de movimentaçfLo de conta de depósito bancário por 
meio de cheque (Circular n' 162/71 do Banco Central), ampliada 

· para um nno, atuulmente seis me~es, a restrição contra o com:ntistn 
inidõnco: 

d) o autorizativo para u revogação do choque ou a oposição a 
seu pagamento u qualquer tempo, circunscrita aos casos de perda, 
roubo, falsidade, incapucidadc do portador ou fulê-ncio. deste ou do 
sacador, cuja fonte nacional assenta nu Lei n• 2.044/08 (urt. 23, 
parágrafo único); 

e) a upenaÇi\o, na forma de multa de 10% (det. por cento) sobre 
o valor do titulo, sem prcju!zo da responsabilidade civil ou penal em 
que possa incorrer, de quem impedir o pu~amento de cheque sem 
motivo uutorizudo por lei (fonte: Lei n• 2.591/12, art. 6•); 

f) a explicituçilo do principio de ni\o recusa de recebimento pnr
ciul do vulor do chcquc cundicionudn upcnus ~Hl "'nso de não dispor o 
sacador que de umu porto du previsüo (Ancxn I, urt, 34.3). O 
explicativo quer-nos pureecr do melhor nlvitrc c prefigura no Código 
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Suíço das Obrigações (urt. 1.103,2) c nu Lei fruncesu de 30-10·1935 
(art, 34,2); 

~) n regra de que o portador, em caso de plurulidndc de bc· 
neficii~rios, conjuntos ou di~ untos, é o credor único do cheque pura 
efeito de recebimento (lei no 2,044/08, art, 39, § l'); 

h) a definição da responsabilidade do sacudo pelo pagamento 
de cheque falso, ressalvada a hipótese de culpa do correntista, O 
Anteprojeto defme por culpa do correntista a negligência na guarda 
da caderneta de cheques, inclusive no referente à manipulação da 
mesma quando atribuída a preposto sem a fisculizução devida, e esta· 
belcce a divisão de prejuízo entre sacado c sacador cm caso de culpa 
concorrente, Subsidia o principio a jurisprudência constante da 
súmula no 2H do Supremo Tribunal Federal; 

I) a inovação de que o corrcntista decai do direito de reclamar 
lunçamcnto de cheque falso cm sua conta, dentro de 6 (seis) meses a 
contar do recebimento do cxtrato com lançamento impugnado. O 
princípio é sorvido no direito comparado, uma vez que prefigura no 
urt. 132 da Negoriallnsrnunents Law, do Estudo de Nova Iorque, c 
no art. 1.132 do Código helvético para as obrigações; 

j) a incorporação das regras sobre o dcseaminho de cheque, 
constantes do art. 36 da Lei no 2.044/08, faculdudc conferida ao 
direito interno pelo nrt. 16(2) do Anexo II. 

v) Cheques cruzados c cheques upara lenr em conta" 

21. Os urts. 56 a 62 do Anteprojeto reproduzem basicamente os 
homônimos nn. 37 a 39 da Lei Uniforme. 

O Grupo de Trabalho, absorvendo o ensinamento da melhor 
doulrina. diríamos generalizado e nele visando n purificação do insti· 
tuto de cheque, mant!!ve u modalidade do 11Cruzamcnto'\ praxe 
advinda da Lei n• 2.591, e introduziu a modalidade homóloga do 
"lançamento cm conta" (nur :ur Verredmung) como substitutos da 
reserva de pagamento, por entendê-las plenamente coexistentes c 
realmente proveitosas it segurança nnalfstica do cheque. O Grupo de 
Trabulho, assim decidindo, levou em c<1nta não apenas que a tcndên· 
cia do dirt:ito comparado é u ap\icução simultânea de ambas as 
clúusulas. só registrando a exceção nu França, em Portugal c no Bra· 
si!, como também que se esboça hú muito no Brasil, pelo menos 
desde 1952, através do Projeto Legislativo no 72, a tendência favorá· 
vel tt udoçiio da clúusula do .. lançamento em conta", em coexistência 
com o cruzamento. 

vi) Ou u~iio Jlor fultn de pngumcnto 

22. Os disposilivos deste capítulo dn Lei Uniforme (arts. 40 a 
48) são naciunali1.ados aos arts. 63 c 64 (capul), 65, 66, 69 a 83 do 
Antcprujeto, salvo definição intrudulida na dispensabilidade do 
protesto, critério por que se pauta o art. soda Lei no 2.591/12. 

Com o pessimismo dn reserva contida no urt. 21 do Anexo II, o 
protesto é consagrado de lege fcrenda como instrumento formal para 
v~rificnr u não rca\izuçüo do cheque, entretanto apenas nas nções 
regressivas do portador contra os endossantes e seus avalistas, em 
ra1.ào do qu~: é disp~:nsado nas demais ações, tais a do portador con
tnl o sacador c a do avalista do sacador contra seu nvn\izado; caso 
em que a prova pude ser efetuuda ou por dceluraçào do sacado, data· 
da c cscrilU sohre o cheque, com a indicação do dia em que este foi 
apresentado, ou por declaração datada do serviço de compensaçi\o 
de que o titulo foi apresenwdo em tempo útil e nào foi liquidado (Lei 
Uniforme,art. 40). 

23. Foram inseridas neste capitulo regras a ele pertinentes e de 
vigência cristalizada na lt:gislncào interna u saber: 

n) art. 67, relativo u formação do instrumento de protesto (Lei 
n• 2.044/08, art. 28); 

h) urt. 68, suhre a manifestação do protesto tirndo por outro 
exemplar de cheque ou. na falia, pelas indicações do protcstnnte, em 
caso de recusa na tl!!vu\uç:io Uo título por quem o rcct:heu pura nele 
intervir nu cft·lu;lr \) pat!amenhl (!.c1111' 2.044/0S, art. 31): 

c) arl. X-1, n,and1.1 a n:gra, intangível no direito do cheque, 
scgumlo a qual o ~acado sú n.:spnndc perante: o ~acador por gcstUo de 

negócio, isto é, consugrundo exprcssumcnte sun posiçi\o de ad/ectus 
so/utiom's causa. 

vil) Dn prescrição 

24. Abrigam-se neste capitulo os arts. 52 e 53 da Lei Uniforme, 
aos quais foram acrescentudos dois princfpios: um, contido no 
parágrafo único do art. 85, parn deixar expressado que obedecerá 
aos prazos prcscricionais de direito comum a ução contra o sacador 
ou qualquer dos coobrigados que tenha feito lucros ilcgitimos; e 
outro, complementando o nrt. 86, para estnbelecer que a prescrição 
só se .interrompe uma vez. 

vlll) Disposições gerais 

25. O capitulo reproduz os urts. 49 e 50 da Lei Uniforme, sobre 
a pluralidade de exemplares de cheque emitidono estrangeiro para 
pagamento no Brasil ou vi ce-versa; 51, sobre a responsabilidade em 
caso de alteraçi\o do texto do cheque; 55, sobre o entendimento de 
"dia útil"; 56, sobre a contagem de prazos; e 57, sobre o irreconhe· 
cimento de dias de graça, ou de perdão. 

26. Têm abrigo neste capitulo a sanção contra os que 
habi!Ualmente emitem cheques sem fundos embora liquidados na 
segunda apresentação, principio emanado da Circular no 162/73 do 
Banco Central; a diretiva em torno da microfotografia de cheques 
devolvidos ao sacador depois de liquidados pelo estabelecimento 
sacado (Circular no 105/67); e a orienlaçào relativa a vários princí· 
pios resolutórios de connito de leis quanto a cheques emitidos no 
estrangeiro para realização no Brasil. 

IV- A matéria nilo legislada 

27. O Grupo de Trabalho teve o especial cuidado de fazer que o 
Anteprojeto cobrisse toda a matéria constante da Lei Uniforme e 
apontasse regras definidas pura todas as reservas tomadas pelo Bra· 
si!, com exceção, quanto a estas, dos pontos opcionais constantes do 
arts. 7 e 10, por julgá-los despiciendos. 

O ·art. 7 do Anexo II propicia seja determinado na lei interna 
que os cheques revestidos da cláusula "não transmissível" só podem 
ser pagos aos portadores que os tenham recebido com essa clâusula. 
A não inclusi\o desta reserva tem por finalidade, mantendo o princl· 
pio do art. 14 (2) da Lei Uniforme, admitir a transmissibilidade do 
título pela forma de cess:io ordinária. Visn pois a resguardar o insti· 
tu to civil da cessão. 

O nrt. 10 admite que o pagamento do cheque domiciliado possa 
ser feito no domicílio de terceiro que não seja banqueiro. Neste 
ponto é de recordar que a adesilo do Brasil à Convenção de Genebra 
foi manifestada por nota da Legaçilo cm Berna ao Secretârio Geral 
da Liga das Nações, em 1942, quando bem modesta ou quase 
inexpressiva era a penetração da rede bancdria no interior do Pais, 
1m pondo portanto a instituiçi\o de correspondentes nilo banqueiros. 

28. O Grupo de Trabalho preferiu omitir no Anteprojeto o 
tratamento penal sobretudo referente à emissilo de cheque sem 
fundos. f; verdade que alguns pulses aproveitaram o ensejo da 
adesão il Lei Uniforme pura darem tratamento penal aos illcitos na 
norma espectnca interna. 

Entendeu o Grupo de Trabalho que melhor proveito coiherd u 
futura lei reservando-se apenas a sançiio administrativa, para o que 
consagrou, e agravou, o principio jâ em uso do impedimento de 
movimentação de conta bancária por meio de cheque, aplicado no 
correntistu inidôneo (art. 44), deixando à lei especifica a sunçào 
penal, como i: de tradição do direito pâtrio. 

Sem embargo, omitiu u pena de multa administrativa (Lei 
n• 2.591/12, art. 7'), por considerar de melhor proveito pura o insti· 
tuto do cheque, conseqUentemente para a sociedade, u privação 
ucimu dcscrilll, 

V - Conclusõo 

29. O Grupo de Trabalho oferece o Anteprojeto que integra 
este Relutório ii Honorilvcl Confederuçüo Nucional do Comércio, 
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com a sugestão de que o envie às duas Casas do Congresso e aos 
Senhores Ministros de Estudo da Justiça e da Fazenda, manifestan
do-lhes o interesse das classes econômicas e dos juristas brasileiros 
em que o País disponha, quanto antes, de uma lei interna unificando 
a matéria de cheque, ciacada nos princípios da Convenção de 
Genebra. 

Sala das Sessões, cm I' de junho de 1977.- Jessé Pinto Freire. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

DECRETON•2.044, DE31 DE DEZEMBRO DE 1908 

Deflne a letra de cambio e a nota promissoria e regula as 
operações cambiaes. 

Art. 6• A letra póde ser passada: 
I. A vista. 
11. A dia certo. 
lll. A tempo certo da data. 
IV. A tempo certo da vista. 

Art. 22. O portador não é obrigado a receber o pagamento 
antes do vencimento da letra. Aquelle que paga uma letra, antes do 
respectivo vencimento, fica responsavel pela validade desse paga· 
menta. 

§ I' O portador é obrigado a receber o pagamento parcial, ao 
tempo do vencimento. 

§ 2• O portador é obrigado a entregar a letra com a quitação 
àquelle que effectua o pagamento; no caso do pagamento parcial, em 
que se não opéra a tradição do título, além da quitação em separado, 
outra deve ser firmada na propria letra. 

...... ............ ......... .......... ······················ 
Art. 28. A letra que houver de ser protestada por falta de 

acceite ou de pagamento deve ser entregue ao official competente, no 
primeiro dia util que se seguir ao da recusa do acceite ou ao do venci· 
menta, e o respectivo protesto tirado dentro de trés dias uteis. 

Paragrapho unico. O protesto deve ser tirado do togar indi· 
cada, na letra para o acceitc ou para o pagamento. Sacada ou acceita 
a letra para ser paga em outra domicilio que não o do sacado, 
naquelle domicilio deve ser tirado o protesto. 

·················· ········································ 
Art. 31. Recusada a entrega da letra por aquelle que a recebeu 

para firmar o acceitc ou para effectuar o pagamento, o protesto póde 
ser tirado por outro exemplar ou, na falta, pelas indicações do pro· 
testante. 

Paragrapho unico. Pela prova do facto, póde ser decretada a 
prisão do detentor da letra, salvo depositando este a somma cambial 
e a importância das despezas feitas. 

Art. 39. O possuidor é considerado' legitimo proprietario da 
letra ao portador e da letra endossada em branco. 

O ultimo endossatario 1: considerado legitimo proprietârio da 
letra endossada em preto, si o primeiro endosso estiver assignado 
pelo tomador e cada um dos outros, pelo endossatario do endosso 
immcdiatamcnte anterior. 

Seguindo-se, ao endosso em branco outro endosso, presume-se 
haver o endossador deste adquirido por aquelle a propriedade da 
letra. 

§ I• No caso de pluralidade de tomadores ou de endossata· 
rios, conjunctos ou disjuntos, o tomador ou o endossatnrio possui· 
dor da letra (: considerado, para os effeitos cambiaes, o credor unico 
da obrigação. 

§ 2• O possuidor, legitimado de accordo com este artigo, 
somente no caso de má fé na acquisição, póde ser obrigado a abrir 
mão da letra de cambio. 

..................... ··········· ·············· ,,,,,·,,,,,,,, 
Art. 42. Póde obrigar-se, por letra de cambio, quem tem a 

capacidade civil ou commercial. 
Paragrapho unico. Tendo a capacidade pela lei brazilr.ira, o 

estrangeiro fica obrigado pela declaração, que firmar, sem embargo 
da sua incapacidade, pela lei do Estado a que pertencer. 

·································· ··············· ......... . 
Art. 44, Para os effeitos cambiaes, silo consideradas nilo 

escriptas: 
I- a clausula de juros; 
11 - a clausula prohibitiva do endosso ou do protesto, a 

excludente da responsabilidade pelas despezas e qualquer outra, 
dispensando a observancia dos termos ou das formalidades 
prescriptas por esta lei; 

lll- a clausula prohibitiva da apresentação da letra ao acceite 
do sacado; 

IV- a clausula excludente ou restríctiva da responsabilidade e 
qualquer outra beneficiando o devedor ou o credor, além dos limites 
fixados por esta lei. 

~ I' Para os effeitos cambiaes, o endosso ou aval cancellado é 
considerado não escripto. 

§ 2• Não é letra de cambio o titulo cm que o emittente exclue 
ou restringe a sua responsabilidade cambial. 

... ······················· ......................... ········ 
DECRETON• 2.591, DE 7 DE AGOSTO DE 1912 

Regula a emissio e circulaçio de cheques • 

Art. 5• O portador que não apresentar o cheque nos prazos 
indicados no artigo antecedente, ou deixar de o protestar por falta de 
pagamento, perderá a acção regressiva contra os endossantes e 
avalistas. 

Perderá também contra o emittente, si este tiver, ao tempo 
sufficiente provisão de fundos e esta deixar de existir, sem facto que 
lhe seja imputavel. 

Art. 8• O beneficiârio adquire direito a ser pago pela provisão 
de fundos existentes em poder do sacado, desde a data do cheque. 

O pagamento dos cheques far-se-ha à medida que forem 
apresentados, 

Apresentando-se, ao mesmo tempo, dous ou mais cheques, em 
somma superior aos fundos disponiveis, serão preferidos os mais 
antigos. Si tiverem a mesma data, serão preferidos os de numero infe
rior. 

. .. ············· ............... ,, ························· 
Art. 10. O cheque(: pagavel à vista, ainda que o não declare. 

O sacado, porém, poderá pedir explicações ou garantiu para pagar o 
cheque mutilado ou partido, ou que contiver borrões, emendas ou 
data suspeita. 

Art. 11. Si o portador consentir que o sacado marque o che· 
que pura certo dia, exonera todos os outros responsaveis. 

LEIN•4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965 

Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidos 
para o seu desenvolvimento, 

Art. 52. O endosso no cheque nominativo, pago pelo banco con· 
tra o qual foi sacudo, prova o recebimento da respectiva importância 
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pela possoa n favor da qual foi emitido, c pelos cndossuntcs 
subseqUentes. 

Parágrafo único. Se o cheque indica a nota, faturu, conta, 
cambial. imposto lançado ou declarudo u cujo pagamento se destina, 
ou outru causa da sua emissuo, o endosso do cheque pela pessou a 
favor da qual foi emitido e a sua liquidaçilo pelo banco sucado 
provam o pagamento da obriguçuo indicada no cheque. 

DECRETO N• 57.595, DE 7 DE JANEIRO DE 1966 

Promulgu as Convenções para adoçilo de uma Lei Unlfor· 
me cm matéria de cheques. 

. . . . . . . . . . ' .......... ' .... ' .. ' .. ' . ' ............... " . ' .. 
DECRETO N•24.777, DE 14 DE JULHO DE 1934 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados 
Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o art. I• do 
Decreto n• 19.398, de li de novembro de 1930, e 

Considerundo que há controvérsia sobre a legalidade da em is· 
silo de cheques feito por Bancos e firmas comerciais contra as 
próprias caixas, nas sedes ou filiais e agências; 

Considerando, porl:m, que se a prática generalizada de tais 
cheques, aqui e no estrangeiro, conculta os interesses éconõmicos aos 
quais o cheque, desde sua criação, visou atender; 

Considerando que ati: legislações, que a proibiam, como a ingle· 
sa, passaram a legitimâ·la; 

Considerando que jli foi ela aprovada em Convenções Interna
cionais, a que o Brasil aderiu; 

Considerando que, cxcluida a possibilidade das emissões no por· 
tador, desaparece o único inconveniente que se pode ver nesses 
cheques; 

Decreta: 

Art. I• Os Bancos e firmas comerciais podem emitir cheques 
contra us próprias caixas, nas sedes ou nas filiais e agências. 

Parágrafo único. Estes cheques não poderão ser ao portador, c 
regular-se-ilo, em tudo o mais pela lei do cheque. 

Art. 2• Revogam-se as disposições em contrllrio. 
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1934, 113• du Independência e 46• 

da República.- GETÚLIO V ARCAS- Oswaldo Aranha. 

DECRETON022.924, DE 12 DE JULHO DE 1933 

Declara que continua em vigor a 2• parte do § 99 do art. J• 
da Lei n• 2.919, de31 de dezembro de 1914. 

.. .. .. '.' ..... ' ' ............... ' ................... ' .. ' .. 
............ ' .......... ' .. ' .................. ' ......... ' 
' . ' .... ' .. ' .... ' ' ... ' . ' ... ' ...... " .................. ' ' . 

(Ás Comissões de Consrfluiçdo r Justiça' de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - O projeto será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre n mesa, requerimento que ser:\ lido pelo Sr. Jo.sccrctário. 

~lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 156, DE 1977 

Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos 
que o tempo dcstinndo uos oradores do Expediente, de sessão do 
Senado Federal, seja dedicado a comemorar o cinqUent(orio do 
Jornal O Estada de Minas, um dos maiores órgilos da Imprensa 
Mineira, pertencente uos Diúrios Associados. , 

Sala das Sessões, cm Jo de junho de 1977.- M:or,ulhi\cs Pinto
Gustavo Capunemu - Itamar Fruneo - l!cuuto Franco - Henrique 
de Lu Roeque- Mendes C anule. 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Oportunamente, a 
M'esa fixurA a data da comemoração proposta. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal- José Guiomard- Evundro Carreira- Cattete 
Pinheiro - Domício Gondim- Milton Cabral- Marcos Freire
Paulo Guerra - Arnon de Méllo - Luiz Cavalcante - Joilo 
Calmon - Gustavo Capanema - Benedito Ferreira - Saldanha 
Derzi- Accioly Filho- Lenoir Vargas- O ta ir Bccker. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Está finda n Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretârio . 

~lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 157, DE 1977 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Diu, a fim de que a matéria constante 
do item n•l seja submetida ao Plenário em último lugar. 

Sala das Sessões, em I' de junho de 1977. - Hel•ídlo Nunes, 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se ao item n• 2 da pauta. 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 149, de 
1977, do Senhor Senador Mendes Canale, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos 
proferidos pelos Generais Sylvio Couto Coelho da Frota, 
Ministro de Estado do Exército, e Fritz de Azevedo Manso, 
Chefe do Estado-Maior do Exército, no dia 26 de maio de 
1977. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serâ feita a transcrição. 

t O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO 
GENERAL FRITZ DE A.ZEVEDO MANSO: 

"Senhor Ministro: 
Hã três anos atrás, quando Vossa Excelência assumia o Minist~· 

rio do Exército, substituindo o saudoso Ministro Vicente Coutinho, 
e me honrava com a sua confiança, convidando-me pura ser o seu 
Chefe de Estado-Maior, eu era um General-de-Exército com apenas 
dois meses no posto, o penúltimo na ordem hierárquica . 

Eis-me, agora, Senhor Ministro, na condição de General mais 
graduado, dentre os que ainda se encontram nos quadros do Ministé· 
rio, cumprindo o grato dever de interpretar o pensamento de todos 
os companheiros e, por extensão, o pensamento do próprio Exl:rcito, 
nu saudação a seu Chefe, no transcurso do terceiro aniversArio da 
gestão de Vossa Excelência à frente do Ministério do Exército. 

Ao termo dos três unos percorridos, muito se transformou o 
quadro de auxiliares de Vossa Excelência, seja no Alto Comando, 
seja no quadro de oficiais do seu gabinete, até porque, ao longo desse 
tempo, dez Generais ascendorum ao último posto e, computadas us 
armas e os serviços, chegaram ao generalato cerca de sessenta oficiais 
e perto de trinta alcançaram o posto de Generul-de-Divisi\o, 

Se tem sido extremamente mutável, a cada ano, o quadro das 
testemunhas deste ato de cnmnrudugem militar, e j4 não se encon· 
trnm aqui muitos dos notlaveis companheiros que, nos diversificados 
sctorcs, tanto dernm de si pela maior c:ficiêncin du instituiçào1 Vossa 
Exceléncin tem sido o fntor essencial de permunéncin c continuidnde, 
o intérprete fiel das superiores dirctri<es do Presidente du República, 
o ponto de equilibrio entre ns tcndênciaas de conservantismo e de 
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renovnçUo, o elo entre as rccundas administrações anteriores e o 
Exército de amanhã. 

Graças à superior orientação de Vossa Excelência, sua 
clarividência, sua determinação, seu patriotismo, seu espirita militar, 
sua austeridade, seu exemplo e seu profundo conhecimento do 
Exército, essa transitoriedade dos homens realizou-se de forma 
harmoniosa com a busca incessante dos mais altos padrões de opera· 
cionnlidadc, o gosto pelas idéias novas, os impulsos de criatividade e 
de renovação, no tempo em que permaneciam imutãvcis os valores 
morais da instituição. 

Testemunha da gestão de Vossa Excelência à frente do Ministê· 
rio desde as horas primeiras, creio poder interpretar o agradecimento 
do Exército por tudo o que tem realizado por ele c com ele, ao longo 
destes unos, por todos os seus cuidados, suas preocupações, suas vig!· 
lias, suas renúncias, seus entusiasmos, suas energias despendidas, 

Por minha voz, interpretando os sentimentos dos que aqui estão 
presentes e dos companheiros das mais distantes guarnições, o 
Exército agradece a Vossa Excelência a lúcida, enérgica c serena 
liderança. Estendemos, à sua admirável família, as homenagens de 
nosso apreço c fazemos votos para que Deus guarde c inspire Vossa 
Excelência, na tarefa de nos conduzir a todos nós, integrantes da 
Força Terrestre, no cumprimento do dever constitucional, de, ao 
lado da Marinha e da Aeronáutica, assegurar a paz do povo 

, brasileiro." 

t O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO 
GENERAL SYLVIO COUTO COELHO DA FROTÁ: 

"Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército. 
Recebo a homenagem que, a mim, prestam os oficiais-generais 

em serviço na capital federal, ao ensejo do transcurso do 3• aniversá· 
rio da minha gestão no Ministério, como mais uma demonstração 
inequívoca da solidariedade, tradicional no Exército, entre coman· 
dantes e comandados. 

Dirigida a quem, eventualmente, ocupa o cargo ministerial, 
traz, todavia, a intenção de personalizar o apreço a este velho solda· 
do, na palavra generosa do meu estimado amigo, Gen. Fritz, ao 
distinguir-me com referéncias tocantes e enaltecedoras, inspiradas no 
calor de duradoura e fraterna camaradagem. 

e de praxe, cm ocasiões como esta, fazer-se um rctrospccto das 
realizações alcançadas e das perspectivas para o futuro, à guisa de 
prestação de contas c de definição de objctivos. e um hábito salutar 
que reforça os canais de comunicação entre quem dirige c os que 
executam, proporcionando estímulos,· ensejando compreensão c 
oferecendo orientação, necessários à harmonia do conjunto. 

Dispenso-me, todavia, de enumerar, minuciosamente, o que, 
juntos, fizemos, limitando-me a traçar um esboço dos rumos que me 
impus seguir, assinalando a valiosa e indispensâvcl cooperação que, 
de todos, tenho recebido. 

Chamado u desempenhar, pela honrosa confiança do Senhor 
Presidente da República, a mais complexa missão da minha longa 
carreira militar, após a morte súbita e pranteada do meu ilustre 
antecessor - Gcn. Date Coutinho - trouxe comigo idéias c 
concepções, uuridas no dia-a-dia da caserna c nos continuados estu· 
dos de toda uma vida, inteiramente dedicada à profissão. 

Em s!ntese, tri:s grandes preocupações dominavam meu espirita: 
aumentar a operacionalidade da tropa, implantar, cm termos prãti· 
cos c objetivos, uma adequada polltica de pessoal e assegurar aos 
militares um atendimento médico-hospitalar do mais alto n!vcl! 

Para tanto, com o apoio irrestrito e clarividente do Chefe do 
Estado-Maior c de toda u sua equipe, a participação decidida dos 
departamentos, o concurso dos membros do meu Gabinete c a 
colaboração dos Comandantes de todos os escalões, foi montado um 
esquema de trabalho que permitiu conhecer as disponibilidades e 
necessidades do Exército, cm material c recursos humanos, etapa 
imprcscind!vcl ao estabelecimento de prioridades. Foram meses de 
duras e drduas jornadas, ao fim dos quais se tornou poss!vcl ado tu r 

uma série de providências que atendessem àqueles propósitos hnsi
cos. 

A reorganização de unidades, a rearticu!açuo da ordem de bata· 
lha, a criação de Brigadas e de Comandos de enquadramento, a 
aquisição de:: material e equipamentos diversos, a par da instrução c 
adestramento dos quadros e da tropa, são algumas das soluções 
encontradas para aumentar a eficiência operacional da Força Ter· 
rc::stre. 

O exume cuidadoso da situação dos hospitais, cm particular de 
suas instalações, u nova legislação do ensino militar, a revisão dos 
principais regulamentos, os estudos para a implantação dos quadros 
de oõciais c sargentos temporários, a reformulação das qualificações 
militares de praças e a reestruturação dos efetivos configuram o 
conjunto de medidas tomadas de imediato, visando, acima de tudo, a 
regular e a prolissionali1.ar a carreira das armas, na fidelidade do 
lema, algures lançado, de que "um Exército vale pelo que valem os 
seus homr.ns". 

Coerentemente com a atenção prioritária. dispensada ao pessoal, 
não se poderia olvidar a magna questão das assistências mêdica c so· 
ciul. Quanto à primeira, cogitou-se, inicialmente, de criar o 
FAMSEx que, em virtude de dificuldades, conjunturais insuperáveis, 
de ordem financeira, não pôde ser instituído como originalmente 
proposto. Elaborou-se, então, outro projeto - b Fundo de Saúde 
do Exército - que, empregando, exclusivamente, as contribuições 
dos beneficiários, previstas na Lei de Remuneração, virá, sem dúvi· 
da, equacionar para dcõnitiva solução este problema que tanto aflige 
aos militares e seus dependentes. 

Outra antiga aspiração dos que se utilizam das Organizações 
de Saúde i: a construção de novas instalações para o Hospital Central 
do Exército, de sorte a que possa, realmente, funcionar como centro 
médico capaz de acolher e tratar, adequadamente, os doentes que 
requeiram cuidados altamente especializados, e de irradiar novas 
tt:cnicas e conhecimentos da mc::dicina. 

Felizmente, esta aspiração tornou-se acessível graças aos recur· 
sos obtidos com a alienação de imóveis, considerados inscrv!vcis 
para os fins a que se destinavam, e com os quais se financiarA a 
construção do novo HCE. Estes recursos jâ vêm permitindo atender 
às necessidades mais prementes de numerosas Organizações Mili· 
tares, no que respeita a reparação e construção de quartéis c a aquisi· 
ção de equipamentos de toda ordem. 

Quanto ao apoio social, abriram-se, igualmente, novas e mais 
amplas possibilidades com o recebimento dos fundos oriundos 
daquelas alienações. Destaca-se, neste setor, pelo seu vulto, a 
construção do Colégio Militar de Brasília, estabelecimento moderno 
de carátcr nitidamente assistencial, que se espera venha a funcionar, 
em 1979. 

A criação da IMBEL é outro fato que merece ser citado, por 
seus reflexos futuros na ansiada diminuição da dependéncia externa 
de suprimento bélico. Grandes têm sido os óbices a vencer para se 
dar, à nove! empresa, as condições indispensâveis ao cumprimento 
de suas finalidades. Confio, porém, que não nos faltarão alento c 
inspiração pura levarmos a bom termo este empreendimento, pois só 
é realmente soberano o Estado que dispõe de sua própria tecnolo· 
gia para prover os meios necessârios à sua defesa. 

Finalmente, quero dirigir uma palavra de reconhecimento c de 
gratidão aos companheiros que, engajados mais diretamente na 
árdua missão de informações c, segurança, velam pela tranqUilidade 
gernl, a despeito das incompreensões, levadas, muitas vezes, aos 
extremos da calúnia e da períTdia. Contrapondo-se à insidiosa 
campanha da subvcrsilo internacional, que busca nos submeter ao 
imperialismo comunista, esses anônimos e abnegados defensores da 
ordem pública enfrentam riscos, desprezam comodidades, sacrificam 
u fnm!liu nu perfeita compreensão de que, de sua incansâvc! vigilân· 
cia, depende, cm grande parte, u liberdade e sobrevivência da Pâtria 
que herdamos dos ndssos antepassados, c que haveremos de 
trunsmitir lls gerações vindouras. Digo de reconhecimento c de grati· 
dilo, porque o reconhecimento aflora do racioc!nio que me permite 
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aquilatar do valor de suas açõcs, e a gratidão sai aquecida do cora
ção e dela suo dignos pela nobreza com que têm definido e lutado 
pela preservação du confiança de todos brasileiros nos postulados 
democráticos. 

Meus companheiros; prezado amigo Gen. Fritz. 
Ao agradecer esta homenagem, que tanto me sensibiliza, rcafir· 

mo minha disposição de continuar lutando, sem esmorecimentos, 
pelo aperfeiçoamento do Exército, ambicionando, apenas, vê-lo for
te c eficiente para cumprir sua nobre destinação constitucional. 

Creio, firmemente, que a nossa união, disciplina c integral dcdi· 
cação às atividades profissionais, contribuirão, decisivamente, para a 
concretização definitiva dos ideais da Revolução de Março c, conse
qUentemente, para o engrandecimento do Brasil. 

Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Item 3: 

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 182, de 1976, do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a concessão de 
Aposentadoria Especial aos vigias ou vigilantes, tendo. 

PARECERES, sob n•s 962, de 1976 c 123, de 1977, da 
Comissão: 

-de Constltulçio e Juetlça - I• pronunciamento: pela 
injuridicidadc do Projeto, com voto vencido do Senhor 
Senador Nelson Carneiro; 2• pronunciamento: pela injuridici
dade da emenda de Plenârio, com voto vencido do Senhor 
Senador Nelson Carneiro. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de li de março 
do corrente ano, com apresentação de emenda cm Plenãrio que, de 
acordo com o disposto no art. 336, item XVIII, do Regimento Inter
no, não será submetida a votos. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

E: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 182, DE 1976 

Dispõe sobre a conceuio de Aposentadoria Eepeclal aos 
vigias ou vigilantes, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• E: assegurada aos vigias ou vigilantes a aposentadoria 
especial de que trata o art. 9•, da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Parágrafo único. A aposentadoria de que trata este artigo serâ 
concedida aos que, contando no mlnimo 5 (cinco) anos de contribui
ção, tenham trabalhado na atividadc de vigia, durante 25 (vinte c cin
co) anos. 

Art. 2• Considera-se vigia ou vigilante para os efeitos desta 
lei, os que exerçam a função armados, com a incumbência de guar
dar bens e valores, móveis c imóveis, assim catalogados, pela letra b 
do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Dccrcto·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943. 

Art. 3• As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta 
do utual Plano de Custeio do Sistema Geral da Previdência Social. 

Art. 4• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da C fim ara 
n' so. do lo7fi (n' 787-B/75, nu Casa de origem), que dispõe 
•'!•1'1: Tlnn]l':., de procedimento cm rcclnmnçõcs e recursos 

interpostos pelo trabalhador rural, nos casos de aposenta· 
dorin e de pensão, tendo 

PARECER, sob n• 932, de 1976, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, favorável. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 3 de maio último, tendo 
a discussão adiada, a requerimento do Senhor Senador Hclvldio 
Nunes, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Tem a palavra o 
nobre Senador Hclvldio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A matéria cm exame, oriunda da Câmara dos Deputados, é de 
autoria do eminente Deputado Claudino Salcs. A Maioria nesta Ca. 
sa manifesta-se contrariamente a que seja aprovada a proposição, 
mas o faz deixando explicitas, embora cm slntcsc, as razões do seu 
procedimento. E: que o regulamento do FUNRURAL, aprovado pc· 
lo Decreto-lei n• 73.617, de 1974, jâ estabelece as condições de habili· 
tação dos trabalhadores rurais às prestações do PRORURAL. Na 
verdade, os artigos 43 c seu parágrafo único, 46, 55 c 57, todos eles jâ 
disciplinam convenientemente a matéria; c no que concerne às recla
mações c recursos, a matériajã esta regulada no Titulo VI, capitulas 
I c 2, arts. 124 c 131 do mesmo regulamento, os quais estabelecem 
mecanismo acessivcl, capaz de resguardar os interesses do trabalha· 
dor rural c seus dependentes. 

Nessas condições, Sr. Presidente, a Maioria manifesta o seu 
voto contrârio à aprovação do Projeto de Lei n• 59, da Câmara dos 
Deputados, de autoria do ilustre Deputado Claudino Salcs. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Pci1oto) - Continua cm dis· 
cussão o projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada, 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores quê' o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Estâ rejeitado. 
Rejeitado o projeto, a matéria vai ao arquivo, feita a devida 

comunicação à Câmara dos Deputados. 

E: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• S9, DE 1976 
(N• 787·B/7S, na Casa de or!aem) 

Dispõe sobre normas do procedimento em Reclamações e 
Recursos Interposto• pelo trabalhador rural, nos casos de apo
sentadoria e de pensio, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• As normas de procedimento cm Reclamações c Recur
sos interpostos pelo trabalhador rural, nos casos de aposentadoria c 
de pensão, obedecerão aos critérios estabelecidos nesta lei. 

Art. 2• Ocorrendo infração que possa determinar o cancela
mento da aposentadoria c da pensão, scr6 lavrado o competente 
auto, sencto uma das vias entregue ao bcncficillrio, mediante recibo, 
ou, cm cuso de recusa, remetida dentro de 3 (três) dias, por via 
postal, com recibo de volta, 

Parllgrufo único. O auto de infração será lavrado cm caractc· 
res bem legiveis, indicando o local, dia c hora de sua lavratura c 
contcrú n descrição pormenorizada da infraçuo. 
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Art. 3• A partir da data do recebimento do auto, o beneficiá· 
rio uprcsentnrá no prazo de IS (quinze) dias defesa por escrito 
dirigida no representante local. 

Parágrafo Quico. ~facultado no beneficiário, dentro do prazo 
estabelecido neste artigo, apresentar defesa verbal. Em ta! caso, suas 
declarações serão reduzidas a termo, cm duns vias datadas e 
assinadas, na presença de 2 (duns) testemunhas. 

Art. 4• Das decisões das Representações locais, caberá 
reclamação para o Diretor de Divisão competente no prazo de IS 
(quinze) dias, contados da ciência do interessado da decisão da 
representação local, observado no que couber o disposto no art. 2• 

Art. S• Da decisão da Reclamação caberá recurso voluntário 
para a Comissão Revisora, no prazo de IS (quinze) dias, contados da 
data de ciência. 

Art. 6• Das decisões proferidas pelas Comissões Revisoras e 
nas mesmas condições de prazo do art. S•, caberá recurso, em última 
e definitiva instância, para o Conselho Dirctor do FUNRURAL. 

Art. 7• Os recursos de que tratam os arts. 4•, S• e 6• serão 
recebidos no efeito suspensivo, 

Art. 8• Dentro do prazo de 90 (noventa) dias o Poder Executi· 
vo regulamentará esta Lei, 

Art. 9• Esta Lei cntrarâ em vigor na data de sua publicnçilo, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Item S: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 148, de 1975, do Senhor Senador Milton Cabral, 
que dispõe sobre a locação, pelas instituições de previdência, 
de imóveis do tipo popular para segurados com renda infe
rior a dois salários mlnimos regionais, tendo 

PARECERES, sob n•s 52 c 53, SISe 516, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça - I• pronunciamento: pela 
constitucionalidade ejuridicidadc; 2• pronunciamento: (reexa· 
me solicitado cm Plenário), pela constitucionalidade e juridi· 
cidade com a Emenda que apresenta de n• I·CCJ; 

-de Leglslaçio Social- I• pronunciamento: favorável, 
com voto vencido do Senhor Senador Domlcio Gondim; 2• 
pronunciamento: (rcexame solicitado em Plenário), favorável 
ao Projeto e contrário à emenda da Comissão de Constitui· 
ção e Justiça. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 24 de agosto 
de 1976, tendo a discussão adiada para audiência do Ministério da 
Previdência c Assistência Social que opinou contrariamente à sua 
aprovação. Voltou à apreciação do Plenário na sessão de 2 de maio 
do corrente ano quando, a requerimento do Senhor Senador Helvl· 
dio Nunes, teve discussão adiada para a presente sessão. 

Em discussão o projeto e a emenda. 

O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo u palavra 
ao nobre Senador Hclvldio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposição cm exame é de autoria do nobre Senador Milton 
Cabral e dispõe sobre u locaçiio, pelas instituições de previdência, de 
imóveis do tipo popular pura segurados com renda inferior a dois 
salários mínimos rcgionuis. 

Durante a trumituçi\o da matéria, foi pedida a audiência do 
Sr. Ministro du Previdência Social. Do oficio que S. Ex• enviou a 
esta Cusu, convém destacar o seguinte: 

"Com o advento du Lei n• 4.380, de 21 de agosto de 
1964, que instituiu o Sistema Financeiro de Habitação, criou 
o Banco Nucionul da Hubitaçüo, as sociedades de crédito 
imobililario, o Serviço Federal de Hnbitaçuo c Urbunismo, as 

letras imobiliarias, c extinguiu as carteiras imobiliárias dos 
ex·IAPs, foi deslocada para essa nova área toda n açilo 
dantes exercida pelos órgilos prcvidenciários, no que se refere 
a operações imobiliárias, para agasalho de seus segurados. 

Posteriormente, o Decreto-lei n• 713, de 29 de julho de 
1969, dentre medidas concernentes à alienação de ·imóveis 
residenciais do INPS nos seus locatários e ocupantes, deter· 
minou, também, a venda dos terrenos de propriedade do 
Instituto localizados nos conjuntos residenciais, para o fim 
exclusivo de construção de sede destinada a serviços sociais, 
associações de moradores ou outras entidades de classe, tudo 
de conformidade com a nova orientação governamental que 
concentrou no Sistema Financeiro de Habitação sua poUtica 
em objctivos assistcnciuis relacionados com n moradia. 

Assim, ·viesse a prosperar a proposição em questão, toda 
uma engrenagem administrativa teria que ser remontada 
para desenvolver tare r as que iriam desde a clabornção de pro· 
jetos de construção, execução e/ou fiscalização das obras, até 
administração, conservação e vigilância dos imóveis, cobran· 
ça c controle de pagamento que, além de onerar os cofres 
públicos, os cofres previdcnciários, viriam desenvolver fun· 
ções paralelas u dos órgãos instituídos especificamente para 
este tipo de atendimento." 

Por estas razões, Sr. Presidente, e pelo exame demorado que foi 
feito cm todo o processo, a Maioria se manifesta contrariamente à 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 148, de 1975. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Continua cm dis· 
cussão o projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar razer uso da palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa.) 

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

sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda a ele oferecida. 

A matéria vai ao arquivo. 
~o seguinte o projeto rejeitado. 

. PROJETO DE LEI DO SENADO N•l48, DE 1975 

"Dispõe aobre 1 loca~io, pela• Instituições de previdência, 
de Imóveis do tipo popular para ~~egurados com renda Inferior a 
dois salários mínimos regionais." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Nn aplicação do patrimônio das Instituições de 

Previdência a que se refere a allnca "d" do artigo 117 c seu parágrafo 
Qnico, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, inclui-se a obri· 
gatoricdade du construção de imóveis, do tipo popular, para serem 
alugados a segurados com renda ramilinr inferior u dois salários míni· 
mos regionais. 

Parâgrufo Qnico. Os contratos firmados em decorrência desta 
lei podcruo ser rescindidos, unilateralmente, pela entidade locadora, 
se o locatârio perder u qunlidude de segurado du Previdência Social. 

Art. 2• As locuções teruo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses, que poderá ser prorrogado, por igual periodo, salvo manires· 
tação em contrário dus pnrtcs. 

Art. Jo O valor do ulugucl, que poderá ser dcscontudo, peln 
instituição empregadora, em consignaçilo nu folha de pugumento do 
empregado locutârio, serâ fixudo, no múximo, cm 15% dn 'remunc· 
raçilo, pura os que percebam utó dois salários mlnimos regionais, de 
acordo com o tipo da morudiu locadn. 

Art. 4Y Ocorr~:ndo utruso no paJ;:Imcntn do ;.tlugucl, por prazo 
superior u três meses, em virtude de desemprego do locutârio, este po· 
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derá sacar, conforme o caso e mediante requisição da instituição lo· 
cadorn, o valor correspondente no débito, ou dos saldos cm seu no
me do PISou no PASEP, ou, ainda, da conta vinculada ao FGTS, na 
forma do art. 8•, II, "c", da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Art. 5• A inadimplêncin do locatário ensejará a imediata rcsci· 
são do contrato, ficando o débito, se cobrado na via judicial, sujeito 
ao rito sumarls.imo previsto no art. 566 e seguintes do Código de 
Proccs~n Civil. 

i\rt. 6'' (h locatários gozarão do direito de opção de compra c 
contarão para esse fim, com a prioridade nos linnnciameritos 
compreendidos pela legislação que dispõe sobre o Sistema Finan· 
ceiro de Habitação. 

Art. 7• O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, baixará decreto 
regulamentando a execução da presente lei. 

Art. 8• Esta lei entra em vigor nu data da sua publicação. 
Art. 9• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Passa-se, agora, à 
matéria constante do item n• I da pauta, nos termos do Requerimen· 
to n• 157, aprovado anteriormente, de inversão da Ordem do Dia. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n• 184, de 1976-DF- Complementar, que permite aposenta· 
daria voluntária, nus condições que especifica, aos funcionâ· 
rios públicos do Distrito Federal incluldos em Quadro 
Suplementar ou postos em disponibilidade, tendo 

PARECERES, sob n•s 851 a 853, de 1976 e 186, de 1977, 
das Comissões: 

- de Con•tllulçio e Justiça - 1• pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 2• pronun· 
ciamento: pela inconstitucionalidade e injuridicidadc da 
emenda de Plenário, com voto vencido dos Senhores 
Senadores Leite Chaves, Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso; 

-do Distrito Federal, favorável ao Projeto; e 
-de Flnonça•, favorável, 

Nos termos dos artigos 328 e 322, item 11, alínea a, do Regímen· 
to Interno, a votação do projeto serã feita pelo processo nominal, 
dependendo sua aprovação do voto favorável de maioria da composi· 
çãoda Casa, 

A Presidência esclarece que, de acordo com o disposto no art. 
336, item XVIII, do Regimento Interno, a emenda de Plenârio não 
será submetida a votos. 

Peço aos Sl's. Senadores que tomem assento em seus lugares, a 
fim de que possamos proceder à votação nominal. (Pausa.) 

Vai-se proceder à votação pelo processo cletrõnico. 
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar, votando em seguida 

os Srs. Senadores. (Pausa.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Eurico Resende, Líder da ARENA - Utzaro Barboza, Llder 

do MDB - Accioly Filho - Arnon de Mello - Braga Junior -
Cattetc Pinheiro - Domlcio Gondim -Gustavo Capanema- Hei· 
tor Dias- Helvldio Nunes - Henrique de La Rocquc - ltallvio 
Coelho - Jarbas Passarinho - Jcssé Freire - Lourivnl Baptista -
Luiz Viunnu - Magalhães Pinto - Osires Teixeira - Otto 
Lehmann - Renato Franco - Ruy Santos - Saldanha Derzi -
Tarso Dutrn- Teotônio Vilela- Adalberto Sena- Agenor Maria 
- Benjamim Fura h - Dirceu Cardoso - Evclãsio Vieira- Gilvan 
Rocha - Itamar Franco - Leite Chaves - Marcos Freire -
Mauro Bonevides- Nelson Carneiro- Orestes Quércia- Roberto 
Saturnino- Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Votaram 
favoravelmente uo projeto 38 Srs. Senadores, não ocorrendo voto cm 
contr{•rio. 

O prnjcto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissno de Rcdaçno. 

1:. o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 184, de 1976-DF 

(Complementar) 

Permite aposentadoria voluntirla, nas condições que 
especifica, aos funclonirlos públicos do Distrito Federallnclu(. 
dos em Quadro Suplementar ou postos em disponibilidade. 

O Senado Federal decreta: 

Art. I• Aos funcionários públicos do Distrito Federal, 
ocupantes de cargos integrantes do Quadro Suplementar de que trata 
o artigo 14, parágrafo único, da Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 
1973, poderá ser concedida aposentadoria com proventos propor
cionais ao respectivo tempo de serviço, desde que contem, ou 
venham a contar dentro do prazo previsto no art. 3•, dez anos, no 
mlnimo, de serviço público, computados na forma da legislação cm 
vigor. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos 
funcionários públicos do Distrito Federal postos em disponibilidade, 
em decorrência da extinção ou desnecessidade dos cargos que ocupa
vam. 

Art. 2• Ressalvado o disposto no§ 4• do art. 99 da Constitui
ção, os funcionários que se aposentarem na conformidade desta Lei 
Complementar não poderão adquirir, a qualquer titulo, sob pena de 
cassação da aposentadoria, outro vínculo com a Administração do 
Distrito Federal ou Fundação pelo mesmo institulda. 

Art. 3• A aposentadoria voluntãria, a que se refere o art. I•, 
somente serã concedida aos que a requererem dentro do prazo de um 
ano, contado a partir da publicação desta Lei Complementar. 

Art. 4• Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Esgotada a matéria 
da Ordem do Dia, vai·se passar à apreciação do Requerimento 
n• !55, lido no Expediente, de urgência para a Mensagem n• 36, de 
!977. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, 

que foi despachada às Comissões de Economia e de Constituição e 
Justiça, 

Sobre a mesa, os pareceres das comissões que vão ser lidos pelo 
Sr. !•·Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECERES N•S260E261,DE 1977 

PARECER N• 260, DE 1977 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n• 26, de 
1977 (n• 35, de 1977 -na origem) do Senhor Pre•ldente da 
Repúblico, propondo ao Senado Federol seja autorizado o Go
verno do Estado de Silo Paulo, a elevar em 
CrS 136.374.000,00 (cento e trinta e •eis milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil cruzeiros), o montante de sua divida 
consolidado. 

delator: Senador Franco Montoro 

Volta uo exume desta Comissão a Mcnsngem n• 36, de 1977, 
relativa uo pedido do autorização do Governo do Estudo de São 
Paulo para elevar cm CrS 136.374.000,00 (cento c trinta c seis 
milhões; trezentos e setenta c quutro mil cruzeiros), o montante de 
sua divida consolidada. 
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2. No parecer anterior, conclulmos fossem solicitados ao Poder 
Executivo Estadual, as seguinte informações: 

a) estrutura e posição utual do Programa; 
b) especificações dos Projetas a serem abrangidos pela autori· 

zaçilo; 
c) critérios utilizados na selcçilo das cidades; c 
d) outras informações que possam servir de subsidias à decisão 

do Senado Federal. 

3, Em atendimento às nossas solicitações, recebemos da Secreta· 
ria de Relações do Trabalho do Governo do Estado de Silo Paulo, 
um completo estudo sobre a implantação dos Centros Sociais Urba· 
nos (CSU), destinados a promover a integração social da população 
urbana através do desenvolvimento, de atividadcs comunitárias, na 
forma do Decreto Federal n075.922, de I• de julho de 1975. 

4. Do exame do processado, verifica-se que a instalação dos 
Centros Sociais Urbanos scrâ promovida cm todo o Estado, segundo 
um cronograma que prevê, para a I • fase, o atendimento de 26 cida· 
dcs com mais de 50.000 habitantes (projeto tipo A) c 26 comunidades 
com população entre 20 a 50.000 habitantes (projeto tipo 8). 

5. O relatório apresenta, também, a relação das atividadcs 
Preparatórias c Centrais, bem como as formas de atendimento. 

6. Por fim, encontramos os projetas bãsicos, das sedes c das 
unidades esportivas dos Centros Sociais Urbanos dos tipos A c 8, 
acima referidos. 

Assim, Senhor Presidente, achamos cumpridas, embora de 
forma generalizada, as informações solicitadas em nosso parecer 
anterior. 

7. O pedido, como se sabe, foi feito nos termos do art. 2• da Re
solução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, que reza: 

"Art. 2• Os limites fixados no urt. 2• da Resolução 
n• 62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito 
contratadas pelos Estados c Municípios com recursos prove
nientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento 
(FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH)." 

8. Assim sendo, considerando que foram cumpridas as exigên· 
cias legais, e tendo em vista que o empreendimento é financeira c 
tecnicamente viâvel de significação social c cconômica, opinamos 
pela aprovação do pleito, na forma do seguinte: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1977 

Autoriza o Go•erno do Estado de Sio Paulo a elenr em 
Cr$ 136.374.000,00 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dMda consoll· 
dada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• lô: autorizado o Governo do Estudo de São Paulo, nos 
termos do art. 2• da Resoluçilo n• 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar em Cr$ 136.374.000,00 (cento c trinta e seis 
milhões, trezentos c setenta e quatro mil cruzeiros), o montante de 
sua divida consolidada, a fim de contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvi· 
menta Social (FAS), destinado ao financiamento da implantação de 
37 (trinta e sete) Centros Socials Urbanos, naquele Estado, 

Art. 2• Esta Resoluçilo entra em vigor nu data de sua publi· 
cação. 

Sala das Comissões, em 25 de maio de 1977. -Marcos Freire, 
Presidente - Franco Montoro, Relator - Roberto Saturnlno -
Domlclo Gondlm - Otalr Becker - Dlnarte Mariz - Vasconcelos 
Torres. 

PARECER N• 261, DE 1977 

Da Comlosio de Constltulçilo e J ustlça, sobre o Projeto de 
Resolução n• ll, de 1977, da Comlssilo de Economia, que 
"autoriza o Go•erno do Estado de Silo Paulo a ele•ar em 
Cr$ 136.374.000,00 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil cruzeiros), o montante de sua di•lda con· 
solidada". 

Relator: Senador Oito Lehmann 

Com o presente Projeto de Resolução da Comissão de Econo· 
mia, fica "autorizado. o Governo do Estado de São Paulo, nos ter· 
mos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Se· 
nado Federal, a elevar em Cr$ 136.374.000,00 (cento e trinta e seis 
milhões, trezentos e setenta e quatro mil cruzeiros), o montante de 
sua divida consolidada, a fim de contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenv~l· 
vimento Social- (FAS), destinado ao financiamento da implanta· 
ção de trinta e sete (37) Centros Sociais Urbanos, naquele Estado". 

2. Com a edição da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976 
- artigo 2•- que alterou a Resolução n• 62, de 1975, ficaram ex· 
cluldos dos limites estabelecidos pelo art. 2• da Resolução n• 62, de 
1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e M unici· 
pios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio do 
Desenvolvimento Urbano- (FNDU), do Banco Nacional da Ha· 
bitação - (BNH) e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- (FAS), e dessa forma, consideradas extra/imites. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro do Estado da Fazenda, favorável ao pleito, e de um 
relatório onde se verifica que a instalação dos Centros Sociais Urba· 
nos serã promovida em todo o interior do Estado, segundo um 
cronograma que prevê, para a primeira fase, o atendimento de 26 ci· 
dades com mais de 50.000 habitantes (projeto tipo A) e 26 com unida· 
des com população entre 20 a 50.000 habitantes (projeto tipo B) 

4. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui· 
ção, às normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975 e 93, de 1976) e o 
estabelecido no Regimento Interno (Art. 106, item 111). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
do Projeto, uma vez que constitucional e juridico. 

Sala das Comissões, I• de junho de 1977. - Daniel Krleger, 
Presidente - Oito Lehmann, Relator - Hel•ídlo Nunes - Oslres 
Teixeira - Heitor Dias - Nelson Carneiro - Wilson Gonçahes -
ltalí•lo .Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- O parecer da Comis· 
são de Economia conclui pela apresentação de projeto de resolução 
concedendo a autorização solicitada c o da Comissão de Constitui· 
ção e Justiça pelll constitucionalidade e juridicidade do projeto. 

ção. 
Completada a instrução da matéria, vai-se passar à sua aprecia· 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 22, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo u elevar em Cr$ 136.374.000,00 (cento e trinta e seis 
milhões, trezentos e setenta e quatro mil cruzeiros) o montan· 
te de sua divida consolidada. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em votaçilo. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovudo. 
A muti:ria vai à Comissilo de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto\- S., I,, • . . •1a-
çi1o final de mutéria cm regime de urgência, que v;1i ~~.:1 ;111,1 i'·-'·'· 

!•·Secretário. 
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t; lida o seguinte 

PARECER N• 262, DE 1977 
Da Comfssio de Redaç~o 

Redaçio Onaf do Projeto de Resolução n• 22, de 1977. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão upresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 22, de 1977, que autoriza o Governo do Estudo de Silo Paulo a ele· 
vor em CrS 136.374,000,00 {cento e trinta e seis milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Snlu das Comissões, I• de junho de 1977,- Adalberto Sena, Pre; 
sidente - Otro Lehmann, Relator - Saldanha Derzl - Hehidlo 
Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 262, DE 1977 

Redaçiio Onal do Projeto de Resoluçilo n• 22, del977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promul· 
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Silo Paulo a elevar em 
CrS 136.374,000,00 (cento e trinta e seis milhões e trezentos e 
setenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoll· 
dada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• ~ o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos 
termos do art. 2• d:~ Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar em Cr$ 136.374.000,00 (cento e trinta e seis 
milhões e trezentos c setenta e quatro mil cruzeiros) o montante de 
sua dfvida consoliduda, a fim de contratar empréstimo, junto à Caixa 
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social {FAS), destinado ao financiamento da 
implantação de 37 (trintu c sete) Centros Sociais Urbanos, naquele 
Estado, 

Art, 2• Estn resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Achando-se em 

regime de urgência a proposição cuja redução final acaba de ser lida, 
deve esta ser submetida imediatamente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redaçilo final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que a aprovam queirum permanecer 

sentados. (Pausa,) 
Aprovada. 
A mat~ria vai à promulgação, 

O SR, PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Através das Mcnsa· 
gcns n•s 88 e 96, de 1977, o Senhor Presidente da República submete 
ao Senado a escolha dos Senhores Jorge de Sã Almeida e Lopo de 
Carvalho Coelho para exercerem, respectivamente, a função de 
Embaixador do Brasil, junto il República da Indonésia c o cargo de 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 

Pura a apreciação da matéria, tl Presidência convoca sessão 
cxtraordináriu u realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Scmador Mnrcos Freire, pnrn umn comunicaçilo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pura uma comunica· 
çi\o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ninguém ignoru as apreensões em que vive a Naçilo brasileira 
nos dilu; atuuis. E, ncssu ntmosfcru, julgumos oportuno truzer no 
conhecimento da Casa dois fatos a que esta Assembléia nilo pode 
ncur nlheiu. 

Acabamos de receber um telefonema, por parte da Tribuna da 
Imprensa, diário que se edita no Rio de Janeiro, dando-nos conta de 
que, uma vez mais, aquele órgilo foi vítima de nova violência. 

Como todos sabem, a Tribuna da Imprensa tem sido alvo 
sistemático de censuras reiteradas. f:: comum mesmo, ao 
adquirirmos os números desse jornal, encontrarmos os famosos 
espaços em branco, abrangendo, algumas vezes, quase que páginas 
inteiras. Mas, como se não bastasse essa exteriorização de uma 
censura prévia e odiosa, agentes oficiais invadiram, hoje as oficinas 
da Tribuna da Imprensa c, pela força, apreenderam a edição que de· 
veria circular naquela cidade, Nilo 1: a primeira vez que tal fato 
ocorre; ni\6 ·/:·tampouco a primeira vez que ocorrências desse tipo são 
denunciadas nesta Casa sem que quaisquer providências, das mais 
altas autoridades da República, se façam sentir. lgnoru·se, assim, um 
dos direitos básicos do homem, que é o da livre manifestação do 
pensamento, E, no caso não apenas lesa-se o direito dos que fazem a 
Trib11na da Imprensa de transmitir as notícias, mas, também, burlar· 
se o próprio direito, da opinião pública de ser devidamente 
informada. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda a 
satisfação, 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Acabando de chegar 
do meu gabinete, recebi também um telefonema com informação 
idêntica à que V, Ex• presta à Casa e tinha mesmo a intenção de, em 
nome da Liderança da Bancada, formalizar, l'egistrar uma vez mais o 
nosso protesto, com a mesma veemência de sempre, Incorporo, entre· 
tanto, sob a forma de aparte, esta manifestação à comunicação que 
V, Ex• faz, sabendo, nobre Senador, pelas experiências anteriores, 
pelos protestos anteriores que temos feito aqui desta tribuna, que 
pouca utilidade tem esta nossa manifestação, Mas é um dever que 
cumprimos, um dever em nome da Democracia o de protestar contra 
essa violência impctrada, mais uma vez, contra esse órgão da 
imprensa carioca. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me honra com 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE)- Com toda a satis· 
fação, nobre Lfder. 

O Sr. Eurico Rezende {ARENA- ES)- Devo dizer a V, Ex• 
que procurarei informar-me a respeito do fato, tendo em vista a 
comunicação de V, Ex• Mas uma justiça V, Ex• hã de fazer ao atual 
Governo: apesar de dispor o Executivo de uma legislação rcvolu· 
cionária e, obviamente, com capacidade intervencionista, o pro· 
blcma da censura à Imprensa é praticamente inexistente no Pais. 
Nunca tivemos um periodo de tanto dinamismo, de tanta liberdade 
nas publicações de responsabilidade dos nossos jornais, das nossas 
revistas, como na fase atual. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB -SP)- V. Ex• diz: nunca?! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Sinto a malicia do 
eminente Senador Roberto Saturnino, mas nenhum dos seus dis· 
cursos, nenhuma de suas declarações- fazendo justiça, sempre con· 
tida em linguagem de contenção c de respeito, sem prejuízo da 
sua linha honestamente oposicionista - deixou de merecer, da lm· 
prensa, ampla divulgação, Mas, voltando ao objetivo principal da 
minha intervenção, diria apenas a V. Ex• que procurarei os contatos 
necessãrios pam verificar o que realmente ocorreu com o jornal men· 
cíonudo por V, Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos a in· 
tervençilo do Senndor Eurico Rczende, emborn caiba- é evidente
discordar frontalmente de S. Ex• quando declara que, praticamente, 
inexiste censura de Imprensa no Brasil. Têm sido inúmeras as denún· 
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cias feitas nesse sentido c, cm especial, à Tribuna da Imprensa, Ccn· 
sura que se torna mais absurda ainda por ser muitas vezes casufstica 
cm relação a determinados órgãos de Imprensa que se vi:m na im· 
possibilidade, até, de publicar notfcias insertas cm outros periódicos 
da mesma cidade e do mesmo pais. Isto implica numa discriminação 
que jâ nilo seria somente cm relação à liberdade de pensamento, de 
transmissão de idéias, mas até mesmo cm relação a empresas, cm si, 
porque censuras de tal natureza, muitas vezes pautada não cm fun· 
ção do assunto, mas cm função de quem o publica, põem cm risco, 
evidentemente, o próprio êxito empresarial dos jornais. 

Por outro lado, nilo é só a Tribuna da Imprensa que sofre o ccr· 
ceamcnto por parte do poder p~blico, mas outros como, por CKCm· 
pio, o jornal da Arquidiocese de São Paulo, Tivemos hã pouco 
tempo, igualmente, o registro do scmanârio Opinião que teve que 
cerrar as suas portas, porque sofria, sistematicamente, uma censura 
prévia que não lhe permitia subsistir, ~o caso, ainda, de Movimemo, 
cm referência ao qual ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - V. EK• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda satis· 
fação. 

O Sr, GII•an Rocha (MDB- SE)- V, Ex• c a Casa ouviram a 
resposta do Lfdcr do Governo, que afirmou que nunca houve tanta li· 
berdadc de Imprensa, neste Pais, como nesta ocasião. Apenas para 
aguçar a memória de S. Ex•, desejo lembrar-lhe, jâ que ele é conhece
dor do fato, que nesta ~ltima semana o Ministério da Justiça achou 
por bem estabelecer censura também para órgãos que venham do ex· 
terior para o Pais. Isto é mais uma demonstração de que se pretende 
ilhar o pensamento nacional, c repete aquele episódio vergonhoso 
sob todos os aspectos, do Ballet Bolshoi, Mesmo que houvesse 
apenas, como diz S. EK•, pequenas cxccçõcs nessa regra geral, o que 
é formalmente desmentido, até cm nfvcl internacional recentemente, 
nós lembrariam os que esta é uma das cxccçõcs que acabam com a rc· 
gra. Liberdade de imprensa não pode ser relativa, a liberdade de pcn· 
sarnento, que é uma das aquisições da evolução humana c não pode 
ser dâdiva de Governo, é um dado absoluto, não pode ser relativa, 
Então, repito, essa seria uma cxceção que derrubaria a regra. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o 
aparte de V, Ex• que, muito oportunamente, lembrou a extensão da 
censura à publicações vindas do exterior, o que abrange, por assim 
dizer, um novo setor da divulgação do pensamento, porque é sabido 
que a censura, no Brasil, se torna cada vez mais generalizada. Ela h6 
muito jâ atinge a m~sica, o teatro, o cinema, a literatura, a pintura, 
fazendo com que, realmente, seja toda a cultura brasileira cerceada. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Peço ao nobre 
orador que não conceda mais apartes, pois seu tempo estâ esgotado, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estou certo de que 
o ilustre Udcr da ARENA ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu serei muito 
râpido ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois não, Exa., 
com a devida vénia da Presidência, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES) ... porque quando o 
eminente Presidente fez a advertência, naturalmente foi no sentido 
de que V, Ex• disporia a penas de 5 minutos, ~ a praxe que se 
inaugurou na Mesa. Então, estamos dentro da advcrti:nciu do 
eminente Presidente da Casa. Dois itens rápidos. Eu nilo afirmei que 
todos os órgãos de divulgação estejam desfrutando de absoluta 
liberdade. Hd pouqufssimos, em que u legislação revolucionâriu se 

uciona no interesse nacional. Eu tive o cuidado de dizer o seguinte: te· 
mos, praticamente, liberdade de imprensa no Pais. A regra gcrnl se 
aproxima quase da totalidade e nos mostra claramente que o merca· 
do mental de divulgação, neste Pais, estã vivendo uma fase durca, O 
MDB i: testemunha disso c se diz bencficiãrio desse estado. Negar cs.· 
se fato 1: ter pouco apreço à exatidão. Em segundo, quanto à censura 
alfandegária às publicações vém do exterior, tem como finalidade 
impedir que penetre cm nosso País o lixo da obscenidade e da 
pornografia. ~ uma medida altamente salutar e causa espécie, mais 
do que isso, estranheza, c muito mais do que isso, cstupcfação, que 
venha o Sr. Senador Gilvan Rocha, com a pnraninfia de V, Ex•, 
dizer que combater a pornografia c a obscenidade que vem de fora é 
medida contrária ao interesse nacional. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - O Lfdcr da 
ARENA refere-se, sempre, para justificar medidas de arbftrio por 
parte do Governo, à hipotética existência de uma legislação dita 
rcvolucionâría. Sabemos, efctívamente, que existem textos promulga· 
dos por atos de forÇa que permitem ao Governo fazer tudo que bem 
entende. Portanto, legislação propriamente não é, porque lei, no 
sentido que entendemos, é aquela que se origina do poder do povo, 
através de seus representantes. E que, por outro lado, assegura, em 
conteúdo, a consagração de direitos reconhecidos universalmente, 

Mas, se eKistc essa sistemâtica diia revolucionária que permttc 
ao Governo atas arbitrários, como o de .. censura prévia aos jornais, 
mais mérito então a ressaltar que essa Imprensa, que cstâ sob o guan· 
te de tal legislação, ai esteja, bravamente, na trincheira da resistência 
dcmocrâtica. Realmente, hâ de louvar que essa Imprensa brasileira, 
malgrado todos os percalços do momento que vivemos, esteja defen
dendo para o Brasil uma situação que não envergonhe os nossos fi. 
lhos, fazendo com que o Brasil possa trilhar o caminho dcmocrâtico. 

Sr. Presidente, teríamos uma outra comunicação a fazer, indo, a 
essa altura, apenas a ela me referir, por ter V. EK• jâ me chamado a 
atenção de que o nosso tempo se esgotou. ~ que nós, aqui, no Se· 
nado Federal, vivendo nesta cidade de Brasflia, não podemos ser 
indiferentes às ocorrências que estilo se dando mu:to perto de nós: o 
movimento dos estudantes da Universidade de Brasflla. Como ou· 
tros estudantes brasileiros, eles participaram, no ~!timo dia 19. do 
chamado Dia Nacional da Luta. Em vârias capitais do Brasil 
manifestaram-se em favor de problemas especificamente seus c de 
problemas genericamente nacionais, entre os quais as liberdades 
dcmocrâticas, 

Sr. Presidente, é fâcil constatar que em nenhum Estado brasi· 
loiro ocorreram punições aos universitários, àqueles que partici· 
param de passeatas, àqueles que sustentaram as banclciras mais 
puras c mais vâlidas do nosso tempo. Entretanto, é incrfvcl que, cm 
plena Capital Federal, aqui, vizinho do Palãcio Presidencial, o Rei· 
ior ela Universidade de BrnsUia tenha sido o único a. querer ser mais 
realista do que o rei c, cm função de fatos ocorridos na UnB, como 
ocorreram cm outras entidades universitárias do Brasil, tenha 
baixado punição cm relação a 16 alunos, num exemplo de intransi
gência e de radicalismo. Não é de se crer que merecessem puni~õcs 
esses rapazes da UnB, quando cm São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Paraná c cm in~meros outros Estados brasileiros os estudan· 
tcs também se manifestaram no Dia Nacional da j.uta, mas apenas 
os de Brasflia tivessem sido punidos. Estamos, agora, tomando 
conhecimento de que os estudantes da UnB se reuniram hoje para 
protestar contra as punições dos seus colegas. Em movimento de soli· 
duricdadc, que é inteiramente humano e legitimo, eles af cstáo uma 
vez mais, sem dúvida afrontando outros tipos de lcgislaçilo dita rcvo· 
!ucionária; eles ai estão a dizer que nilo é possfvel que apenas na UnB 
tivessem de ser aplicadas penas, sanções punitivas, aos que participa· 
rum do Diu Nacional du Luta, quando no resto do Brasil isto não 
ocorreu. 

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



2382 Quinta-fclral DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo II) Junho de1977 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Dirlamos, então, u 
V, Ex•, Sr. Presidente,- acatando ao seu chamamento à ordem de 
concluir esta comunicação- que nós, do Senado, precisamos apelar 

; para as autoridades da República, a fim de que tenham a devida 
· ,conipreçnsilo, pois não é passivei que num Pais como o Brasil, de 
~emo e taptos milhões de habitantes, quando o inconformismo se 
cxpr·cs~u · otfn'vl:s da imprensa, através de manifestos de professores, 
de escritores, de jornalistas, de operários c de cmprcsãrios, os estu• 
dantes não possam, eles também, se manifestar. E, mais do que isto, 
manifestando-se como se manifestaram na UnB, dentro do campus 
universitário, sem afrontar as proibições de fazerem passeatas cm 
vias públicas, estes estudantes ui estejam, ago.ra, no pelourinho. Hoje 
são 16 punidos e jll com a ameaça de se estender u mais de uma cen
tenas delçs. ~este fato, Sr. Presidente, que julgamos da maior gra· 
vidade, porque o Brasil pertence aos jovens, mais da metade da popu
lação brasileira /: constituida de jovens de menos de 21 anos. O Go
lerno deve existir, também, para ouvir os jovens, para servir aos 

·jovens. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O pior são os adultos 
que se infiltram. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Era esta a comuni
cação, Sr. Presidente, que desejãvamos fazer aqui no Senado, porque 
não poderíamos ignorar fatos dessa natureza, quando está cm jogo 
os interesses c os anseios de nossa juventude. Muito obrigado (Muito 
bem. Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

.. Nomeado pelo Governador José Rollembcrg Leite, foi empos
sado ontem, cm sessão solene do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe, o Dr. Luiz Rabelo Leite, que chega à cúpula do Poder Judi
ciário do Estado, num natural desdobramento de brilhante carreira, 
servindo ao Ministério Público e ocupando funções de grande relevo 
na administraçlio estadual, como Secretârio da Educação c Cultura, 
Presidente do Conselho Estadual de Educação e membro do Conse
lho de Cultura do Estudo. 

O Dr. Luiz Rabelo Leite começou sua vida pública como Pro
motor Público da Comarca de Japaratuba até chegar à Promotoria 
da Capital, de onde saiu para ocupar uma cadeira do Tribunal de Jus· 
tiçll. 

Homem de larga cultura juridica e de intensa atividade cultural, 
tem grande prestigio nos meios univcrsitãrios de Sergipe, dcscmpe· 
nhando, com brilhantismo a função de professor da Universidade Fe· 
dcral daquele Estudo. 

A nomeação do Desembargador Luiz Rabelo Leite obteve 
ampla repercussão nos mais diferentes circulas da sociedade scrgi· 
puna, como bem o demonstrou a sua posse a que compareceram as 
mais destacadas autoridades do Estado, a começar pelo Governador 
José Rollemberg Leite, chefes militares e representantes dos meios 
intelectuais, culturais e politicas. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIYAL BAPTISTA (ARENA- SE) - Com 
imenso prazer, eminente lldcr Senador Heitor Dias, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, conheço 
o Dr. Luiz Rabelo Leite, e sei da sua cultura, sei do seu trabalho à 
frente da Promotoria Pública, no seu Estado, Sergipe. Não tenho 
dúvida, pelos seus méritos, de que no Tribunal de Justiça sabcrn ele 
exercitar ajustiça no seu mais amplo e nobilitunte sentido. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE) - Muito 
grato u V. Ex•, eminente Senador Heitor Dias, pelo seu aparte, que 
muito enriquece o pronunciamento que faço nu tarde de hoje. 

Com a posse do novo Desembargador, está engrandecida a Jus
tiça scrgipuna. Estamos certos de que, no Tribunal de Justiça, o 
Desembareador Luiz Rabelo Leite, com talento, competência c inex
cedível brilho, continuarã servindo às causas da Justiça c do Direito. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco, por cessilo do Senador Adalberto 
Sena. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Ontem, analisando aqui o problema da filial da Shell Scrvice 
Exploration, mostrando a facilidade que esta multinacional teve 
para instalar uma filial no Brasil, tive a oportunidade de debater com 
o Senador Osires Teixeira alguns aspectos de tal fato. S. Ex•, com seu 
cavalheirismo, com sua linguagem parlamentar, argumentava nesse 
diálogo com os chamados contratos de risco, quando cntilo tive oca· 
sião de afirmar a S. Ex• que, em 1975, o Ministério das Minas e Encr· 
gia não tinha uma politica definida para o problema energético brasi
leiro, especialmente para os chamados contratos com clãusula de 
risco. Fui contraditado por S. Ex• e prometi que, hoje aqui estaria 
para provar que naquela época, em 1975, o nosso Ministério de 
Minas e Energia, e principalmente o Sr. Ministro, não tinha uma 
politica definida para os problemas do petróleo, mormente para os 
contratos de risco. 

Vale a pena recordar à Casa, e sobretudo ao ilustre Senador 
Os ires Teixeira, o seguinte pronunciamento do Ministro das Minas c 
Energia, cm 14-6-75: 

"Em 8 de maio passado, no encontro com os ilustres 
Senadores Membros da Comissão de Minas e Energia, tive· 
mos a oportunidade de fazer algumas considerações sobre o 
problema mineral e energético do Pais c a politica do Go· 
verno, nos respectivos sctores. 

Na ocasião, conversamos sobre o petróleo, que é o 
motivo de justa preocupação dos brasileiros. Todos dese
jamos a auto-suficiência no setor, pois isto significaria o ime· 
diato alívio na balança comercial e de pagamentos, além de 
reduzir os preços dos derivados de petróleo que, após a crise 
de 1973, vem sacrificando os consumidores nacionais. 

A bem da verdade, face aos debates que estilo sendo 
travados no Congresso e veiculados nos órgãos de divulsa
çilo, temos a obrigação de prestar os seguintes esclareci
mentos: 

Chamo a atenção do nobre Senador Osircs Teixeira. 

I - ~ absolutamente improcedente a noticia de que o 
Ministro das Minas c Energia busca enfraquecer o Monopó· 
lio Estatal do Petróleo. Reiteradas vezes realçamos os aspec· 
tos positivos do Monopólio em conferências e entrevistas e, 
vendo o rumo dos debutes na base de a favor ou contra o 
Monopólio, afirmamos, po1 escrito, que a politica pctrolifera 
não scril alterada e que cumpriremos, à risca, a letra c o cspi· 
rito da Lei n• 2.004. 

11- (; absolutamente improcedente que tenhamos 
levantado dúvidas sobre a capacidade técnica dos profissio
nais da PETROBRÃS, Como cidadão, cx-Diretor daquela· 
Empresa c, ora, Ministro de Estado, que tom por rcsponsabl· 
!idade a execução da politica estabelecida pelo Governo no 
sctor energético, inclusive do petróleo, temos realçado a capa. 
cidade, a dedicação, o entusiasmo e o patriotismo dos téc· 
nicas da PETROBRÃS, 

111 -Considerando o rumo dos dcbntcs, praticamente 
sempre nu base de a favor ou contra o monopólio, julgamos 
conveniente encerrar o ussunto. 

Brasili11, 13 de junho de 1975." 
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Na oportunidade em que lemos essa nota de S. Ex•, o Sr. Minis· 
tro, fomos aparteudos pelo ilustre Senador Luiz Cavalcante e vale a 
pena recordar à Casa esse aparte: 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL}- Nobre Sena· 
dor Itamar Franco, uma das honras que ostento é que essa 
nota escrita que V. Ex• acaba de ler, do Sr. Ministro das 
Minas e Energia, foi resposta a <;luas perguntas que formulei 
a S. Ex•: primeiro, perguntei ao Sr. Ministro por que no dia 
15- embora a nota diga que foi no dia 8, na verdade foi no 
dia 15, que V, Ex•s, nove de meus colegas, estiveram com o 
Sr, Ministro - perguntei por que no dia 15 ele se tenha 
pronunciado, perante nove Senadores e alguns jornalistas, a 
favor dos contratos de risco como a solução pura acelerar 
nossa produção de petróleo, e já no dia seguinte tenha 
modificado a sua posição. 

Note bem, nobre Senador Os ires Teixeira. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- Permite V, Ex• um aparte 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -MG} - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- V. Ex• está notando, e a 
Casa também, como é volúvel este Governo. Aliás, foi esse mesmo 
Ministro que disse, que anunciou aos quatro ventos a nossa auto
suficiência de petróleo. O outro Ministro, o Sr. Ministro-gênio, o Sr. 
Mário Simonsen, também anunciou, cm Nova Iorque, a nossa auto
suficiência de petróleo, por mais de uma vez, uma das quais fez com 
que as ações da PETROBRÁS, na bolsa, subissem astronomicamen
tc. E tem mais: esse mesmo Ministro, nessa mesma ocasião, na 
presença dos mesmos Senadores, apontava o Grupo LUME como 
inadimplente c, depois, veio à imprensa falar que não tinha dito isso. 
V. Ex• e os eminentes colegas são testemunhas disso. E tem mais: 
amanhã farei um discurso aqui pura provar essa volubilidade 
governamental, em outro assunto da maior importância, que é o 
controle da natalidade neste Pais. Então, o que se está a ver é que 
não se pode escrever o que alguns dos Ministros dizem, porque eles 
dizem uma coisa hoje c, amanhã, dizem outra. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES} - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG}- Muito obrigado, 
nobre Senador Gilvan Rocha. V. Ex• vem mostrar exutamente o que 
afirmamos ontem, aqui, nesta tribuna. Na ocasião, o Ministério 
das Minas e Energia não tinha uma política definida para o petróleo, 
mas ao contrário, conforme V. Ex• diz, uma política contraditória. 

Ouço o nobre Líder do Governo, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES}- O eminente Senador 
Gilvan Rocha, positivamente, não está numa tarde de muito boa 
inspiração. 

O Sr. Gllvan Rocho (MDB -SE}- Estou fazendo oposição, 
nilo é Excelência? 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES}- Na oportunidade em 
que falava o ilustre Senador Marcos Freire, S. Ex• não obrou bem o 
seu aparte, como estfi provado nos Anuis desta Casa. Agora, S. Ex• 
ruiu em volubilidade governamental. O que se censura numa pessoa 
ou num governo é a mudança de comportamento ético. Apenas isto. 
A mudança de comportamento técnico, as alterações no roteiro 
administrativo silo absolutamente necessárias e, num pais em 
desenvolvimento, totalmente inevitfiveis. O Governo traça uma linha 
mestra, A execução dessa dirctriz é que aconselha a suu munutençào, 
a suu restrição, a seu ulurgumcnto, enlim, um novo cnfoquc. No caso 
do petróleo, o Sr. Ministro das Mina!'i c Energia nunca disse, em 
lugar nenhum, neste Pais, nem mesmo cm Sergipe, que o Brasil seria, 
cm futuro próximo, um pais auto-suficiente em matéria de petróleo. 

O Sr. Gllvun Rocha (MDB- SE}- S. Ex• prometeu até dan· 
çur nu Praça dos Três Poderes. 

O Sr. Eurico Rezendc (A RENA- ES}- Nunca disse isso! 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Pelo menos, a imprensa re· 
gistrou esse futo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Essa afirmativa do 
nobre Senador Gilvan Rocha ou é de matéria plástica, ou de má von· 
ta de. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- Não é minha. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES} - Nunca disse isso. O 
que ele disse e a memória estimulada do Pais fixou é que a nossa ten
dência é ser um pais auto-suficiente em petróleo. Entre o que o Mi· 
nistro disse e a interpretação que o eminente Senador sergipano 
oferece, vai uma distância de dimensões espaciais. V. Ex• pode en· 
centrar, em vários projetas governamentais, alterações. Altera-se 
tudo, Ex• Nu política, u nossa conduta partidária sofre alteraçõ~s 
também. Muitas vezes, V. Ex•, no interesse nacional, deixa de expen· 
der um ponto de vista pessoal seu. Em tudo se muda. Só não se pode 
mudar é no comportamento ético, a não ser que haja o fracasso de 
um plano. Aí sim, o Governo fica na obrigação de explicar o resal· 
tudo desse projeto. Mas, quanto a alterações, estas sempre existiram 
e sempre existirão. Era o aparte que eu, modestamente, queria depo· 
sítar na interlocução mantida por V. Ex• e o ilustre Senador Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG}-Com prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- Ainda bem que o ilustre Li· 
der da Maioria está fazendo u profilaxia de possíveis novas mu· 
danças. Certamente, S. Ex• não quer passar o vexame que outros 
colegas seus passaram aqui. Mas, aproveito este aparte para me rc· 
portar- e peço permissão a V. Ex•- a um debate anterior, onde 
eu estava impedido regimentalmente de contraditar S. Ex• o Sr. Li
der da Maioria, quando, fazendo críticas à portaria ministerial que 
estabeleceu censura a órgãos externos, S. Ex• o Sr. Líder disse que 
ficou estupefato de ver seu colega manifestar-se a favor da porno· 
grafia, já que o Ministro somente proibia isso. Mais uma vez, é pre· 
ciso que se restabeleça a verdade completa. Eu repito ao ilustre Líder 
da Maioria que mostre na Portaria do Sr. Ministro a especificidade 
sobre literatura pornográfica. S. Ex• sabe que isso não existe:. é uma 
dedução sua, procurando tumultuar o debute. Mas, voltemos ao 
assunto. 

O Sr. Eurli:o Rezende (ARENA- ES}- São palavras do Mi· 
nistro, Excelência. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- Eu repto V. Ex•: mostre 
na Portt1rin ... 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES}- Ele interpretou a Por· 
taria, Excelênciu. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE}- Quem interpretou a Por· 
tariu? V. h• interpretou. A Portaria não fula nisso. 10 uma das velhas 
d_csculpus ... 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES}- Existe na imprensa, 
Excelência. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- ... usadas quando se quer 
defender o indefensável - isso, uliús, é uma das técnicas já muito 
conh~cidus nesta Casa. Mas, voltando ao assunto para não ser muito 
longo. S. E.<•, como diziu, está fazendo u pronluxiu, porque diz: mu· 
d~IT de rumo não signific:1 nudu, n não ser que os planos falhem. 
Pergunto cnti\o, através de V. Ex• uo ilustre Líder, onde undu o 
11 PND'? 
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Mos V, Ex• vai pcrmi· 
tir-mc a discussão triangular, porque S. Ex• fez uma pergunta. 
V, Ex• vai permitir rcspondê.Ja? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Em face da cati· 
vante simpatia de V. Ex•, ouço-o com muito prazer. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- O II PND- o Sr. Se· 
nado r Gilvan Rocha tem certeza disso, porque os beneflcios desse do· 
cumento estão incidindo sobre o Estado de Sergipe - o 11 PND 
vem sendo executado, não na sua integralidade, porque o Pais tem · 
que se adaptar à nexibilidade determinada pela situação inter· 
nacional mas tem que se fazer um plano, tendo-se em vista a pers· 
pectiva da obtenção de recursos. Então, o que houve com o II PND 
não foi fracasso, pelo contrário, é uma proposição governamental 
que vem sendo cumprida na medida do possível c atingindo várias 
áreas do território nacional. S. Ex• não cite este exemplo pro· 
curando criar um elenco de fracassos governamental. Não hã. O que 
houve, sim, da parte do ilustre aparteante, foi um fracasso na sua 
observação quanto ao problema. 

O Sr. Gihan Rocha (MDB- SE)- No entender de V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- Senador Eurico 
Rezcnde, deixemos u curta de intenções que é o II PND e voltemos 
ao problema do petróleo, V, Ex• fala cm mudanças técnicas. Ainda 
ontem, na discussão com o Senador Osires Teixeira, afirmâvamos: o 
Ministério das Minas e Energia, na época, em 1975, não tinha uma 
política definida ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Definida em quê? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sobre o petróleo, 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES)- Totalmente definida 
não pode mesmo ter. Ora, Excelência, um Pais que consome 800 
milhões de barris de petróleo por dia, produzindo apenas 200 
milhões, dependendo da crise internacional, como pode ter uma poli· 
tica definida? Ela tem que ser uma politica flexível, ninguém pode 
absolutamente dizer que vai resolver um problema neste ou naquele 
setor, isso depende hoje, mas do que nunca, da conjuntura interna· 
cionul. V. Ex• sabe disso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• me per· 
mi te continuar? 

O problema é especifico, não vou discutir com V. Ex• todo o 
problema energético brasileiro, a não ser que V. Ex• queira, e houver 
tempo, aí sim, terei muito prazer cm discutir com V. Ex• 

Mas, voltemos ao problema do contrato com clâusula de risco: 
o Governo não tinha uma posição definida nesta Casa, no Ministério 
e na PETROBRÁS. Ao contrário, tinha sim umn politica definida 
para não udotur o contrato com clâusuia de risco. Foi o que afirmei 
ontem desta tribuna e estou provando agora. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Se V. Ex• cspc· 
rar, cu terei muito prazer em discutir, em dialogar com V. Ex• com a 
sua inteligência sempre viva, 

Afirmei aqui, Excelência, o seguinte: primeiro, o Ministro das 
Minas c Energia negava o contrato de risco: segundo, o Presidente 
du PETROBRÃS dizia que não udotaria o contrato de risco porque 
esta empresa tinha recursos e equipamentos suficientes pura explora· 
çi\o do petróleo brasileiro. Veja V, Ex• que estou setorizando o con· 
trato de risco. O próprio Lldcr du Casa, que respondia pelo setor 
económico, da Bancada da ARENA, afirmou ao Senado c 11 Nação 
que o Governo nüo cogitavtt da adoção dos contratos de risco, Quu
rcnta c oito horas depois, Suu Exct:lênciu o Senhor Presidente du 

República, para surpresa da Nação, do Senado, adotava o contrato 
com cláusulu de risco. 

Este era o roteiro que cu expunha, ontem, no Senador Osircs 
Teixeira que não concordou, dizendo que, em absoluto, o Governo 
não teve esta conduta. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Por falar cm roteiro, 
V. Ex• está no roteiro dos equivocas. Realmente, o Ministro de 
Minas e Energia, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu gostaria que 
V, Ex• explicasse o roteiro dos equivocas. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Quando afirmou que 
o Governo não cogitava de contrato de risco, afirmou a verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) Mas antes S. Ex• 
havia afirmado que, pessoalmente, cogitava. Vou recordar a V, Ex• 
Primeiro, S. Ex• disse, em uma reunião da Comissão de Minas e 
Energia, que, pessoalmente, admitia o contrato de risco. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES)- V, Ex• coloca o pro
blema no seguinte questionamento: o Ministro diz que o Governo 
não cuidava de contrato de risco, e dias depois vem ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- O Ministro afir. 
mava, Excelência. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Ou melhor, resu
mindo: homens do Governo declararam que não se cogitava de 
contrato de risco, e algum tempo depois vem a decisão adorando o 
contrato de risco. t: que, no momento em que foram feitas aquelas 
declarações, realmente não se cogitava. Houve inúmeros debates no 
Congresso, o eminente Senador Luiz Cavalcante, lembro-me muito 
bem, passou a defender os contratos de risco, o eminente Senador 
Franco Montoro,e<~ntra os contratos de risco. Na Câmara dos Depu· 
tados, parlamentares da ARENA e do MDB, independentemente de 
coloração partidâria, manifestaram livremente seu ponto de vista a 
favor ou contra. Lembro-me, parece-me, de editoriais do Jornal do 
Brasil defendendo os contratos de risco, porque o Pais estava numa 
situação difícil com relação a conjuntura energética internacional. O 
que fez o Senhor Presidente da República? Reuniu todo mundo, o 
Ministério, auxiliares seus contrários c a favor, formou-se a dis· 
cussão c o debate franco. O Sr. Ministro Severo Gomes - lembro· 
me muito bem, li no noticiário- foi contra, outros Ministros foram 
a favor. O Senhor Presidente da República decidiu de acordo com a 
opinião do colegiudo, caracterizando com isto que adotou a média 
das opiniões, que cru favorável aos contratos de risco. Agora, jâ que 
V, Ex• fula em contrato de risco, entra em contradição quando recla· 
ma do Governo uma politica definida c rígida de petróleo. Essa intcr· 
pretução de V. Ex• briga até com a semântica, porque quando se fala 
em risco nilo se deve colocar nu mesa da discussilo nenhuma defini· 
ção inflexível. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• comete 
um pequeno engano V, Ex• não esteve presente 11 sessão de ontem, é 
preciso csclurecê-Jo. O Senador Osires Teixeira colocou em dúvida a 
afirmativa que fiz. Eu nem tratava de contrato de risco ontem, 
apresentava naquela sessão um fato inusitado neste Pais, é que uma 
multinacional constituiu uma filial nesse Pais com capital apenas 
de 100 dólares americanos. S. Ex• foi quem extrapolou o problema, 
mostrando que o Governo tinhu umu politica definida pura o setor 
energético, quando eu afirmei que, no contrato de risco, o Governo 
não tinhu essa politica definida, Entilo, nesse roteiro de equlvocos, 
como di?. o nobre Líder Eurico Rczcnde - creio que o roteiro de 
equivocas í: de S Ex•. c não rneu -. vou continuar mostrando u 
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V. Ex•, Senador Eurico Rezende, o roteiro de equivocas cm rclaçi!o 
especificamente ao contrato de risco. 

8-10-75- O Senador Virgllio Távora trazia à Casa o seguinte: a 
fula do Presidente da PETROBRÃS. 

"Interpelado pelo Deputado Siqueira Campos que, após 
considerandos vArias, diz: - isto, do Deputado Siqucira 
Campos, perguntando ao Presidente da PETROBRÁS, 
numa rcuniUo da Comissão de Minas c Energia. O Senador 
Virgllio Távora comentava, no Senado Federal-

"Pergunto a V. Ex•: t; pensamento do Governo estudar 
ainda a opção dos contratos de risco, tendo em vista a neces
sidade do seu aumento? 

Respondeu o Presidente da PETROBRÁS nos seguintes 
termos: 

"A PETROBRÁS, eu disse no começo, é o órgão de exc· 
cução da politica do Governo e essa politica para a 
PETROBRÁS está traçada na Lei n• 2.004, ratificada na 
Constituição c o seu programa a curto prazo é dado pelo 
Plano Nacional de Desenvolvimento ou outro instrumento 
que o Governo tenha. Para o cumprimento dessa politica a 
PETROBRÁS estâ perfeitamente apta com atuais contratos 
feitos que são: contrato de afretamento dos equipamentos c 
não tem havido falta desses equipamentos, contratos de servi· 
ços, quando esses equipamentos não são disponlvcis, eviden
temente que se traz para manejá-los e, com a incumbência, 
nesses contratos, de transferir a tecnologia do manejo desses 
equipamentos até nós," 

Então, dessa forma, a PETRQBRÁS tem absoluiamentc 
cumprido todo o programa, não tem havido falta de recursos 
e o cumpri rã até o fim. 

E continua. o Sr. Presidente da PETROBRÁS- c aqui chamo a 
atenção de V. Ex•. nesta minha série de equivocas: 

Devo dizer, também, que o Sr. Ministro das Minas c 
Energia pediu-me para transmitir que S. Ex• considera esse 
assunto encerrado e ultrapassado. 

Faço a pergunta do nobre Deputado Siqueira Campos. 

Também, o Ministro do Plancjamcnto disse-me: "Sou 
Ministro da Secretaria de Planejamento e este assunto não 
estA na agenda do Governo".· · 

Em data de 8-10-75, comunicava à Casa o Senador Virgilio Tâ· 
vara o que acabo de ler. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- E a decisão foi quan· 
do, do contrato de risco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Menos de dois 
dias depois, Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Entilo estâ passada. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- PodcrA V. Ex• 
verificar, pelo que estou lendo, que provavelmente deve ter sido no 
dia 10 de outubro de 1975, Mas, repito o último trecho: 

"Sou Ministro da Secretaria de Plancjamento c este assunto não 
estA- note bem, Senador Gilvan Rocha- na agenda do Governo." 

Então, a PETROBRÁS é o órgão de execução da politica 
pctrolifcra do Governo. 

Senador Eurico Rezcndc, o nobre Senador Virg!lio Tâvora 
merece nossa inteira solidariedade, nesta Casa, pelo seu cavulhciris· 
mo, pela sua inteligência, pelas colocações que sempre truz ao Sena· 
do Federal; c S. Ex• afirmava isto, no dia 8 de outubro, à Casa, não 
com suas palavras, mas com palavras do Presidente du 
PETROBRÁS, que ó o órgão de execução da politica petrollfern do 
Governo. 

Ern u PETROBRÁS, como não poderia deixar de ser; c o Sr. 
Presidente declarara que nilo cogitava do nssunto contrato de risco. 

Menos de quarenta e oito horas depois o Governo resolve adotar o 
contrato de risco. 

E continua o Senador Virgllio T!lvora, respondendo, agora, ao 
Senador Orestes Quércia: 

"Eminente Senador, inicialmente, o Presidente da Repú· 
blicn - repetimos - chama-se Ernesto Geisel, que dâ a 
palavra do Governo. Segundo, o Sr. Ministro Shigcaki Ucki 
ja fez, mais de uma vez, a declaração pronta, formal c absolu
ta de que, para ele, o assunto do contrato de risco cstâ 
encerrado." 

Aqui está, Senador Osircs Teixeira, não a minha fala, mas a fala 
primeiro do Ministro das Minas e Energia; segundo, a fala do 
Presidente da PETROBRÁS, e terceiro, a fala do Senador Virgflio 
Távora. 

Pouco depois - não se discute o acerto ou desacerto da medida 
do Senhor Presidente da República, não quero focalizar isso aqui -
Sua Excelência adotava o contrato de risco, quando menos de 
quarenta c oito horas antes, nesta Casa, o Lldcr do Governo dizia à 
Nação que esse contrato não seria adotado; quando, pouco antes, o 
Presidente da PETROBRÁS afirmava a mesma coisa, e quando, 
anteriormente, o Ministro das Minas e Energia repetia o mesmo 
procedimento. 

Creio, Senador Osircs Teixeira, que respondo a V. Ex•. quando 
ontem lhe afirmei que, naquela época, o Ministério das Minas c 
Energia c o Presidente da PETROBRÁS tinham, sim, uma posição 
definida contra o contrato de risco, e o Governo resolveu adotar. 

Mas o que importa, Senador Osircs Teixeira, nesta altura, não é 
discutirmos esse contrato, porque ele aí estã. O que lamentamos, 
mais uma vez, é que ao Congresso Nacional nilo tenha sido dada a 
oportunidade de conhecer esses contratos, quando negaram o meu 
projeto; que não tenha sido dada ao Congresso Nacional a 
oportunidade de ouvir S. Ex• o Ministro das Minas c Energia no 
plenârio, quando naquela época S. Ex•, cm São Paulo, com alguns 
sindicalistas, demonstrava a necessidade do contrato de risco. 

S. Ex• poderia e deveria falar, lá, aos sindicalistas, mas deveria 
ter também comparecido ao plenário do Senado Federal para 
demonstrar os acertos e os desacertos da medida que, cntilo, o 
Governo Federal tomava. 

Agora, Senador Osircs Teixeira, antes de encerrar a minha fala, 
queria cobrar de V. Ex• uma coisa,jâ que V. Ex•, ontem, respondia 
pela nobre Liderança do Governo nesta Casa; e digo cobrar naquele 
bom sentido, no sentido de esclarecimento, jA que às vezes a Oposi· 
ção não tem as mesmas fontes de informação do Governo, c muitas 
vezes niio consegue sequer que este ou mesmo a própria Mesa do 
Senado Federal responda alguns dos seus requerimentos. Muitas c 
muitas vezes, temos assistido o Governo deixar de dar informações; 
contrariando o Regimento Interno desta Casa c a própria Constitui· 
ção Federal, o Governo deixa de enviar certas informações ao Sena· 
do. Então, pediria a V. Ex• que trouxesse a esta Casa, para conhc· 
cimento do Senado c da Nação: quais os contratos de risco aprova
dos pela PETROBRÁS? Quais são estas empresas? Onde elas estilo 
atuando? Qual o resultado obtido até agora? Esse pagamento estâ 
sendo cm óleo ou em cruzeiro? O gâs natural desses poços pertence 
às empresas multinacionais ou ao Governo brasileiro? Essas cmprc· 
sas vão explorar comercialmente esses campos? 

Gostaria, Senador Osires Teixeira, que V, Ex• procurasse trazer 
esses esclarecimentos à Oposição. Apenas faria um apelo: que a 
demora nilo fosse tão grande, porque V. Ex• às vezes promete 
responder - eu sei dos seus afazeres - mas custa a trazer cscldrc· 
cimentos nos pedidos da Oposição. 

Estou certo de que este assunto interessa a toda a Nação, por 
isso V. Ex• vai agilizar, junto à PETROBRÁS, esses csclarccimcn· 
tos, tilo importantes para o nosso País. 

Muito obrigado, Sr, Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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O Sr, Eurico Rczende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Concedo a palavra, 
ao nobre Senador Eurico Rezcnde, como Líder da Maioria. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como Lfder da 
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do _orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Governo Federai, cumprindo o dever de preservar a ordem 
pública, em obséquio da tranqUilidade social e do trabalho nacional, 
adotou inicialmente, através do Ministério da Justiça - e isto foi 
consubstanciado em portaria - a providência que lhe parecia, e 
realmente era, necessária, em carátcr preventivo, para neutralizar a 
perspectiva de realízacão de passeatas que se anunciavam, no meio 
estudantil, em várias capitais. 

Aquele documento ministerial, transmitido através de circular 
aos Srs. Governadores de Estado, recomendava medidas prefe· 
rencialmente suasórias e cautelares para evitar que a juventude 
universitária do Brasil, em cujas fileiras infiltrava-se uma minoria 
adulta agressiva, criasse condições de agitação, perturbando o 
ambiente de normalidade em que vivia e vive a Nação. 

Após aquela circular, o eminente Ministro da Educação, Sr. 
Ney Braga, compnreceu à televisão, em termos de cadeia de divul· 
gação, e ali formulou um apelo à mocidade das nossas escolas, salicn· 
tando dois itens: o primeiro, no sentido de que seriam atendidas, 
pelo sistema do diálogo, as reivindicações porventura procedentes 
em nosso meio universitário: no outro item, S. Ex• advertia nossa co
munidade estudantil dos perigos de se deixarem contaminar pela 
ação deletéria da subversão, que infelizmente ainda atua neste País, 
como, aliás, no resto do mundo. 

Naquele instante, mais do que o Ministro da Educação, a 
Nação brasileira viu no eminente Ministro Ney Braga a postura do 
aconselhamento, aquela expressão sentimental mais de um pai de 
família do que de uma autoridade endereçando sua palavra de 
persuasiio. Aquele apeio, pela maneira hábil, espontânea, autentica e 
sincera como foi formulado, reduziu a tensão então existente, e a nos· 
sa brilhante juventude universitária se conteve dentro das fronteiras 
dos seus estabelecimentos de ensino. 

Agora, anunciada uma demonstração estudantil para depois de 
amanhã, em Belo Horizonte, o Sr. Ministro da Educação advertiu 
aos estudantes de que aquela manifestação seria ilegal e contrária à 
ardem pública. 

Sr. Presidente, quando se esperava a colaboração dos estu· 
dantes, o Governo u conseguiu, e não se realizaram as anunciadas 
passeatas que, sem dúvida alguma, seriam de conseqUências impre· 
visíveis. 

Mas, derrotados nos seus desejas de alimentar a subversão, 
alguns políticos não comprometidos com os deveres da normalidade 
voltaram, na sua tarefa deletéria, buscando agitar o meio estudantil 
em plena Capital da República. 

Os estudantes da UnB, resolveram, na manhã de hoje, realizar 
um protesto contra punições aplicadas pelo Reitor daquela fun
dação. Puniçàe> buscadas não no Decreto-lei n' 477, mas nos textos 
regimen1ais aprovados pelo Conselho Federal de Educação, Puni· 
çàcs que, por terem sido regimentais, podem ainda ser objeta de re· 
curso dos estudantes punidos ou de um pedido de reconsideração 
que, examinado convenientemente, talvez possa alcançar êxito. Mus 
os '1gentes da subvcrsiio, que silo pelo menos vestibulandos do 
comunismo, aproveitaram-se desse episódio e deslocaram-se para o 
cumpus univt:rsitúrio da UnB e ali passaram a ucionur todos os 
mecanismos de incitamento junto a uma minoria. para que essa mes
ma minoria pudesse realizar o desdobramento du agitação ou da 
revolta, 

E o que é lamentúvci, Sr. Presidente, í: que esses agitadores 
saíram do Congresso Nucionul. São Deputados Federais que, vi· 
rundo us cm:tus pura as deveres inerentes ao juramento conslitucio· 

nu!, ali foram pura realizar trabalhos de exncerbuçlio emocional e de 
subversão, buscando atingir os seus sinistros desígnios. 

~ penoso, Sr. Presidente, mas é necessário que se coloque nos 
Anais da Casa a prova indispensável para que o Brasil anti-su b· 
versão fique ressalvado de qualquer crítica e que a diminuta, n peque· 
nina parcela de agentes du subversão seja descortinada pura o julga· 
menta nacional e, sobretudo, para que essa providência se constitua 
numa advertência à nossa juventude, Lamentavelmente, lá estiveram 
- numa traição ao compromisso democrático, numa adesão ao 
propósito da agitação c da baderna e num desafio à formação cristã 
do povo -brasileiro - três Srs. Deputados: os Deputados Santilli . 
Sobrinho e Airton Soares, de São Paulo, e o Deputado João Gil· 
berto, do Rio Grande do Sul. 

Desejo, aqui, Sr. Presidente, falando em nome da Maioria, pro· 
testar, veementemente, contra a ingerência subversiva desses 
membros do Congresso Nacional. (Muito bem!) 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lázaro Barboza, que falará como Líder. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Como Líder, pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

O Senado acaba de ouvir, neste instante, o eminente Líder do 
Governo, Senador Eurico Rezende- que, como sempre, enxerga a 
subversão por toda a parte- a denunciar à Nação brasileira, como 
agentes da subversão, três Srs. Deputados que estiveram em visita 
à universidade, no instante em que a juventude universitâria ali pre· 
sente enfrenta problemas dos mais sérios, oriundos, naturalmente, 
da incompreensão com que foram tratados pelos responsáveis pela 
Universidade de Brasília. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, apontar a juventude brasileira 
como contaminada pela subversão é demonstrar, acima de tudo, até 
mesmo a falência dos órgãos de informação do Governo. Quando os 
estudantes vão às ruas para protestar - eu digo às ruas não apenas 
nos parques universitários -, naturalmente que não vão, Srs. Sena· 
dores, pregar a subversão, e dizer que eles estão contaminados pelos 
gi:rmens do marxismo-leninismo ê injuriá-los. Melhor seria entendê· 
los. 

Na verdade, Srs. Senadores, realizou-se há poucos dias, um 
movimento universitário de dimensão nacional e não se tem notícia 
de que um só estudante, da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul 
ou de qualquer outro Estado da Federação tenha sofrido punição. 
Mas, aqui em Brasilia ... 

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

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - ... entendeu o 
Reitor de punir dezesseis universitârios que fizeram parte daquelas 
manifestações feitas intramuros, no campus da própria Universidade. 

Ouço o eminente Senador Marcos Freire. 
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Muito oportuno o dis· 

curso com que V. Ex• repele insinuações descabidas que aqui foram 
feitas contra parlamentares do Congresso Nacional. Na verdade, fo· 
rum eles convidados por alunos daquela Universidade a participar, 
com a sun pre.1ença, du instalação ou do inicio de um movimento 
universitário no qual: se não me engano, um dos cjeputados citados 
faria uma palestra naquela escola. ~verdade que o convite, para a 
realização daquela palestra, foi nnterior à deflagração do atual movi· 
menta de greve. De formu que não suberiu dizer se, rca\mt::nte, as 
novas circunstüncins terão permitido u realização du palestra que se 
realizaria na manhã de hoje nu UnB, pelo Congressista representante 
de Suo Pnulo. 1':: preciso, com efeito, repelir 11 eterna tendência de scn· 
ti r cheiro de comunismo onde quer que homens públicos procurem 
expressar us suus idéias t: se solidarizar com outros cidadãos que 
ocupam us trincheiras du resistência democrática. Mas, gm;turiu de 
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acentuar, e sobretudo traler como colaboração nos esclarecimentos 
que V. Ex• presta à Casa, que as punições ocorridas com exclusivida· 
de na Universidade de Brnsflia pecam não apenas pelo episódio isola· 
do que representa o comportamento do seu Reitor, quando, confor· 
me V. Ex• acentuou, naquele mesmo dia 19 renlilaram-se manifesta· 
ções em inúmeros outros Estados brasileiros, mas também pelo cará· 
ter odioso de que se revestem essas punições. Com efeito, ExcelêQcia, 
para diler da intransigência, do radicalismo c da incompreensão com 
que agiu a direçilo daquela Casa, basta assinalar que entre os puni· 
dos encontravam-se estudantes que não participaram, sequer, das 
manifestações do Dia Nacional da Luta. Isto~ o que nos dá notícia 
O Estado de S. Paulo de hoje, quando assinala: 

O que mais revoltou os alunos da Universidade, en· 
tretnnto, foi a informação de que, entre os 16 punidos pela 
Reitoria, estavam três estudantes que não se encontravam na 
concentração do Dia Nacional da Luta. João Simplício Mar· 
tins e Leiln Abdallah estavam em Sobradinho -cidade sntéli· 
te de BrasUia- fazendo provas no próprio Hospital Univer· 
sitário - o que pretendem provar na Justiça. Maria 
Auxiliadora V alie, por outro lado, estava em Belo Horizonte 
e também afirma poder apresentar provas para a Justiça. Os 
três foram suspensos por três dias e por isso os estudantes 
acreditam que a concentração foi apenas um pretexto para a 
aplicação de punições previamente decididas. 

Ora, Ex•, temos então que compreender a revolta de uma 
mocidade que se sente vítima de atos dessa naturela, Em verdade, o 
que precisamos, no Brasil de hoje, é que as autoridades se conven· 
çam de que Governo não é para dominar povo, de que Governo 
existe para expressar os anseios coletivos. O Governo que aí está já 
deveria ter-se convencido do seu divórcio com as aspirações popula
res. As manifestações que temos assistido e testemunhado por este 
Brasil afora mostra o inconformismo popular com os rumos que o 
Brasil tomou. Inclusive aqueles que fizeram ou apoiaram 64, não 
podem estar satisfeitos com a situação em que chegamos, porque ela 
é a negação dos objetivos a que se propuseram naquele ano. 
Portanto, Ex•, quero, com estes esclarecimentos, traler mais elemen· 
tos de elucidação para mostrar que não é assim que se resolve o 
problema do estudante no Brasil. Foi assinalado aqui que as 
manifestações do último dia 19 não tiveram conseqUências trágicas, 
porque as autoridades apelaram para os moços, para o 
comportamento racional. Preferiria assinalar a maturidade dos 
estudantes, dos jovens que souberam contornar, talvel, situações de 
desfechos trágicos, porque, realmente, embora não lhes seja assegu
rada a manifestação livre nas ruas deste País, apesar disso, diante da 
força embalada eles souberam se conter em seus ímpetos de 
juventude. O fato é que o Brasil está a exigir mudanças, inclusive 
neste setor universitário. Falou-se aqui que havia regimento, e não o 
477, comum desses estudantes. Talvez regimento que por ter sido fei: 
to, inspirado ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Regimento 
inspirado no Decreto· lei n• 477. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) -... à semelhança do 
Decreto-lei n• 477, para iludir o arbítrio contido neste decreto. Nu 
verdade o que precisamos é assegurar à juventude condições para 
que ela também participe do processo politico brasileiro, num senti
do mais amplo. to natural que a universidade não chegue à atividade 
partidária propriamente dita, mas não se pode negar aos estudantes 
o direito de atividade politica no seu sentido maior, porque foi a 
universidade, foram as escolas, no passado, que tiveram um papel 
significativo nas grandes conquistas nacionais. Portanto, ilustre 
Líder, receba este nosso aparte como colaboração à peça que V, Ex• 
ex pende nesse momento. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Em primeiro 
lugar, Sr, Presidente, quero ugrudccer o apurtc elucidativo com que 
me honrou o nobre Sr. Senador Marcos Freire. 

E veja o Senado, pela nota lida por S. Ex•, no O Estado de S. 
Paulo, que as punições extravasaram dos estudantes presentes às 
manifestações do Diu Nacional da Luta, para atingir, inclusive, 
estudantes que nem sequer se encontravam no Distrito Federal. 

Dizia há pouco, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é muito melhor 
ouvir n juventude, procurar entendê-la, do que continuar na tenta· 
tiva de mantê-la amordaçada. A verdade é que hoje, infelizmente
isto foi registrado pelo Senador Marcos Freire - o inconformismo 
nacional é generalizado contra a realidade em que vivemos; atinge 
não apenas os estudantes, impedidos de participar da política na· 
cional, mas também o opcrârio, o homem da zona rural, o empresâ· 
rio, o professor e até a inteligência nacional. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Há um 
inconformismo generalizado que hoje, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores, já não dá para reconhecer o que aí estã, as bases filosóficas 
que justificaram a Revolução de 31 de Março. Houve, inegavelmente, 
desvios dos seus caminhos e dos seus propósitos .. Ela, que tinha o 
propósito de manter a Constituição, dar guarida e garantia ao 
regime democrático, acabou, Sr. Presidente, depois de 13 anos, levan· 
do o Brasil a esta situação, 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Pergunto- an· 
tcs de conceder os apartes que me solicitaram os nobres colegas -
mais uma vez, como perguntado tem sido, com tanta freqUência: o 
que diria a respeito da realidade brasileira de hoje, homens como o 
Marechal Castcllo Branco? O que diria Milton Campos, vendo o 
divórcio do Brasil com a lei? O que diria Juarez Távora? O que 
diriam tantos homens ilustres, alguns que niio vivem mais e que 
deram a sua contribuição para que a Revolução de 1964 pudesse fir· 
mar-se, trazendo no seu bojo a promessa de melhores dias? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a legislação que mantém os 
estudantes marginalizados é, efetivamente, draconiana. Presto ao 
Senado uma informação do que ocorreu comigo quando estava na 
Universidade. Concluiu, Srs. Senadores, um curso de Direito na Uni· 
versidade Católica de Goiâs e já era candidato ao Senado da Repú
blica. Os professores e meus colegas tinham tanto receio do Decreto· 
lei n• 477, que chegavam a me pedir que não entrasse na universi
dade, porque a cada instante que ali chegava, como era óbvio, meus 
colegas vinham conversar comigo a respeito do desenvolvimento da 
campanha eleitoral c, professores e estudantes, e até mesmo 
dirigentes daquela faculdade, tinham receio de que aquilo pudesse 
ser interpretado como uma atitude subversiva no rodearem-me, jâ 
que eu era candidato no Senado da República, em plena campanha. 

Não é intimidando n juventude que poderemos conduzi-la para 
os caminhos que hilo de fazer este País um País maior c mais digno 
de seus nlhos. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - to entendendo
os, dialogando com os jovens, é dando-lhes participação ati v a e efe
tiva na vida politica nacional, porque os jovens são generosos, os 
jovens silo nobres, e é preciso, de uma vez por todas, que se relegue a 
mania de enxergar subversão por todos os cantos. Se os estudantes 
mantêm-se descontentes, é muito fácil tachá-los de contaminados 
pelo germe da subversão; se um padre ou um bispo, de um púlpito, 
demonstra o seu inconformismo pelos rumos do Brusil de hoje, é 
ruzão suficiente para jogar-se sobre toda a Igreja o manto du 
subversão. Se um parlamentar comparece a umu universidade paru 
ali prorcrir uma palestra, tnmbém se empresta u este gesto, conota
ções subversivas, 
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Não, Sr. Presidente. Não é por este caminho que nós conse
guiremos consertar o Brasil. 

Ouço o aparte do eminente Senador Gilvun Rocha, pura em 
seguida ouvir o eminente L! der do Governo. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES) - Em primeiro lugar, 
V. Ex• fugiu do assunto ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Eu estou com o aparte, 
Excelência. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• deu o aparte a 
c1e, ou a mim? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eu concedi o 
aparte em primeiro lugar ao eminente Senador Gilvan Rocha, para 
depois ouvir V. Ex• 

O Sr. Earlco Rezende (ARENA - ES) - O normal é fornecer 
um a favor c outro contra. 1: o jogo democrático. Mas, se o MDB 
quer desequilibrar o jogo democrático ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Hã muito 
tempo rompeu-se esse cquillbrio democrático. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Faz muito bem V. Ex•, 
nobre Líder dÓ M DB, "colocar o ponto nos is" e desmascarar o ar de 
catástrofe empregado pelo Líder do Governo quando registra a pre
sença de parlamentares no seio de estudantes. Sabe V. Ex• que todos 
nós ou, pelo menos, a imensa maioria desta Casa, passou pela ines
quecível experiência da politica estudantil, c nem por isso forjou-se 
no nosso espírito qualquer germe de comunismo internacional. Faz 
melhor ainda V. Ex• cm repelir as - hoje já quase sem sentido 
algum- acusações de vestibulandos de comunismo, a todos aqueles 
que ousam, dentro da ordem c do respeito, se oporem a este estado 
de coisas que aí estã. Mas, desejo remeter ao ilustre Líder da 
ARENA, à sua sensibilidade e à sua inteligência, a semelhança que 
existe na repressão dos regimes totalitários. Sabe S. Ex• que manifcs· 
tações populares são típicas de regimes democráticos c que nós, que 
estamos cm uma pequena réstia de democracia, buscamos, ainda, 
trazer este País ao leito da democracia usando um dos maiores c mais 
tradicionais direitos, que é o direito de se opor com ordem c sereni
dade. S. Ex• deveria se lembrar que não é no comunismo interna
cional que são permitidas, manifestações estudantis, sabe que isso é 
absolutamente proibido cm comunismos c sabe, também, S. Ex•, 
que a sabedoria popular já disse que o semelhante procura o seme
lhante, c que são os regimes autocratas, totalitãrios, do outro lado, 
que também impedem manifestações livres do pensamento. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Agradeço a con
tribuição de V. Ex•, que dá uma interpretação correta de como, efcti· 
vamcnte, só os regimes democráticos toleram os movimentos de 
opinião pública. 

Ouço, agora, o aparte do eminente Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Peço a V. Ex• que, 
depois de ouvir o aparte do Sr. Senador Eurico Rczcndc, não con
ceda mais apartes, porque o seu tempo já está esgotado. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Pois nilo, Sr. 
Presidente, permita-me V. Ex• ouvir o Líder do Governo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Creio que V, Ex•, na
turalmente alcunçado pela surpresa, pela cstupefaçilo da mâ conduta 
dos seus colegas da outra Casa, fugiu muito do assunto. Não estou 
examinando o mérito das punições rcgimcntuis, não estou exami
nando a reunião estudantil que se realizou na UnB; o que cu estou 
profligando c apontando como agente de subversão foram aqueles 
Deputados que lil compareceram. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E nós repelimos estu intcr· 
pretaçilo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- E nós nilo acci· 
ta mos as colocações que V. Ex• faz. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sim. Não aceita, mas 
tenho que colocar o meu aparte no discurso de V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Peço a t. Ex• 
que seja breve, porque a Presidência já me chamou a atenção. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - O aparte não fica 
colocado na sua saudade, mas tem que ficar colocado no discurso de 
V. Ex• .O Sr. Senador Marcos Freire saiu pela tangente, com uma 
desculpa· esfarrapada: os parlamentares foram para lá fazer confcrên· 
cia. Acontece que todos os jornais noticiaram que os estudantes 
estão em greve. Greve quer dizer silêncio, omissão. Então, eles não 
foram para a Universidade fazer conferência. Diz tamMm S. Ex•, c 
V. Ex• também falou, que há mania de se ver comunismo em tudo. 
Eu disse uma vez, recentemente, que, depois que passaram a ridi
cularizar homens públicos que têm a mania de ver comunismo cm 
tudo, os comunistas tomaram conta da Indochina, já estão tomando 
conta das jovens nações africanas c aqui o Senador Marcos Freire 
diz que isto é uma balela, que isto é uma mania de justificar certas ati
tudes arbitrárias do Governo no combate ao comunismo. E o comu
nismo é tão inteligente que ainda hã poucos dias conseguiu que um 
ilustre Deputado mineiro lesse um seu manifesto na Câmara dos 
Deputados. Isto mostra o grau de inteligência do comunismo brasi
leiro e que não está sendo reconhecido nem pelo orador, nem pelo 
seu apurteunte. O Senador Marcos Freire fala, também, que não po· 
dendo aplicar o Decreto n• 477 ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E o que 1: que o Governo 
não pode? Eu não afirmei isto. O Governo pode tudo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Enfllo- foi o orador 
mas, é falta de solidariedade de V. Ex• ao Senador Làzaro Barboza. 
Então foi o orador que disse isso. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V. Ex•. está dan· 
do uma interpretação crrônca ao que eu disse. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -O Decreto' n• 477 sus
pende o estudante até por três anos e o regimento é um texto normal, 
é um texto aprovado pelo Conselho Federal de Educação; talvez seja 
um texto até anterior à existência do Decreto no 477, porque cm qual
quer estabelecimento de ensino os regimentos são obrigados a prever 
medidas disciplinares. Se o MDB reivindica que desapareçam dis
positivos disciplinares de regimentos Interna corporls, das nossas uni
versidades, então temos temos que convir que se trata de um argu
mento de uma reivindicação predatória c de cumplicidade, 

O Sr, Gllvan Rocha (MDB - SE) - V. Ex• está fugindo ao 
assunto. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - E por fim, Sr. 
Presidente, é preciso que se coloque na cabeça de muitos nossos 
homens públicos, que felizmente para nós é uma minoria; a maioria 
esmagadora do MDB í: de democratas. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - A totalidade, 
Ex• 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- A totalidade, Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Reconheço que a 
maioria esmagadora é de democratas. Mas, hâ dentro do MDB um 
acampamento de subversivos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Repilo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - E essa prova jâ ti
vemos hoje nu Univcrsidudc de Brasília. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nilo é verdade. 
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo sour a 

cumpuinhu.)- Estâ com u palavra o Senador Lâzuro Barboza. 

I 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçdo II) Quinta-feira l 1389 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00) - Protesto 
veementemente, Sr. Presidente, contra as colocações feitas no fim do 
aparte, pelo nobre Líder do Governo. Dizer que o Movimento 
Democrático Brasileiro abrigu comunistas ... 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ESl- Subversivos, Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- ... ou subversi
vos - dá no mesmo - não é, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com 
outro objetivo senão o de continuar procurando intimidar a Oposi
ção. O Líder do Governo só teve razão numa parte, quando invocou 
o crescimento do comunismo internacional c analisou, inclusive, o 
processo de açambarcamento das jovens nações africanas, Mas 
S. Ex• não quis dizer que isso acontece no Continente africano por
que aqueles países viveram durante séculos, muitas vezes, sob o guan
te do colonialismo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Estavam sob o guante 
do comunismo. f: uma boa opção, na opinião de V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Da mesma for· 
ma, Sr. Presidente, como povos de uma paciência milenar ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não sei o que é pior, 
se o colonialismo ou o comunismo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00) - ... acabaram 
presos ao regime comunista, Por quê? Porque foram povos que sofre
ram dominações de governos extremistas de direita. E por que, Sr, 
Presidente, instalou-se o comunismo - de onde irradiou os seus 
tentáculos para o resto do mundo- na própria Rússia? Não teriam 
sido os desmandos e os abusos de poder dos antigos tzares? E na 
China, Sr. Presidente? Não seriam também os abusos dos 
mandarins? Por que, Portugal, finalmente ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas, aqui, não temos 
tznrcs nem mandarins. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - ... quase 
sucumbiu sob a ação nefasta do comunismo? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. Ex• cstâ fora do 
assunto, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Não seria fruto· 
de quase cinqUenta anos de ditadura salazarista? Por que a Espanha, 
que também esteve à beira do caos,.agora, se levanta de forma pujan· 
te, alicerçando as instituições· dcmocrãticas? Ali, Sr. Presidente, 
também. viveu durante mais de quarenta anos um regime ditatorial. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Qual a relação disso 
com o Brasil? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- E bastou, Sr. 
Presidente, que a Espanha se encaminhasse para um regime democrã
tico para que a paz voltasse a reinar naquele maravilhoso pais. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, não é possível c não há mais 
quaisquer argumentos que possam justificar a fé no regime de 
cxceção. Para mim, só um regime merece fé:: é o regime democrático, 
cm que o povo é base do Governo, em que o povo não é impedido de 
ir às urnas c votar, cm que o povo é livre para manifestar até mesmo 
os seus descontentamentos, Os governos podem mudar, Sr. 
Presidente, c mudam sempre, mas é impossível substituir a Nação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
110 nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Prefiro sempre procurar os fatos que enalteçam a minha P6tria a 
escafundrizar assuntos para critid-lu ou diminui-la no confronto 
com outrns nuções. 

Se esta me parece a orientação certa em relação aos que estão 
dentro do Pais, mais ajustada há de ser para quantos se encontrem 
além das fronteiras nacionais. 

e de estranhar, C, mais ainda, de lamentar, haja qÚcm no estran
geiro, sobretudo integrantes da alta hierarquia nacional, se valha da 
circunstância para dar expansão ~s suas idiossincrasia~ pessoais ou 
ideológicas, 

O patriotismo, para quem cstã fora da pãtria, só se traduz no 
trabalho fecundo, no combate construtivo, no sacrifício desintcres· 
sado e na renúncia consciente. 

Quem, cm tal situação, pensar ou agir em contrãrio, não estarã 
apenas longe da pátria, mas também distanciado da alma c dos senti· 
mcntos do seu povo. 

Em harmonia, Sr. Presidente, com a minha formação que acabo 
de traduzir, tive há poucos dias o agradãvcl ensejo de trazer ao 
conhecimento da Casa, o trabalho admirãvcl da EMBRAER, atra· 
vés do seu ilustre Superintendente Coronel Osires Silva, que num es· 
forço notãvel e patriótico, leva, além fronteiras, a nossa capacidade 
de construir no terreno tecnológico. 

Ali. falava eu, Sr. Presidente, que a EM BRAER estava em 
condições c já em entendimento no sentido de fornecer peças c aviões 
pura vários países, inclusive a França, Egito e Sudão. 

Registrava, naquele pronunciamento, a palavra do ilustre Coro· 
ncl Osires Silva quanto aos propósitos c decisões da EMBRAER em 
participar do Salão Aeronáutico de Paris, durante o mõs em curso, 
"para vender aviões e não apenas para mostrá-los, já que não precisá· 
vamos mostrar que o Brasil fabrica· aviões. Devíamos aumentar as 
nossas exportações, e o Salão seria uma oportunidade para isso". 

Há poucos dias, Sr. Presidente, exatamente a 27 do mês findo, li 
no O Globo, a notícia de que dois aviões de fabricação nacional, um 
Xingue um Bandeirante, iriam representar o Brasil no Salão Inter· 
nacional de Aeronaves c Espaço cm Lc Bourget, o qual se realizará 
entre dois e doze do mês corrente. Os dois aviões saíram fazendo 
algumas escalas: Recife, Fernando de Noronha, Dakar. Sevilha, 
para depois chegar a Paris. E, nos jornais de hoje, Sr. Presidente, • 
noticia de que essas nossas aeronaves já haviam descido no Aero· 
porto de Paris, e mais ainda, que esses aviões, tanto o Xingu quanto 
o Bandeirante já estavam vendidos. 

Quero, assim, Sr. Presidente, regozijar-me mais uma vez com 
esse fato, que testemunha a capacidade do Brasil, dos nossos técnicos 
e de nossos dirigentes. 

No momento em que me congratulo com a EMBRAER c, 
ainda, com o Centro Técnico Aeroespacial Brasileiro, quero desta tri· 
buna felicitar o ilustre Ministro da Aeronáutica, o Brigadeiro Ara
ripe Macedo c, por seu alto intermédio, os ilustres tripulantes das 
duas aeronaves que foram levar às terras estrangeiras, não apenas a 
Bandeira do Brasil, mas também a nossa capacidade de fazer, de 
realizar e de construir. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Osircs Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO. Pronuncia o se. 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Após o fervilhar deste Plenário, provocado pela violenta posi· 
ção assumida pelo Líder em exercício do Movimento Democrático 
Brasileiro, Senador Lázaro Barboza, n propósito dos problemas ins· 
titucionais, S. Ex•, no ardor do seu pronunciamento denuncia o 
Governo c fula ii N uçilo que estamos sob o guante de uma ditadura, 
quando o simples uso da palavra de S. Ex•, nesta tribuna, é: a prova 
evidente e insofismável de que a liberdade aí está, como de resto vai 
provar tumbóm que as reclamações ainda há pouco feitas pelo nobre 
Representante do Estado do Rio de Janeiro, de que não h~ liberdade 
de imprensa, também ficarão desmentidus, porque umanhil os 
jornais estamparão as palavras de S. Ex•, nós voltamos à tmnqtiili· 
dade dos debutes simples, mas, nem por isso, menos vâlidos, deste 
Plenârio. E é dentro desse clima de tranqUilidade 'do debate 
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parlamentar que quero, se me permitem a cxprcssào, refrescar a 
memória do eminente Scn.tdor Itamar Franco a propósito dos deba· 
tcs que tnJVamos na turdc de ontc;m. 

Tenho em mãos, Sr. Prcsid~:ntc, as notas taquigráõcas da sessão 
de ontem, ainda não rcvis~tdas por S. Ex• c nem por mim. Em 
determinada altura do debate que travamos, Sr. Presidente, o 
eminente Senador Itamar Franco, ii guis:t de recordar os aconte
cimentos que antecederam il histórica tomada de posição de Sua Ex
celência o Senhor Presidente da República a propósito dos contratos 
de risco, diz o seguinte: 

"Vamos recordar. O Presidente da PETROBRÃS, Gene
ral Arakcm de Oliveira, comparecendo ao Senado Federal di
zia - note bt:m Excelência - chama a atenção o eminente 
Senador, cm palestra na Comissão de Minas c Energia, que: 
"recursos a PETROBRÃS os tinha c que também (grifo), n 
Gm•erno Federai mio cogitaria da adoçào dos contraro.f de ris· 
co". 

O verbo- note bem, Sr. Presidente - foi usado no futuro do 
condicional: "não cogitaria", Para, cm seguida, continuar dizendo: 
"V. Ex• vai recordar, é importante recordar'\ dentro do clássico 
espírito mineiro da grande recordação. 

Vou frisar novamente: que nós busquemos esses fatos no passa
do; vai se recordar, Excclênciu, que aqui nesta Casa o Uder do 
Governo, 24 horas untes, dizia ao Senado Federal c à Naçuo que o 
Governo não adotaria esses contratos de risco. 

Em respostu ao aparte- c segue S. Ex• a propósito dos proble
mas, sempre informando ou dando conhecimento à Cusa no futuro 
do condicional, que essa era a posição do Governo. 

Em rcspostu u S. Ex• fiz questão de chumur a atenção para o 
tempo do verbo. Língua complexa, difícil. em que como nas outras
é evidente agente da açào do sujeito- o tempo cm que o verbo é cm
pregado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é deveras importante. 

Em rcspostu a S. Ex• dizia na ocasião: "Sr. Presidente c Srs. 
Senadores, vejo que a rc:memoraçào histórica que pretende fazer o 
nobre Senador Itamar Franco coloca-nos em divergência em termos 
do verbo. S. Ex• ao rememorar as palavras do Líder do Governo ;\ 
época, e Srs. Ministro das Minas c Energia, Presidente da 
PETROBRAS e Presidente do Conselho Nucional de Petróleo diri
gia-se r, Naçflo c usavu o futuro do condicional, "que não iríamos 
ussinnr o contrato dt: risco". •• Acho que há um eng;mo de S. Ex•" -
digo cu - e uí sou interrompido pt.:lo nobre Senador, paru que eu 
conclua: ''é imperfeito do indicativo. O Governo niio estava cogitan
do, naqude instante, de ferir aquilo que a Nação inteira tinha como 
íntodvd. que cm o mnnnpólin cst~ttal, etc," E sigll prestando esses 
csclan.:~.:imcntos, Sr. Presidente:. 

Rcurirmo em seu completo scntido a alirmação que falia' nu 
época, e S. Ex• nu explicaçi10 que hoje dá i1 Cisei e it Nação, não a 
ultera cm nuda: nunca dissemos que o Governo nt10 pensavu cm tt:r
rnos do imperfeito do indicativo. Foi sobejamente ulirmado a esta 
Naçi10, por parte do Ministro Shigeaki Uoki, que naquele instante o 
Governo nii.o estuvu pensando no.~ íH.loçtto do contrato de risco, o que 
C muito diferente de afirm:.tr-se que o Governo, mesmo num futuro 
condicional, nUa pcnsuria jamais no contrato dt: risco. Mesmo 
porque, dentro da din:imic:1 da administração, ciente c consciente de 
que, a cada momento, a crise internacional fechava mais o seu ccrco 
sobre: os prohlemus brasileiros; mesmo porque, sentindo na curnc as 
durezas das prt:ssàcs internacionais, buscavam-se- c uso o verbo de 
que V. Ex• gosta- buscavam-se: soluções as mclhort:s possíveis, que 
levariam o Governo a udotar os contratos de risco, como dt: fato foi 
feito atr:.tvés de uma manifcstaçtln do mais alto sentido patriótico, do 
muis alto sentido dc defesa dos interesses nacionais, quando o 
cmincntc Presidente da República, ciente c conscicnte dt: que embora 
não estivesse o Governo tendente: a adotar os contratos de risco, 
embora nt10 estava c n;tn cstivt.:~~c nas co~it~t~.;õcs do Governo, a 
partir daquele instante tt.:ri~l que fat.C-Io, vale dizer. adotaria os 
contratos de risco. E C justamente pnr isso- c cu dit.ia isso onlem 

desta tribuna - que a PETROBRÁS não pôde, imedintamente uo 
anúncio prcsidenciul da adoção dos contratos de risco chamur, de 
imediato, firmas não nacionais para participar desses contratos de 
serviços com cláusulas de risco, porque o Governo- e volto a usar o 
verbo no tempo em que S. Ex• gosta - nlio estava preparado para 
receber formulações de outras companhias, vez que só a partir do 
instante cm que Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
e o eminente Senador deve estur recordado - sopesando a 
problemática cconômica internacional, vendo as grandes dificul
dades em que entraria o País caso não assumisse as rcsponsabi
lidadesA•. embora contra o interesse de alguns, adotar o contrato 
com cláusula de risco. Por isso que se tomou aquela decisão histó
rica. Em menhum momento o Governo esteve preparado para a 
adoção - explicava eu, ainda ontem, as obJeções apontadas pelo 
nobre Senador Luiz Cavalcante, nftido estudioso do assunto do 
petróleo, quando reclamou que demorou muito para que a 
PETROBRÃS tomussc uma posição cfetiva e firmasse o primeiro 
centrado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso resultou efctivamcnte, da 
posição assumida pelo Governo que, a partir de um determinado ins
tante viu nos contratos de risco a única alternativa capaz de agilizar 
o problema de prospecção e encontro de petróleo, com o objctivo de 
resolver a grande problemática nucional. · 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
upartc? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Com todo o 
pruzcr, nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Jã que hoje V. Ex• faz 
uma análise gramatical - apesar do brilho c da inteligência de 
V. Ex• c do alto conhecimento sobre a língua portuguesa- devo di
zer, respeitosamente, que não me convenceu. Pediria, então, que 
V. Ex• analisasse o período que passo a ler- são palavras do Presi
dente da PETROBRÃS: "Devo dizer, também, que o Sr. Ministro 
das Minas c Energia pediu-me para transmitir que S. Ex• considera 
esse assunto encerrado e ultrapassado". Era apenas essa anâlise 
gramatical que pediria a V. Ex•. que entende tão bem de verbos, de 
substantivos c de adjetivos, para fazer. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Faço! V. Ex• 
será atendido. Evidentemente, nlio do ponto de vista gramatical, 
porque se truta de uma ironia de V. Ex•, que é cultor da lfngua 
portuguesa, reconhecido de todo o Senado. Mas, faço-o no sentido 
exalo cm que usou S. Ex• o termo. 

Quando o Sr. Presidente da PETROBRÃS transmitiu ao 
Senado Federal, numa reunião, salvo engano, du Comissão de 
Economia, essa posição, esta visava, sobretudo, dirimir dúvidas que 
se intentavam, até certo ponto pouco patrioticamente, nesta Casa, 
querendo-se colocur a problemática dos contratos de risco num 
setor inteiramente diferente dele, porque aqui se discutia não a va
lidade do contrato de risco cm si, não o pedido que V. Ex•, ainda hlt 
pouco, me cobrava desses contratos, dessas clâusulas, mas queria 
colocar-se que contrato de risco, qualquer que fosse o seu sentido, 
qualquer que fosse a sua abrangência, quulqucr que fossem suus limi
tações, resultava nu quebra do monopólio cstutal. 

Lamentavelmente, não disponho de tempo para ler os recortes 
dc jornais a .V. Ex• e também seria tão-somente remcmorll-los, c 
nem hú necessidade, visto que V, Ex.• tem memória dus privilegiadas 
dcsta Casa. 

O que se pretendia, no instunte cm que se tentou encerrar o 
assunto, cra dirimir, ilidir us explorações, que se estuva fazendo nas 
rrihunas do Senado Federul e da Cf1maru dos Deputndos, de que os 
contratos de risco seriam a qucbru formal do monopólio cstatul. 

O eminente Senador Jtnmnr Franco deve cstur Jembrudo de que 
unw das figuras lllll! abordou o problcmu, destu tribunu, foi o 
eminente Senador Marcos Freire, do Estado de Pernumbuco, que 
exutamcntc fez essa colocaçtto, c rememorou- como gostu de fuzcr 
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S. Ex• também- as suas lutas estudantis em Pernambuco; quis dar, 
até, no sÇu discurso a primazia: "Aqueles que ontem eram a favor do 
monopólio estatal, todos, estavam integrando o Movimento 
Democrlltico Brasileiro, nos dias de hoje", para dizer que qualquer 
posiçiio que o Governo viesse a assumir, no futuro, seria a quebra do 
monopólio estatal. E foi exatamente dentro deste espírito, foi exata· 
mente para evitar as explorações, foi exatamente para evitar que o 
assunto fosse tratado em clima emocional, que o eminente Presidente 
da PETROBRÁS deu como encerrado o assunto, mas discutia-se -
note-se- a característica de monopólio estatal, que se pretendia dis· 
cutir publicamente, neste País. 

Tenho, Sr. Presidente, alguns recortes que caracterizam, eviden· 
temente, essa situação. 

"Informou o ministro que ainda não há ... "- àquela época, 16 
de maio de 1975, informava o Ministro Shigeaki Ueki que niio havia, 
usando o tempo de verbo de que V. Ex• gosta. 

"Informou o ministro que ainda não há nenhuma inicia
tiva do Governo federal no sentido da contratação de empre
sas estrangeiras para pesquisa de petróleo." 

Pois bem, à custa e em decorrência, talvez, de uma posição, que 
os jornais caracterizaram como eminentemente pessoal e não como 
homem de Governo, do Sr. Ministro das Minas e Energia, em que 
S. Ex• defendia, teoricamente, a existência e a validade dos contratos 
de risco, é que se rompeu, nesta Casa, uma série de pronunciamentos 
feitos por eminentes Lideres do Movimento Democrático Brasileiro, 
querendo caracterizar que essas posições assumidas representavam 
um perigo iminente, um perigo que, a qualquer instante, se instalaria 
no País, com o objetivo exclusivo de quebrar o contrato de risco. Daí 
S. Ex• ter, naquele instante, com uma mensagem do Sr. Ministro das 
Minas e Energia, procurado dar fim à discussão, porque, naquele 
instante - volto a insistir no tempo do verbo - não estava o Go· 
verno cogitando da adoção dos contratos de risco. Estava, sim, sape· 
sande a problemática internacional do petróleo; analisando e lan
çando alternativas, foi, àquela época, lançado o Plano Alcoo\eiro
alternativas essas que ficaram· eminentemente demonstradas à 
Nação, através de uma entrevista dada pelo eminente Ministro das 
Minas c Energia, no dia 16 de maio e publicada na Folha de S. Paulo, 
em que S. Ex• analisa todas as alternativas energéticas para o País, 
ocasião em que, demonstrava que buscava a PETROBRÁS, naquele 
instante, encontrar fórmulas capazes de representar a solução do 
petróleo brasileiro, sem que isso pudesse vir a representar, no futuro, 
a assinatura dos contratos de risco. 

E é cxatamentc dentro dessa linha de raciocinio, é exatamcnte 
dentro dessa preocupação, de só usar os contratos de risco como 
uma das últimas alternativas, foi que Sua Execelência o Senhor Presi· 
dente da República, com a responsabilidade que lhe compete frente 
aos destinos da Nação, com o alto senso c a grande dose de patrio
tismo de que é portador, foi que, no dia li de outubro, reconhecendo 
mesmo u existência de posições não coincidentes de alguns de seus 
Ministros de Estudo, Sua Excelência anuncia il Nação, dizendo, que: 

"A análise meticulosa que procedemos, inclusive dcba· 
tendo assunto com a PETROBRÁS no âmbito do COE e, 
hoje, de todo o Ministério, c levando em conta a minha expe· 
riênciu pessoal, como presidente dn empresu- se referiu à 
PETROBRÃS - levou-nos à convicção de que o Governo 
deve autoriwr a PETROBR,\S, sem quebra do regime de 
monopôlio, a realizar contrutos de serviço com cláusula de 
risco, por conta da empresa executora, cm áreas previamente 
sclccionadas." 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- E sc~ue Suu 
Excelênciu com uma série de esclarecimentos que visam ou que vi
saram à época -e reulmentc conseguiram o seu objetivo- esclurc-

cer à Nação de que os contratos de risco, que adotaria a 
PETROBRÃS, foram resultantes do sobejo, da análise tranqUila, cal· 
ma da PETROBRÃS, u propósito du' alternativas que visariam dina
mizar, agilizar a nossa produção de petróleo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex•? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Peço a V. Ex• 
permitir que conclua e transmita à Casa o raciocínio dc·SuaÊxÍ 
celência o Senhor Presidente da República. Em determinda altura de 
seu pronuncíumento, upós fazer análise de ordem económica que o 
levaram a tomar esta posição, diz Sua Excelência: 

"Essa vinha sendo, realmente, há longo tempo, a 
orientação dos governos que se sucederam desde 1954, inclu
sive do atual. Não obstante, estou convicto agora, tendo cm 
vista tudo o que venho de recapitular, de que é chegada a 
oportunidade da decisão que o meu Governo, a respeito, 
adotou, na certeza de que ela, nas circunstâncias atuais, é a 
que melhor corresponde aos interesses maiores do Brasil." 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, r«1lmente, é o próprio 
Chefe da Nação quem o declara. Exatamente após sopesar as dificul· 
dades porque passava o Puís e após analisar, minuciosamente, toda 
a nossa balança de pagamentos- que se iniciou em 1973 com 2,50 
dólares o barril, para terminar com 14,3 dólares o barril, o que cvi· 
dentemcntc haveria de significar uma pessão quase que dominante 
sobre a economia brasileira - adotou atitude altamente histórica 
de, a partir daí, aderir ao contrato de risco. 

Vir, todavia, dizer o nobre colega que a sua afirmação foi a de 
que o Ministério das Minas e Energia não tinha posição nos con· 
tratos de risco, sim, concordo com S. Ex• e nem discordei em mo
mento algum. Discordei foi quando S. Ex• disse que o Ministério 
das Minas e Energia não tinha e nem teria posições sobre os con· 
tratos de risco. Aliás, S. Ex• roenfatiza- ainda hoje mesmo disse
"o que disse foi que o Ministério das Minas e Energia não tinha", 
quando o que S. Ex• afirmou - e que eu traduzi à Casa, através da 
leitura de suas palavras - foi de que ele não teria, e na verdade não 
tinha. 

t: evidente que o Sr. Ministro das Minas e Energia, preocupado 
em que sua posição não pudesse ser interpretada por esta Casa, nem 
pela Nação de que as posições poderiam resultar no enfraqueci
mento do monopólio eslatal, S. Ex• fez questão de enfatizar isso. 
Foi o eminente Senador Itamar Franco que, lendo as declarações cs· 
critas do Sr. Ministro, as catalogou em três itens, esclarecendo à 
Casa qu,e é improcedente que a posição enfraquece o monopólio 
estatal. Realmente essa era a grande preocupação de S. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Peço a V. Ex• que 
encerre o seu discurso, porque o Senado Federal está convocado 
para uma sessr1o a realizar-se às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Mais dqis mi· 
nutos apenas, Sr. Presidente, e concluirei o meu discurso. Aguardarei 
para outra oportunidade o aparte do nobre Senador Itamar Franco a 
propósito. 

Quero dizer a S. Ex• que também é improcedente dizer-se que a 
PETROBRÃS não seria capuz. Também S. Ex• o Ministro das 
Mi nas c Energia disse que ela cru capaz. E foi por isso, foi exnta .. 
mente no sentido de evitar as explorações. que o Ministro das Minas 
e Energia, através da palavra do eminente Presidente da 
PETROBRÃS, deu como encerrado o assunto. 

Tenho, Sr. Prosidente c Srs. Senadores, como esclarecida a po· 
siçiío. Rtalmcntc, o roteiro de equívocos levou o nobre Senador 
ltumnr Franco a, embora cultor da Língua Portuguesa, ter-se esque
cido de que é importante observar o tempo em que se usn o verbo ... 

O Sr.ltamar Franco (MD\l- MG)- V. Ex• entt1o vai-me per
mitir·~ 

O SR.OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ... a fim de que 
se possa, através Ja História, .iulgur eliclcntcmente. 
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Concluo, Sr. Presidente, para responder ao nobre Senador que, 
naturalmente, dentro da linha clássica do mineiro, S. Ex• volta com 
0 verbo 11Cobrar" uma posição assumida por mim, de voltar sobre 
críticas que S. Ex• fez, de certa feita, a posições assumidas pelo emi
nente Ministro da Fazenda, Dr. Mário Henrique Simonscn. Devo só 
esc\arcr.er, nobre Senador, que não foi cm função dos afazeres 
pessoais que deixei, antes, de trazer ao conhecimento de V. Ex• as ex
plicações necessárias - e as explicações ncccssârias à Nação - de 
que não assistia, como não assiste, razão a S. Ex• nas criticas. O que 
objctivci e o que estava me preocupando foi cm saber quando 
S. Ex• teria a disponibilidade, dentro dos seus inúmeros afazeres, 
para ouvir-me. Mas já que cobrado publicamente, aviso a V, Ex• ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - Mas estou sempre cm 
plenário, Excelência. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - ... o que 
V, Ex• fez comigo: amanhã esteja V, Ex• neste plcnt\rio, que daremos 
as explicações necessárias, 

Quanto à cobrança de que S. Ex• faz sobre os contratos de risco, 
sobre quais aqueles que foram aprovados sobre quem usa o gãs 
natural resultante dessas prospecções, c quais as ârcas onde estão 
sendo exploradas, pode estar certo S. Ex•, de que dentro da agilidade 
que S. Ex• imagina, a Liderança do Governo trará, aqui, as explica
ções. Mas é bom que se deixe enfaticamente dito: não poderá trazer 
aquilo que S. Ex• quer cm um dos itens do seu questionário de 
perguntas que são os resultados dos contratos de risco, mesmo 
porque- volto a dizer - ninguém contratou empresa estrangeira 
neste País para, como mágicos, bater a varinha de condão c dizer: -
Aqui tem petróleo, ali não tem petróleo. O que posso trazer a S. Ex• 
é o andamento cm que se encontram os trabalhos que essas empresas 
executam em todo o território nacional, para que S. Ex• possa ficar, 
mais uma vez. ciente e consciente de que o Governo, enquanto achou 
possível, não estava pensando na adoção dos contratos de risco, E 
que a partir do instante do memorável pronunciamento do Senhor 
Presidente da República determinando que a PETROBRÁS 
cm palmasse o problema com coragem, com destemor, se submeten
do, inclusive, a explorações de que naquilo representava uma quebra 
de contrato de risco, a PETROBRÁS, a partir de então, adotaria os 
contratos de risco como a solução para o problema do petróleo c, de 
resto, para a solução de grande parte dos problemas económico
financeiros do Pais. 

Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OS/RES 
TEIXEIRA EM SEU DISCURSO: 

GOVERNO DESMENTE CONTRATO DE RISCO NO 
PETRÓLEO 

U eki nio vê ameaça ao monopólio 

Brasília - "Não existe nenhuma ameaça ao monopólio da 
PETROBRÁS nos setotes de pesquisa c exploração do petróleo no 
Brasil", declarou ontem o Ministro das Mirias c Energia, Sr. 
Shigeaki Ueki, ao responder a respeito de noticia• divulgadas, pelo 
jornal Folha de São Paulo" de que a politica petrotrfcra estatal estaria 
para ser modificadu até o final do ano, e principalmente nessa área. 

A respeito dos chamados contratos de risco que a 
PETROBRÁS, assinaria com empresas estrangeiras, caso ni\o 
descubra muis petróleo uté o final deste uno, também mencionados 
no noticiário, o Ministro Ueki disse que ni\o tinha nenhum comcntâ· 
rio u fazer ~'pois este assunto jú estava encerrado para ele". - Uma 
coisa é certa, disse o Ministro - o monopólio estatal do petróleo 
não está ameaçado nem em jogo, 

Mais Petróleo 

Enquanto recebia a imprensa pura informar sobre a atuaçi\o da 
PETROBRÁS, no campo da pctroquimica, que vai inaugurar agora 

cm setembro c outubro três novas fábricas de produtos pctroqui· 
micos, o Ministro das Minas c Energia recebeu comunicação da 
empresa de que o poço de Garoupa 11, num furo de extensão, cm 
dois horizontes de calcârio (intervalos no furo) revelou a ocorrência 
de petróleo numa vazão de 2 mil SOO barris diários. 

Esta siin, afirmou, é uma boa noticia, pois com os testes que a 
PETROBRÁS está realizando na área é possfvcl que ocorra também 
petróleo no horizonte de arenito. Demonstrando otimismo com as 
pcsq~isas de Campos, disse que o indicc de furos secos naquela 
provfncia pctrolffcra tem sido pequeno. Desde que foram iniciados 
os trabalhos de perfuração só encontramos um poço vazio, 

Para ele ainda é muito cedo para se demarcar c definir a produ· 
ção de petróleo de Campos. - Esta definição vai depender dos 
estudos c testes que a PETROBRÁS está realizando na provfncia c 
de outros furos cm vários outras estruturas, que esperamos também 
revelem petróleo. 

Sobre a atuação da PETROBRÁS no campo da petroquimica, 
através de sua subsidiária, a Pctroquisa, o Ministro Shigeaki Ucki 
informou que serão inauguradas três novas fábricas que 
representarão cm termos de economia de divisas cerca de 70 a 80 mi
lhões de dólares por ano. 

A primeira unidade, que será inaugurada dia primeiro de 
outubro, se constitui numa fábrica de borracha nitrílica (para 
fabricação de câmaras de pncumt\ticos), resinas de alto cstircno, 
vârios tipos de látex c resinas "ABS" (acrilonitrila-butadieno· 
estireno), considerado dos plásticos mais usados nos paises 
desenvolvidos, pois substitui bem os metais não-ferrosos. 

A capacidade da fabricação será de 13 mil toneladas de bor
racha c resinas e 7.SOO toneladas de resinas "ABS", O investimento 
total é da ordem de CrS 250 milhões, e está situada junto à fãbrica de 
borracha, (Fabor), cm Duque, de Caxias, no Rio de Janeiro. A 
refinaria de Duque de Caxias fornecerá a matéria-prima para esta 
nova fábrica. 

A composição acionária da nova unidade pctroquimica está as
sim distribuída: Numa forma de joint-venture: Pctroquisa - 70% e 
Good Ycar do Brasil- 30%. 

Explicou o Ministro Ueki que quando esta fâbrica estiver 
funcionando, o Brasil deixará de importar toda a borracha nitrrtica, 
que consome e é possivel ainda que venhamos a exportar grande 
parte das resinas "ABS", pois o nosso consumo é de apenas 4 mil c 
SOO toneladas por ano. 

A segunda unidade, com inauguração prevista para o dia 3 de 
outubro, data do aniversário da PETROBRÁS, consta de uma fábri
ca de coque calcinado de petróleo- a Pctrocoquc, que serâ localiza
da junto a Refinaria Presidente Prudente, cm Cubatão. 

Segundo o Ministro Shigcaki Ueki, esta fâbrica é de grande 
importância para o Brasil por dois motivos: primeiro, porque. rompe 
com o tabu de que era imposs[vcl produzir coque calcinado de pctró· 
Jeo no Pais, que importava toda as suas necessidades; e segundo, 
pela importância desse produto na fabricação de clctrodos para a 
indústria de aluminio, na fabricação de abrasivos, de pilhas, preparo 
de grafites, preparo de pastas de eletrodos e seu uso como redutor 
nos altos-fornos siderúrgicos c tétricos. 

A capacidade de produção serã de 120 mil toneladas por ano. 
No entanto, explicou, que já nos primeiros dias de produçi\o 
verificou-se que ela poderá ampliar essa capacidade para 130 mil 
toneladas. O investimento necessário foi de CrS 73 milhões c seu 
faturamcnto será de CrS 70 milhões anualmente. 

Na opinião do titular das Minas e Energia, a composiçi\o 
ucionária dessa fábrica apresenta um fato curioso, pois ela é 
composta por uma empresa nacional estatal, a PETROBRÁS -
35%, uma empresa privada nacional, Universal S/ A Comércio c 
Empreendimentos - 24,9%, uma empresa privada intcrnucional, u 
Aluminum Company of Cnnadú (Aicnn)- 2S,I% e um grupo de 
empresns (Votunruntin) Jiderudns pe\u Compnnhia Brusileira de 
Aluminio- IS%. 
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A terceira unidade petroqulmica, com inauguração prevista 
para o próximo dia 19, consta de uma fábrica de lubrificantes bási· 
cos, localizada perto da Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, que 
utilizará, inclusive, o petróleo baiano de alto teor paraflnico. 

A produção prevista 6 da ordem de 75 mil toneladas de 
parafinas de todos os tipos c ISO mil metros ctlbicos de óleo 
lubrifipantc básico. Com essa produção e mais a de outra fábrica já 
existente no Brasil, cerca de 70% do consumo nacional de óleos 
lubrificantes será atendido por produtos nacionais. A parafina 
produzida atenderá 100% à demanda nacional, com condições de 
exportar o excedente, 

O Investimento foi da ordem de CrS 350 milhões c o controle 
será totalmente da PETROBRÁS, visto tratar-se de um sctor da área 
do monopólio estatal. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSOI'I CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A preocupação com a melhoria do bcm-estar do povo brasileiro 
tem sido uma constante de minha já longa vida ptlblica. Dela tem 
decorrido, para mim, numerosas oportunidades de satisfação, ao ver 
prevalecer sugestões c iniciativas que adotamos, sempre visando à 
melhoria social da Nação brasileira. 

Infelizmente, de 1964 para câ, numerosos os casos de flagrante 
retrocesso social, tal como se deu com a eliminação do instituto da es· 
tnbilidadc, que um dia será devolvido ao trabalhador brasileiro. 
Esses retrocessos são decorrência fatal da tecnocracia a que estamos 
submetidos. Por mais lamentáveis que sejam, resta-nos a esperança 
c, mais que ela, a certeza de que estes dias ingratos logo serão 
ultrapassados, voltando o Brasil à rota democrâtica a que estâ !a· 
dado, pelo arraigado sentimento de nossa gente. 

Al~m desses retrocessos, de que a politica salarial ~ outro cxem· 
pio, surgiram cm nosso Pais novas formas de abuso cconõmico, que 
temos denunciado com freqUência desta tribuna. I; o que se di\ com a 
proliferação das empresas locadoras de mão-de-obra, na negação de 
direitos, os mais I!mpidos do trabalhador, c na criação de uma ver· 
dadcira forma de explorar o trabalho alheio. Apesar de todas as de· 
núncins e apelos e ati: mesmo do interesse que o ex-Presidente M~dici 
teve pelo problema, o abuso continua c se multiplica. 

Sr. Presidente, com essas considerações, passo a transcrever a 
Carta de Principias, aprovada pela I Conferência Nacional dos Tra· 
balhadorcs na Indústria de Construção Naval, cm que constam 
reivindicações sabre as quais, na sua maioria, temos falado nesta 
Casa, bem como a Moção aprovada na mesma ocasião. 

"ReUnidos na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11 
de fevereiro de 1977, os Trabalhadores das Empresas: Cia. 
Comtrcio e Navegação, Vcrolmc Estaleiros Reunidos do 
Brasil S.A., lshikawajima do Brasil-Estaleiros S.A., Emnq 
Engenharias c Máquinas S.A., lnd6strias Reunidas Caneco 
S.A., lnConav-lndústria de Comêrcio Naval S/ A, Mnc Lnrcn 
Estaleiros S/ A, Ebin S/ A - lndllstria Naval, Sonave, 
Wilson Sons- Reparos Navais, Sctcma-Scrviço Terrestre c 
Mnrlti!IIO Lida., Ofrcmartc, Mctnlock S/ A, Cia. Estaleiro 
Rio Grande, Irmãos Fernandes, Estaleiro S6 SjA, represen
tados pelas Delegados das Federações dos Trabalhadores 
MctnlllrSicos do Rio de Janeiro c Rio Grande do Sul- c 
"Sindicatos dos Trabalhadores Metnhlrgicos de Nitcrói, 
Porto Alegre, Rio Grande, Rio de Janeiro, Santos c Asso
ciação Profissional dos Trabalhadores Mctnhlrgicos de 
Angra dos Reis e das Delegações Fraternais de Campos, 
Nova Friburgo, Recife, Salvador, Silo Gonçalo, Silo Paulo c. 
Três Rios, sob n Coordcnnçi!o do Departamento Profissional 
dos Metulúrgicos, órgilo da Confcdcraçi!o Nacional dos Tra
balhadores na lndllstrin np~s discutir c analisar as condições 

gerais de trabalho e demais problemas dos trabalhadores do 
seta r, conclulràm pela adoçilo dos seguintes principias: 

'I•) reiterar as decisões emanadas do IX Congresso 
dos Trabalhadores Metnlllrgicos do Brasil, realizado cm Por· 
to Alegre; 

29) transmitir no Governo Federal o apoio ao II Pro
grama da Construção Naval como fonte de economia d~ di vi· 
sns c ampliação de merendo de trabalho; 

3•) pugnar por uma efctiva participação dos tra-. 
balhadorcs através de seus órgãos representativos no planc
jamento c execução da politica de Construção Naval; 

4•) denunciar que, apesar do desenvolvimento vcrifi· 
cndo no sctor os salários não tiveram a mesma evolução; 

5•) recomendar às autoridades competentes a implan· 
tação das normas contidas no Código da OIT sobre Segu
rança e Higiene do Trabalho na Construção c Reparação de 
Navios; 

6•) pugnar pela livre contratação colctiva de trabalho, 
onde se estabelecerão critérios c principias rcmuncrat6rios c 
adequadas condições de trabalho; 

7•) repudiar a proliferação das empresas de locação de 
mão-de-obra por se constitulrcm cm entrave ao preceito cons
titucional de integração do trabalhador na vida da empresa; 

8•) intensificar a açilo sindical junto aos trabalhadores 
do setor estimulando a formação de Delegados Sindicais; 

9•) criar um sistema de intercâmbio de experiências, 
dados têcnicos, publicações e corrcspondõ:ncias, sobre ativi
dadc sindical no sctor de Construção Naval, sob a coardc· 
nação das Federações e do Departamento Profissional dos 
Mctalllrgicos. 

Rio dcJanciro, li de fevereiro de 1977. 

Moçio 
Recomendar à Confederação Nacional dos Traba· 

lhadores na lnd6strin que tome as providências ncccssãrias vi· 
sande definir o enquadramento Sindical da RENAVE c 
demais empresas de reparação de navios, face à omissão 
existente no quadro a que refere o artigo 577 da CLT." 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Nilo hl\ mais ora
dores inscritos. 

. Lembro aos Srs. Senadores que o Senado Federal cstâ canvo· 
cada para uma sessão cxtraordinâria a realizar-se hoje, às 18 horas c 
30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, cm turno tlnico,' do Parecer da Comissilo de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 88, de 1977 (no 149/77. na 
origem), de 16 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da Rcp6blica submete ao Senado a escolha do Senhor 
Jorge de Sil Almeida, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di· 
plomatn, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Rc
pllblica da Indon~sia. 

-l-

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Cons· 
tituiçilo c Justiça sobre a Mensagem n• 96, de 1977 (n• 163/77. na 
origem), de 26 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da Rcpllblica submete no Senado a escolha do Senhor 
Doutor Lopo de Carvalho Coelho para exercer o cargo de Minimo 
do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga dccorrcnté da aposcn· 
tadoria do Ministro Aldllio Tostes Malta. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Está encerrada a 
scssi!o. (Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos I 
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ATA DA 75• SESSÃO, EM 19 DE JUNHO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Guiomard- Braga Ju· 
nior - Evandro Carreira - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho 
-Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
José Sarney - Helvidio Nunes - Petrônio Portella' - Mauro 
Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria - Dinarte Mariz 
- Jessé Freire- Domicio Gondim- Milton Cabral- Ruy Carnci· 
ro - Marcos Freire - Paulo Guerra - Arnon de Melo - Luiz 
Cavalcante- Tcotônio Vilela- Gilvan Rocha - Lourival Baptista 
- Heitor Dias- Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino - Benjamim Farah - Danton Jobim -Nelson Carneiro 
- Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto -
Orestes Quércin - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro 
Barboza - Osircs Teixeira - JtaUvio Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derzi- Accioly Filho- Evclãsio Vieira- Lcnoir Vargas 
- Otair Bccker- Daniel Kricger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte lia)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número re· 
gimental, declaro aberta a sessão. 

Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

Há algumas posições que um pol(tico deve tomar com a convie· 
ção de que se dará mal tomando-as, mas, apesar disso, deve fazê·lo. 
Há momentos, nesta Casa, Sr. Presidente, se discutia a questão 
estudantil e vimos que ela foi colocada de uma maneira unilateral. 
Exatamcnte neste sentido parece-me importante que o Senado tome 
conhecimento do que de fato se está passando dentro da Universida· 
de de Bras !lia e em outras universidades brasileiras. 

Como se sabe, hã algum tempo, estudantes envolvidos cm um 
movimento de massa, inteiramente ilegal, pois que não era nenhuma 
atividade do seu diretório, antes até mesmo da eleição do próprio 
diretório central da universidade, resolveram prestar solidariedade a 
companheiros c ao movimento realizado no resto do Brasil. O 
manifesto que foi lido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta altura, é 
evidentemente um manifesto que, tenho a absoluta certeza, nem o 
MDB e muito menos a ARENA haveriam de subscrevê-lo. e. um 
manifesto de linguagem radical, provocadora, e que só interessa, no 
meu entender, àqueles que estilo desejosos de que a situação a tua! 
caminhe para um impasse cuja solução seja, evidentemente, a violên· 
cio. Feito este manifesto, que terei oportunidade> de transmitir a 
todos os meus pares se não o tiverem, o Reitor da Universidade 
achou por bem, dentro do regimento da Universidade, responsa
bilizar aqueles que tivessem sido os organizadores deste movimento, 
E responsabilizou com punições brandas, que vão de 3 dias a 29 dias, 
no máximo. Hã, aqui, testemunhos que podem não querer .•er dados 
por conveniência natural, o que se compreende, mas filhos de 
Congressistas testemunharam, hoje, inclusive tive oportunidade de 
ouvir nos corredores desta Casa, que foram violentados no seu dever 
de entrarem nas salas de aula, e não puderam entrar por piquetes 
organizados, para impedir esta atuaçilo. Mas a isto, Sr, Presidente, se 
chama de movimento salutar da mocidade, e nõo se leva em 
consideraçõo que um problema dessa natureza só fu;: agravar, no 
momento •m que o Pais aindo e'tâ num proces•o diflcil, num 

processo penoso de afirmação, a busca de uma democracia, s6 faz 
agravar, exatamente, a busca dessa própria solução. · 

O que trago à Casa, Sr. Presidente, é, exatamente, certo de que 
poderei pagar mais ainda, na imagem que se desfig~ra d~q~elcs ~uc 
têm a coragem de falar, é o testemunho de que hOJC, hoJe mclus1ve, 
uma grande parcela de estudantes quis participar dos seus trabalhos 
rió'rmais c foi impedida de fazê-lo pelos seus próprios companheiros 
-salas de aulas vedadas ao, acesso dos próprios colegas, cadeiras 
reviradas; professores· qué foram constrangidos por alguns alunos a 
entrar pediram, eufemisticamcnte, permissão, c, em seguida, se dirigi
ram à sua turma ou às turmas que lã se encontravam - dois ou três 
- para pedir que as turmas se retirassem do trabalho. Ora, a 
atuaçilo natural, ou a solidariedade que hâ entre os jovens, tudo isso 
conduz, evidentemente, a uma massificação de protesto. 

O problema estA, portanto, na origem, Sr. Presidente, Ou esse 
Reitor aceita uma providência totalmente legal, em termos de 
perturbação da ordem interna da Universidade e como tal, honestas 
todas as demais providências no mesmo sentido, ou ele~ obrigado a 
agir no sentido repressivo. Na hora em que ele age no sentido 
repressivo, é apontado à execração pública. e. diflcil, extremamente 
difícil, ser autoridade num caso como esse e em circunstâncias tais. 

O que peço, sobretudo à Oposição, é que medite no momento 
que traz a sua solidariedade a esses movimentos. Que medite. Nilo 
está aqui, entre nós, ninguém para acusar o movimento de comu
nista. Não se trata disso. Mas se trata, evidentemente, de caracterizar 
um movimento ilegal, de perturbação de ordem dentro de urna uni· 
versidade e que se transformou para a violência contra os próprios 
companheiros. 

Os próprios jornais dizem, simpáticos ainda que sejam à causa, 
que foram colocados piquetes. O que são piquetes, Sr. Presidente? 
Todos nós somos pessoas adultas, sabemos o que isso significa: um 
pequeno grupo que nilo conseguiu que a maioria a ele aderisse, faz 
agora com que essa maioria seja impedida de trabalhar, de freqUen· 
taras suas aulas, atrav~s de um processo de violência. E~ essa violên· 
cia que, entretanto, se procura apresentar como sendo a aspiração 
mãxima da juventude generosa deste Pais. 

Temos uma alta responsabilidade. Não estamos aqui para carac
terizar medidas punitivas como sendo aquelas que devam ser ado· 
todas, medidas repressivas como aquelas que o Ministro da Pasta ou 
as autoridades universitárias devam tomar. Mas é preciso caracteri
zar, também, que paralelamente a isso a ordem precisa ser mantida 
no trabalho universitãrio, Que os estudantes tenham oportunidades 
de divergir, de dissentir, de protestar, mas que nilo o façam através 
de um processo que conduz, evidentemente, a uma conseqUência vio· 
lenta. 

e preciso caracterizar a verdade, Sr. Presidente, c não apenas, 
como é muito simples - todos nós temos a vocação - ficar ao lado 
dos jovens porquejâ fomos jovens. Muitos de nós que estamos hoje, 
aqui, tranqUilos, jâ fomos intranqUilos nas universidades, também. 

e essa a comunicação que faço, em caráter eminentemente 
pessoal, aos meus companheiros de Partido c, particularmente, aos 
meus companheiros de Oposição. (Muito bem I Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussõo, em turno único, do Parecer da Comissilo de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 88, de 1977 (n• 
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149/77, nu origem), de 16 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete ao Senado a esco· 
lha do Sr. Jorge de Sá Almeida, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer n função de Embai· 
xadordo Brnsiljunto à República da Indonésia. 

Item l: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Constituição c Justiça sobre a Mensagem n• 96, de 1977 (n• 
163/77, na origem), de 26 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete no Senado a esco· 
lha do Sr. Dr. Lopo de Carvalho Coelho para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Aldllio Tostes 
Malta. 

As matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos da nl!nca 
h do art. 402 do Regimento Interno, devem ser apreciadas cm sessão 
secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim 
de ser mantido o preceitorcgimental. 

(A sessão torna·se secreta às 18 horas e 45 minutos e volta 
a ser pública às 18 horas e55 minutos.) 

SR. PRESIDENTE (Petrõnio Porte \la)- Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 127, de 1977, do 
Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do Editorial sob o titulo "Memoriais 
Entregues ao Presidente", publicado no Jornal Tribuna do Ceará, 
ediçüo dei) de maio dei977. 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 140, de 1977, do 
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1977. de sua autoria, que destina, 
mediante doação à Fundação MOBRAL, os bens constantes das 
heranças jacentes cuja destinação é prevista no art. 1.594 da Lei 
n' 3.071.dcl•dcjaneirodei916(CódigoCivil). 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 141, de 1977, do 
Senhor Senador Daniel Kriegcr, solicitando tenham tramitação cm 
conjunto os Projetes de Lei do Senado n•s 177 c 308, de 1976, ·dos 
Senhores Senadores Nelson Carneiro c Otair Bcckcr, que intro· 
duzem alterações na Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 66, 
de 1976, (n• 1.088-B/75, na Casa de origem), que d(t nova redução 
ao art. 110 do Código Nacional de Trânsito, determinando o paga· 
menta pelo infrator de multa de trânsito de sua responsabilidade, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 830, 831, de 1976, 206 c 207, de 1977, 
das Comissões: 

-de Constltulçilo e Justiça, I• pronunciamento: pela constitu· 
cionalidttdc c juridicidadc; 2• pronunciamento: (rccxnmc solicitado 
em PlenCtrio) rntificando seu parecer anterior; e 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, I' 
PRONUNCIAMENTO: favorável: 2• pronunciamento: (recxamc 
solicitado cm Plenário), contrário. 

-5-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 168, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo ao art. 844, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n• 133 c 134, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc, c, no mérito, pela aprovação; e 
-de Lealslaçio Social, favorâvel no projeto, com a emenda que 

apresenta de n• 1-CLS. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1977, do Senhor Senador V as· 
concclos Torres, que modifica a redução de dispositivo da Lei 
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência 
Social), tendo 

PARECER, sob n• 159, de 1977, da Comissão: 
-de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 mlnuros.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE 
MARIZ NA SESSÃO DE 26·5·77 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE. 
RIORMENTE: 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Para explicação 
pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvi uma parte do discurso do Senador Agenor Maria sobre o 
problema que se cstâ criando no Pais com empresas que receberam 
financiamento e favores da Nação para, numa aventura, ao invés de 
concorrerem para o desenvolvimento, dentro do sistema econômico 
cm que vivemos, criando e oferecendo emprego, ao contrário, estilo 
ruindo, c o caso mais lamentâvcl de todos - digo lamentável porque 
também lamento - é o de que se ocupou, há poucos minutos, o 
Senador pelo Rio Grande do Norte. 

Estou com uma carta que recebi, hoje, do Presidente do Banco 
do Nordeste, que ma entregou pessoalmente, na qual enumera finan· 
ciumentos feitos por aquele Banco a tais empresas, 

Sr: Presidente, lançar miio do dinheiro da Nação c depois não 
ter condições de continuar a desenvolver a indústria ou outro comér· 
cio qualquer que se faça com o dinheiro do Pais, é uma aventura. Foi 
o que ocorreu no Rio Grande do Norte. 

Chamei a atenção aqui, hâ cerca de um ano, como homem de 
empresa que fui toda uma vida - embora o discurso do Senador 
pelo Rio Grande do Norte dê conta de situação que expressa uma 
inverdade, que contesto, pois nunca tive titulo protestado da minha 
firma, que jamais foi ameaçada de falência. O que ho~vc foi o scguin· 
te: quando Governador do Rio Grande do N ortc, achei que não 
podia dividir o meu trabalho, a minha atividade, com os interesses 
particulares c optei por ficar na vida pública, passando minha cm· 
presa a outra organização. Nunca, entretanto, por falência. Minha 
firma jamais teve titules protestados ou requerimento de falência. 

Jâ li. inclusive, da tribuna desta Casa, a relação de bens que 
vendi, nessa época e posteriormente, ati: mesmo depois que deixei o 
governo do Estado. Fui um homem diferente, Sr. Presidente, de 
muitos outros, pois uma vez eleito Governador, possuindo inúmeros 

·imóveis no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro c cm São Paulo, 
ao contrCtrio daqueles, reduzi, chegando quase no sncrificio do meu 
patrimônio. Desta tribuna já me referi aos Cartórios onde estavam 
registradas as suas escrituras de alienação. Desfiz. me de grande parte 
desse patrimônio pura custear despesas, muitas delas realiZadas cm 
beneficio do sistema politico a que pertencia. 
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O que fiz, em toda a minha vida, foi auxiliar aqueles que, nilo 
dispondo de recursos, pudessem ingressar na otividade polftica pela 
minha mão c, assim, se projetassem na vida pública. Esse rem sido o 
meu destino. 

Comecei a minha vida modestamente, e disto cu me orgulho -
muitas vezes cavalgando um animal, comprando algodão em fazen
das, para receber no povoado. Dentro das minhas possibilidades, do 
meu trabalho, da minha sensibilidade, da minha inteligência, che· 
guei, num esforço permanente, a construir uma poderosa empresa, 
para aquela época, no meu Estado. Mas nenhum centavo, Sr, Presi· .. 
dente, teve origem de recursos oriundos do Estado ou do Pais. 

Nilo é verdadeira a acusação gratuita que me fez o Senador pelo 
Rio Grande do Norte! 

Minha lirma jamais foi financiada pelo Banco do Estado. Ao 
contr6rio, a intervenção pessoal que fiz, como governador, foi 
quando houve um alcance, dado por pessoa do Sr. Alulzio Alves e 
paro quem foram, sabidamente, canalizados tais recursos, permi· 
tindo que o Bonco, sob garantia, lizesse o empréstirro neccss6rio 
para sua cobertura. 

Foi a minha única interferência, como Governador do Estado, 
cm assunto financeiro daouele Banco. 

Tenho, Sr. Presidente, uma vida toda pontilhada de trabalho, de 
esforço e, sobretudo, de correçào na vida pública. o papel que man
daram para ser lido pelo Senador do MDB é inverídico, injurioso e 
eu o repilo energicamente. 

A UEB se apresenta perante a Nação, hoje, como uma empresa, 
ou várias empresas, um ho/ding embora, inteiramente sem condições 
financeiras para subsistir. Pergunto: que culpa tem o Rio Grande do 
Norte, de ter-se organizado uma empresa c essa empresa não ter 
condição de progredir e se desenvolver? 

O O Estado de S. Paulo, numa nota de redaçilo, respondendo a 
um dos seus dirctores, destaca, com propriedade, "nela está o fato 
espantoso de que o Grupo UEB emitiu letras de câmbio "frias" no 
valor aproximado de CrS 3 bilhões e, em vez de ser punido por esse 
crime, recebeu ajuda do Banco Central sob a forma de empréstimos 
de liquidez que, em janeiro de 77 passavam de Cr$ 2,5 bilhões" 
Empréstimos de liquidez para cobrir os resgates das letras "frias". 

Todos nós sabemos, c eu previ, muito antes, nilo ser possfvel 
criar tantas empresas com o dinheiro da Nação, e depois desenvolvê· 
las, sem ter o capital de giro para promover as condições necessárias 
à retribuição do dinheiro recebido. 

Não precisava ser genio: bastava ter a mentalidade de empre· 
sârio, que sempre tive, pois minha educação foi a de cmprcs6rio, 
para prever o terreno movediço da insolvência e da falência a que 
fatalmente chegariam. 

Todo o meu interesse - talvez não o compreenda o Senador 
pelo MDB - é que essas empresas possam continuar, embora em 
miles capazes, para que o Rio Grande do Norte se benelicie das suas 
instalações c, defendendo o dinheiro do povo, possa promover o 
desenvolvimento do meu Estado. 

O caso não é meu; o caso ê da Nação. Cobrei apenas, do Partido 
da Oposição, quando atacou aqui, violenta e injuriosamente, n 
pessoa do Presidente da República, que inclulssc também aquelas 
empresas, dirigidas por seus correligionârios, cuja soma dos dêbitos 
para com o Pais, através de favorecimento oficial, era superior n 
todas as ~utras reunidas faladas e alegadas da tribuna desta Casa 
pelos seus companheiros de Partido, Isso, o que eu cobrei. Nilo vejo 
por que modilicar o meu comportamento, cm relação nos aconteci' 
mentes que se estilo desenrolando, ligados no meu Estado. 

Sr. Presidente, estou muito velho pnra receber acusações gratui· 
tos, Tenho uma longa vida dedicada aos interesses da minha Pâtria. 

Estamos entrando numa fase cm que a própria Naçilo 1: quem 
e.igirá de todos nós, homens pOblicos, o cumprimento do dever c -
sobretudo- u prestação de contas da nossa participação nas diver· 
sas missões que o povo nos conliou pura defender os supremos intc· 
rcsses do Pais. 

Obrigado, Sr. Presidente. Voltarei a este assunto, oportuna· 
mente, após ler o discurso do Senador Agcnor Maria, pois, como 
presenciaram os nobres colegas, somente no final do seu pronuncia· 
mente foi que cheguei ao Plenãrio. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXAN
DRE COSTA NA SESSÃO DE Jl-5·77 E QUE, ENTRE· 
GUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dizer que as disparidades de renda entre as diversas regiões do 
Pais são imensas não mais constitui novidade. Muitas têm sido, por 
isso, as iniciativas, determinadas a pelo menos reduzir essas di
ferenças, entre um Centro-Sul rico c desenvolvido e um Norte· 
Nordeste pobre, em muitos casos miserável, subdesenvolvido. 

Os incentivos liscais do Imposto de Renda, direcionados, a prin· 
cipio, para o Nordeste, representaram a mais séria e competente ten
tativa de industrializar a região, descentralizando, polarizando o de
senvolvimento, de forma a impedir a acentuação dos desnlveis de ri· 
queza entre as áreas ricas e pobres do Pais. 

Mais tarde, com a SUDAM, a Amazônia passou tambl:m a par
ticipar dos incentivos liscais do Imposto de Renda. Nada mais justo, 
pois se o Nordeste 1: uma região densamente povoada, a densidade 
demogrãfica da Amazônia é reduzida, c em ambas as regiões sobre
leva o problema da pobreza, que somente poderã ser debelada por in· 
termédio de investimentos produtivos, vultosos e continuados. 

Durou pouco a ilusão dos Estados do Norte e Nordeste. Em 
pouco tempo, sob as mais diversas justificações, os recursos dos in· 
centivos fiscais do Imposto de Renda foram dispersados, entre reflo· 
rcstamcnto, pesca c turismo. 

Sobrou pouco, realmente, para o Nordeste, Sr. Presidente, com 
o que, c nilo poderia deixar de ser de outro modo, as disparidades, se 
não cresceram, estacionaram, cm prejuizo, evidentemente, da ârea 
mais pobre. 

No bojo de toda esta dispersão de recursos, veio o IC~. O Im
posto sobre a Circulação de Mercadorias tinha, considerando as di· 
versas regiões do Pais, o sentido de integrá-las num todo produtivo 
único. Esse tributo, sendo não-cumulativo, diferia substancialmente 
do Imposto de Vendas c Consignações (IVC), e por isso permitia que 
os Estados mais ricos absorvessem a produção intermedi6ria dos 
mais pobres, pagando pequena margem de tributos. De volta, na 
venda dos produtos acabados, os Estados mais ricos teriam igual· 
mente garantidos preços menores, capazes de superarem qualquer 
concorrência nas regiões de destino das mercadorias. 

Cresceu, assim, o dcsequilibrio comercial entre o Centro-Sul de· 
senvo!vido c as demais regiões, incluindo o Nordeste. 

Os Estados mais pobres passaram a pagar tributos aos Estados 
mais ricos da Federação. 

Por tudo isso, a idéia de Estados produtores e Estados consumi· 
dores, encontrada para caracterizar uma situação, tem a sua razão de 
ser, 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tardou e as mnis lú· 
cidas inteligências dos Estados mais pobres compreenderam o que de 
novo, e de fato, estava ocorrendo. 

O Nordeste passou entilo a reivindicar a redução de al!quotas 
do !CM, para as operações interestaduais. Dessa forma, ainda que 
os emprcsârios dos diversos Estados da Regiilo continuassem a 
adquirir produtos das âreas mais ricas do Pais, uma al!quota interna 
maior a nivel estadual permitiria aos Estudos mais pobres um rc· 
lativo equil!brio. Pagando menos de tributo externamente c co· 
brando internamente mais, pelo menos parte da distorção poderia 
ser coberta. 

A Resolução n• 58, de 1973, do Senado Federal, coroou esses es· 
forças. A allquota máxima cstnbelecida para ns operações interes· 
taduais seria de 12 por cento puru 1975, mus de li por cento, u partir 
de 1976: 
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Para as operações internas, as al!quotas eram mais elevadas. No 
Centro-Sul, de 14,5%, mas de 15,5% para o Norte-Nordeste, no ano 
de 1975, ambas reduzidas em I%, a partir de 1976. 

Já na época, Sr. Presidente, existiam dúvidas quanto aos ereitos 
redistributivos decorrentes de reduções das al!quotas interestaduais. 
A Exposição de Motivos, do então Ministro da Fazenda, Proressor 
Delfim Netto, é um bom exemplo das dúvidas que existiam a res· 
peito. Eis o que dizia a Exposição de Motivos: 

te? 

u~ impossível prever, com relativa precisão, [1 natureza 
da redistribuição de renda produzida pela redução da 
alíquota interestadual. O certo é que essa redistribuição se 
rarâ mais rortemente dentro das várias regiões econõmicas do 
Pais, do que entre essas regiões. Esse rato recomenda extrema 
cautela nu utilização das reduções de al!quota interestadual 
como instrumento de redistribuição de renda entre os vários 
Estados da Federação." 

O Sr. Aaenor Marta (MDB- RN)- Permite V. Ex• um a par· 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Concedo o 
aparte a V. Ex• 

O Sr. Asenor Maria (MDB- RN)- Senador Alexandre Cos
ta, na realidade, a problemática da modificação da filosofia tributá· 
ria, que começou a vigorar a partir de 1967, criou uma situação 
extremamente delicada para os Estados produtores de matéria
prima, Veja V. Ex• um exemplo que vou citar, do Rio Grande do 
Norte: nós vendemos no ano passado, no mês de maio, um quilo de 
algodão fibroso à razão de vinte e quatro cruzeiros, O Estado ficou 
com 12% desses vinte e quatro cruzeiros, que representam dois 
cruzeiros e oitenta e oito centavos daquele tributo. O Rio Grande do 
Norte, hoje, estã importando a linha rabricada com aquele algodão, 
que está custando trezentos e cinqUenta e nove cruzeiros e cinqUenta 
centavos o quilo- a linha esterlina, rubricada em São Paulo -c re· 
colhe 12%, que representam Cr$ 43,14. Veja V. Ex•- o Rio Gran· 
de do Norte vendeu algodão fibroso a 24 cruzeiros o quilo, cm maio. 
Ficou com 12% do tributo correspondente a esse valor, o que deu 
CrS 2,88. Importa do Sudeste do País a linha esterlina, na base de 
CrS 359,00 o quilo, e recolhe aos corres do Sudeste, onde se rubrica a 
linha, 12% sobre esse valor, que representam Cr$ 43,14. Resultado: 
o que o Rio Grande do Norte está pagando de tributo para comprar 
a linha, rubricada da matéria-prima que ele exportou para o Sudeste, 
é superior ao valor do próprio algodão que o Rio Grande do Norte 
vendeu, cm maio de 1974. 1:. um absurdo - V, Ex• !em Ioda <1 

razão. 1:. de estarrecer, porque não tem sentido o algodão ser vendido 
a 24 cruzeiros o quilo; o Estado produtor daquela matéria-prima fi. 
cou com CrS 2,88 daqueles 24 cruzeiros, na base de 12%; e importa 
manuraturns produzidas com aquele algodão pagando de tributo, ao 
Estado que produziu aquelas manufaturas CrS 43,00; quase duas ve· 
zes mais do que o valor da matéria-prima que deu condições para 
fabricar aquela linha. O Governo precisa acordar para esta reali· 
dade. Dai, o empobrecimento, a cada dia maior, dos Estados produ· 
tores de matéria-prima, empobrecimento este que vai ocasionar o 
empobrecimento dos próprios Estados industrializados, porque o 
Nordeste é uma região com mais de 30 milhões de habitantes, consti· 
tuindo-se no maior comércio consumidor deste Pais, e, se a cada ano 
que passa, o Nordeste empobrece mais, vai terminar esse grande 
consumidor não tendo condições de importar mais nada do Sudeste, 
ou seja, nada mais podendo comprar, Congratulo-me com V. Ex• 
por estar abordando uma tese de alta significação para o interesse, 
não do Nordeste nem do Norte, mas interesse do Pais como um 
todo. Este Pais não pode crescer uos pedaços; ele tem que crescer 
homogeneamente, dai n minha preocupação em 1975, quando ven· 
tiluvu, nqui, a oportunidade de o Governo reconhecer que precisá· 
vamos ter, no Brasil, legisluções direrenciudns. Ni\o cru passivei uma 
legislaçiio únicu pura dirigir todo este imenso continente de di,•ersidu· 
des. Muito obrigudo a V. Ex• e acredito que o temn é de alta signifi· 

cação para os destinos, para o ruturo, não só do Norte e Nordeste CO· 

mo do próprio Pais. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Nobre Se· 
nador Agenor Maria, agradeço o aparte de V, Ex•, que traz exem· 
pios que ilustram o meu discurso. 

Devo dizer a V. Ex• que não acredito em legislação nenhuma 
para desenvolver o Norte e o Nordeste brasileiro, enquanto perdurar 
essa lei injusta e desigual, que recebeu o nome de ICM. 

O Sr. Mauro Bene~ldes (MDB- CE)- V. Ex• permite, nobre 
Senador AleKandre Costa? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Bene~ldes (MDB - CE) - Realmente, V. Ex• raz 
uma referência absolutamente procedente. Em termos de legislação, 
podemos mencionar aquilo que constituiu, nesta e na outra Casa do 
Congresso, na sessão legislativa passada, a nossa luta contra o 
Decreto-lei n• 1.478, aquele que modificou, reduzindo, os incentivos 
fiscais destinados ao Nordeste, V. Ex• sabe muito bem que, através 
do Decreto-lei n• 1.478, de 26·8-76, O· Senhor Presidente da Repúbli· 
ca alterou esses percentuais, destinando uma parte ao florestamento 
e reflorestamento. Ora, o Nordeste iria ser desralcado, no FINOR, 
de uma contribuição eKpressiva; tanta aquela contribuição seria 
expressiva e tanto o FINOR dela era carente que, três meses depois 
de passar a viger esse decreto, o que ocorreu? O Governo foi impeli· 
do a retirar do FISET, Oorestamento e reflorestamento, para o 
FINOR, 560 milhões de cruzeiros. Veja, portanto, V. Ex•, nobre 
Senador Alexandre Costa, que sua critica é absolutamente proceden· 
te. O Nordeste, então, ficou prejudicado naquilo que já desfrutava, e 
que foi retirado pelo Decreto-lei n• 1.478. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) - Agradeço, 
nobre Senador Mauro Benevídes. V. Ex•, como homem da região c 
altamente estudioso dos assuntos, coloca muito bem o problema, 
quando fala principalmente no FISET, que hoje tem os grandes 
privilégios, inclusive o de poder o que não pode o FINO R: receber, 
diretnmente, o empresário e, até, permitir o intermediário. 

O Sr. Mauro Bene.tdes (MDB- CE)- Nobre Senador, V, Ex• 
vai me permitir, outra vez, uma breve intervenção. Para que V. Ex• 
ainda mais caracterize, diante deste plenário, a dificuldade do 
FINO R, no primeiro trimestre deste ano houve um déficit de apli· 
caçào de 200 milhões, coberto, digamos, às pressas pelo Banco do 
Nordeste, diante das deliberações da SUDENE. Quer dizer, o 
FINO R reclamando maiores ajudas por parte dos incentivos fiscais. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) - E com 
muita razão, como V. Ex• haverã de ouvir adiante, neste meu 
pronunciamento. 

Estando em vigor a Resolução n• 58, de 1973, pouco pcrceptl· 
veis, no campo prãtico, têm sido os ereitos redistributivos dela advin· 
dos. As dificuldades do Nordeste, longe de estarem sendo reduzidas, 
permanecem imutáveis. 

A última modificação de al!quota do ICM, proposta e votada 
ao final de 1976 pelo Senado Federal - a Resolução n• 98 - apenas 
unificou os percentuais internos interestaduais do tributo, no 
cumprimento de exigência constitucional. Mas, logo depois, por 
rorça de convênio assinado por todos os Secretários de Fazenda 
Estuduuls, utt trnnsações interestaduais retornaram uos mesmos valo· 
res lixados em 1973, pelu Resolução n• 58. 

O que se tem a lamentar Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que 
nenhuma iniciativa, pura tristeza nossa, no campo legislativo, 
voltada para a reduçiio das disparidades inter-regionnis, teve sucesso 
ou roi aprovada nos últimos anos no Parlamento. 

No entanto, para uma implantaçi\o de aproximadamente 22 
bilhões de cruzeiros, em 1974, de outras regiões, o Nordeste 
dispcndeu 2,2 bilhões, em termos aproximados, com o Imposto 
sobre a Circulaçi\o de Mercadorias. 
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A maior parcela de ICM pago na fonte de produção, ou seja, no 
Estado exportador, ncou, em São Paulo, cm torno de I ,3 bilhão o 
que signinca quase 60% do total. 

Houve umn evidente concentração da renda do Pais no Centro
Sul, claro que devido aos padrões de desenvolvimento, em tudo 
diversos, entre as várias regiões do País. 

Sabemos que as alterações legais na sistemática do ICM podem 
ser medidas apenas cm incentivos, que por si só mostram-se 
incapazes de reduzir a desigualdade, Mas não negamos e reconhece
mos que, doutra parte, podem estimular iniciativas internas até 
então potenciais, à espera apenas de um atrativo maior para surgi
rem despertas. 

Foi pensando nisso, dentro desta concepção que apresentei, no 
nnal de 1975, um projeto de lei complementar objetivando isentar do 
ICM todas as operações interestaduais que destinassem quaisquer 
produtos aos cinco Estados de menor renda per capila do Nordeste. 
Visávamos, por intermédio do mencionado projeto, evitar que os 
Estados mais pobres da região nordestina continuassem a ser 
"contribuintes dos mais ricos, por intermédio das transuções interes-
taduais". . 

Acreditávamos, como continuamos a acreditar, que sendo difí
cil atrair para o Nordeste recursos de outras áreas- e nos dias de ho
je muito mais dificil -o melhor seria evitar que esses recursos, na 
verdade ex.trcmamentc escassos, continuassem a sair. 

Tínhamos em mente, ao apresentar o projeto, o exemplo dos 
incentivos fiscais. Foi só o volume de recursos começar a crescer e lo
go surgiram os incentivos nscais setoriais, objetivando impedir que o 
dinheiro corresse para outras regiões, que poderiam obter beneficias 
reais com isso. Os incentivos fiscais para reflorestamento, pesca e 
turismo afastaram muitos investidore.s do Nordeste. Quem perdeu 
com a medida? Evidentemente a região e com a região o Brasil, que 
usando a imaginação criadora de suas lideranças, politica e cconômi
ca, apresentou a sugestão dos incentivos nscais do Imposto de Ren
da, desde os idos do nnal da década dos cinqUenta 

Dai a motivação central do Projeto de Lei n• 203, de 1975, que 
aqui apresentei: evitar que os recursos dos cinco Estados mais pobres 
do Nordeste fossem utilizados para o aumento da arrecadação dos 
Estados mais ricos, de outras regiões. 

A Constituição, porém, veda isenções que não sejam aprovadas 
por convênios celebrados = ratl'ioados pelos Estados, segundo o 
disposto em lei complementar. 

Em síntese, o nosso projeto, apesar dos seus bons propósitos, foi 
considerado inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justi
ça do Senado, com apenas um voto que muito honrou o Nordeste e o 
meu projeto, do Senador Hclvfdio Nunes. 

Com pesar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, verincamos que silo 
limitadas as nossas possibilidades de solucionar os graves problemas 
do Nordeste por intermédio de um conjunto de medidas propostas a 
partir do Legislativo. Doutra parte, e com alegria, vemos que o Nor
deste mobiliza lideranças políticas, empresariais c intelectuais, atra
vés do Centro de Estudos do Nordeste - CENOR, o qual, ainda 
recentemente, advertiu para o aumento do potencial de desigual
dades regionais, por força do tratamento discriminatório que a nossa 
Região tem sofrido ao longo do tempo. São palavras do CENOR, 
num balanço relativo aos seus primeiros dez meses de atividadc: 

"Sendo o Nordeste, ainda hoje, uma região-problema, 
talvez nem tanto pelas condições climàticas adversas, mas 
pela circunstância de, durante longos e longos unos, ter sido 
alvo, fortemente atingido, de uma política discriminatória 
antieconômica, sem sentido social e muito menos justincati
va humana, adotada pelos governos centrais e que rCllultóu 
no crescimento hemiplégico do Brasil, a sua problemlltica tor
nou-se complexa, por demais complexu,justincando todos os 
movimentos que_ sob u inspirucilo superior de preservar a uni· 
dadc nacional pelo fortalecimento desta Região, viessem 
contribuir, pelo estudo e pela açüo objetiva, para eliminares
sas distorções no desenvolvimento do Pnís." 

A longa transcrição, retirada ao documento do CENOR, é antes 
de tudo um painel, de conteúdo forte mas sobretudo sincero, leal, 
digno porquanto adverte, sem meias palavras, para o que é 
fundamental preservar- a unidade nacional-, que só pode ser real 
entre iguais. 

No entanto, porém, o tratamento que o Nordeste vem receben
do, no que respeita aos incentivos nscais, é realmente discriminató· 
rio. 

Enquanto, Sr. Presidente, os recursos tornam-se escassos no 
Nordeste, sobram para o renorcstamcnto. 

· · ,Do total dos incentivos fiscais, segundo as diversas opções, cm 
1968; a SUDENE recebia uma parcela correspondente a 64,47%. Em 
1976, a redução é significativa, ainda quando se considere que nesse 
ano o PlN c o PROTERRA tenham absorvido 50 por cento do total 
dos incentivos. Nesse ano a SUDENE recebeu apenas 19,84% das 
opções relativas aos incentivos fiscais. 

No entanto, tornando claro o tratamento discriminatório, a 
participação do IBDF- para renorcstamcnto -,que era de 1,62% 
em 1968, alcançou um valor de 20,80 por cento cm 1976. 

Como ressaltou um documento do CENOR a respeito da 
desigualdade de tratamento entre as regiões e os sctores cm rclaçilo 
aos incentivos nscais, "no ano de 1976, pela primeira vez, um tipo de 
Incentivo Sctorial ultrapassou as opções para o principa~ fundo de 
desenvolvimento regional". 

Adiante, o mesmo documento de modo simples rememora algo 
que aos poucos, apesar do pouco tempo decorrido, foi caindo no 
esquecimento: "Os incentivos nscais foram criados com a justificati
va de diminuir as desigualdades regionais". 

O Sr. Hehldlo Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex• uma 
intervenção? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) - ~ uma 
honra muito grande. 

O Sr. Helvfdlo Nunes (A RENA - PI) - Senador Alexandre 
Costa, V. Ex•, no desenvolvimento do seu discurso, que é muito 
oportuno, chega aos recursos do IBDF. Vou mais uma vez abordar 
este problema, na tarde de hoje, Mas gostaria de deixar inserido no 
discurso de V, Ex• que O Globo, de ontem, publicou quase uma 
página inteira sobre o IBDF, na qual afirma que promoveu uma 
reunião com os principais interessados no norestamcnto c no 
reflorestamento. E existem algumas notícias que são extremamente 
curiosas, para não usar uma expressão que está muito em moda -
gozadas, Esses três cavaleiros, cuja fotograna está aqui estampada, 
afirmam que o renorcstamento vai mal, porque, atê agora, os 
recursos para o IBDF não foram definidos, quando todos nós 
sabemos que hâ seis anos atrás, o IBDF participava com 1,6% dos 
incentivos nscais e que, cm 1966, o IBDF participou com mais de 13% 
dos incentivos fiscais. Esses cavaleiros do apocalipsc do Nordeste 
anrmam que o IBDF ainda vai mal. Mas cu gostaria de deixar nxado 
no discurso de V. Ex• essa afirmação que extraio da pâgina de O 
Globo: "Uma coisa i: a mudança da política, que considero saudâvcl, 
outra é a instabilidade financeira das empresas porque ninguém sabe 
de quanto serão os recursos disponíveis no começo do ano. Eles se 
tornaram mais escussos a cada ano." E, agora, vem a motivação real: 
"~ preciso preservar us grandes empresas norestais e também as 
pequenas e médias. E isto i: o que não estâ, ao que parece, sendo 
muito bem pensado." Hã outra parte que é também muito curiosa, 
mas como a notícia 1: muito longa, vou me permitir reproduzir aquilo 
que apreendi da leitura total. Existem, pelo menos, três programas 
relativos ao norestumcnto e renorestamento: c esses ilustres entre
vistados declaram: "O primeiro foi o da Vale do Rio Doce, no norte 
de Minas Gerais. t: um programa muito ambicioso. Visitei, inclusive, 
os primeiros 30 mil hectares plantados no ano passado, Existem, tam
bém, várias empresas que estilo na mesma ltrea, com projetas 
pequenos, mus dentro das exigências de ârcus mínimas." Quer dizer, 
na realidade, nbsorvendo esses recursos, que são enormes, est6 o 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quinta-feira 2 2399 

Estado de Minas Gerais, em detrimento de todos os Estados do 
J'lordestc. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Agradeço 
o aparte de V. Ex•, e V, Ex•, ao citar os três personagens da edição 

1
ijc O Globo de ontem, vê que eles nada mais querem senilo o restante 
dos incl:ntivos fiscais que sobraram para o Nordeste. E não sei se vão 
ou nilo alcançar, porque pelo que se sabe, reflorestamento, hoje, é 
um dos maiores negócios aqui do Centro-Sul. Nilo corre os riscos 
que corremos no Nordeste. Nilo corre o risto das enchentes nem das 
secas; nem o risco da implantação de nova& economias. Planta-se a 
primeira vez, recebe-se do IBDF, corta-se c vende-se para as indús
trias de papel; a segunda vez, recebe-se de novo sem precisar plantar, 
porque· brotam os mesmos pés cort&dos. E continuam. O risco do 
homem que moureja, que luta no seu plantio, que planta c nilo sabe 
se dâ c se dâ n:io sabe se colhe o suficiente para resgatar os emprés
timos bancârios. 

Esta é a luta que temos tido: viemos dos 100% cjâ estamos nos 
situando apenas nos 19,8%. Acho que essas três grandes autoridades 
pleiteiam esses 19,8% que restam à SUDENE. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Com muita 
honra, nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Eu não fui 
contra V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)-Obrigado a V. Ex• 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA -MA)- Posso até 
ter ido contra a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque, cm 
dc~csscis anos nesta Casa, nunca vi resultados positivos de Comissão 
Parlamentar de Inquérito .. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Nilo foi o que disse o Mi· 
nistro da Educação c Cultura no caso do MOBRAL. Perante a 
Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, S. Ex• se rc· 
feriu a essa Comissão Parlamentar com os maiores elogios, afir· 
mando que o Ministério aproveitou muito dessa Comissão. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) - E cu me 
permito dizer a V. Ex• nilo acreditar no MOBRAL. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ALEXANDRE. COSTA (ARENA- MA)- Com muita 
honra, nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Diu (ARENA- BA)- Há uma diferença muito 
grande entre a posição de V. Ex•, no,enfoquc do seu discurso, c a 
posição do ilustre Senador Itamar Franco, quando da votação 
daqueles projetes de reflorestamento, em Minas Gerais. Examina 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nobre Senador Ale- V. Ex• a transferência de incentivos fiscais do Nordeste para essa 
xandre Costa, V. Ex• fala no reflorestamento; recordo-me de que, ao nova atividade; como V .. Ex• se refere ao que se transferiu para a 
analisar o problema da venda de terras devolutas cm Minas Gerais, pesca c ao que transferiu para o turismo. V. Ex• defende uma tese, 
propus nesta Casa o exame aprofundado sobre o reflorestamento, cm defesa, evidentemente, do Nordeste, que está a merecer, cada vez 
solicitando inclusive uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para mais, o apoio das autoridades federais, No caso do ilustre Senador 
a análise desse problema. E quando vejo V. Ex• hoje, nessa tribuna, Itamar Franco, S. Ex• punha cm dúvida o projeto que estava em 
recordo-me também de que o seu Partido negou-me este desejo de discussão, vindo do Governo de Minas Gerais, à cuja frente se 
analisar profundamente esse aspecto. encontra um homem da estatura do Dr. Aurcliano Chaves. E mais! 1:. 

0 SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA_ MA)_ Nobre Se- que o projeto, nesta Casa, foi defendido, de maneira clara, insofismâ· 
. . . . .· vcl, com provas abundantes, por outro grande homem: o Senador 

nadar Itamar ~rance, c uma honra ~Uito grande receber_ o aparte de . Gustavo Capancma. Então, a posição de v. Ex• é diferente da posi
V. Ex•, e o mcorporo ~o meu dl~curso, com 0 malor ... agrado. ' ção do Senador Itamar Franco. O Senador Itamar Franco, na 
Lcmbro-.me bem de q~c t.lve oportumdadc de.apartcar ':'· Ex•, mas, ocasião, não se dizia contra essa transferência de recursos para o 
naquela cpoca, V. Ex misturava terras de Monas GeraiS, que o Go- reflorestamento. Ele se punha cm contraposição à venda dessas 
vcrno vendia, com reflorestamento. terras para o reflorestamento. Esta, a observação que faço ao seu 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Misturava, não, pronunciamento. 
Excelência. , 

O Sr. Heitor Diu (ARENA - BA) - Permite um aparte, 
nobre Senador Alexandre Costa? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Nobre Se
nador Heitor Dias, com muita honra, darei o aparte a V. Ex• mas 
me permita responder ao nobre Senador Itamar Franco. 

S. Ex• misturava preço de terra vendida pelo Governo de Minas 
Gerais à companhia Vale do Rio Doce; se me nilo engano citava: 
trinta cru~ciros o preço do hectare da terra. 

O Sr,Jtaml! Franco (MDB- MG)- Exatamcntc, mas cu ni!o 
misturava, 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- V, Ex• fa· 
lava no reflorestamento, c cu aparteci, di~cndo que, no meu modo de 
ver, Governo nilo é imobiliâria. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Mas quem disse que é? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Foi o que 
cu disse a V. Ex• na época, que o preço da terra pouco importava. 

O Sr.Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• nilo mais trnta de 
preço da tcrru. V. Ex• levanta o problema do rcnorcstamcnto com 
relação ao resto do Pais, confrontando com o Nordeste. O que nós 
qucrlamos era uma anlllisc profunda desse problema. Era o que P•· 
diurnos, após isso. 

O 'SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) - Agradeço 
o aparte de V. Ex• que colocou cxatamentc o problema, demonstran· 
do uma grande memória, do que foi a discussão, à época, da 
alienação das terras do Governo do Estado de Minas Gerais à 
Companhia Vale do Rio Doce. Agradeço o aparte de V. Ex• que vem 
enriquecer, sem dúvida, este meu pronunciamento. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Diante de tudo isso, somos levados a acreditar que somente uma 

intervenção dircta do Poder Executivo possa minorar os angustian· 
tes problemas da Rcgii!o, uma vez que o mecanismo de incentivos 
fiscais, de tão distorcido, é uma pãlida imagem, quando comparado 
ao que era anos atrãs. Os incentivos eram destinados aos Estados 
mais carentes de recursos do Nordeste c Norte do Pais. Não só, ·'' 
distorções hoje existentes, de distribuição c aplicação, nem sequer 
poderiam ser imaginadas. 

Mas ai estilo. lnexistc contrapartida de recursos próprios no 
FISET, enquanto a lcgislaçilo exige que um terço dos investimentos 
no FINO R c FINAM sejam apresentados pelas empresas. O FINO R 
mantém n proibição da transferência de lucros para o exterior, exigi
da cm Lei, enquanto a aplicação para reflorestamento vem sendo 
feita sem esta cxigencia, Enquanto o Decrcto·lei n• 1.376, de 1974, 
estabeleceu que o valor das cotas dos Fundos seriam calculadas pelo 
valor médio da cotação na Bolsa das ações componentes da sua 
carteira, c, no caso de nilo serem cotadas, pelo valor nominal ou 
patrimonial das mesmas, o FISET foi ilegalmente alterado pelo 
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Conselho Monctãrio Nncional, por intermédio da Resolução n• 381, 
de junho de 1976, estabelecendo a cotaçi!o pela corrcção monctãria, 

São dois pesos c duas medidas, que, afinal, desequilibram a 
balança, cm detrimento das regiões mais pobres do Pais. 

~ ncccssârio alterar todas as distorções legais. e. ncccssârio 
permitir que o Nordeste se capitalize, para que criem condições de 
um desenvolvimento real c sustentado. e. ncccssârio, acima de tudo, 
que não se perca a oportunidade c se tomem medidas de alcance 
imediato. Os males assentaram raizes profundas. Pará erradicA-las é 
ncccssãrio lucidez c coragem, mas sobretudo, descortino politico dos 
brasileiros. 

O Sr. Eve"slo VIeira (MDB- SC) - Permite V, Ex• um apar· 
te? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Com mui· 
to prazer, 

O Sr. Evel,lllo VIeira (MDB - SC)- Intérprete legítimo das 
aspirações, dos altos interesses, das angllstias do povo do Maranhão 
c do Nordeste, V. Ex• hâ de criticar o !CM cm rclaçi!o às distorções 
que prejudicam as Regiões Norte c Nordeste, como, de um modo gc· 
r ai, todos os Estados, hoje, V. Ex• está a fazer criticas, c as aceita· 
mos, cm relação ao Governo Federal, que não estA olhando com 
uma ótica de inteira justiça pelo Nordeste. Quciia lembrar a V. Ex• 
que, da minha cidade - Blumcnau - empr01Arios tem investido no 
Nordeste. A empresa Hering criou, cm Pernambuco, a TECANOR 
Sf A. O mesmo grupo, agora, estA para iniciar a implantação de nova. 
empresa no Nordeste, em Pernambuco, sob a razão social de 
Hcring Nordeste S/ A, com um investimento da ordem de 800 mi· 
lhõcs de cruzeiros. A ARTEX, tamb~m de Blumenau, C<Stâ para 
iniciar a implantação de um projeto no CearA, da ordem de 700 mi· 
lhõcs de cruzeiros. Tenho conversado com aqueles emprcsâricis c o 
grande problema, o grande óbice que eles encontram ~ a carencia 
enorme de mào·dc·obra qualificada para ocupar suas empresas. 
Entendo que a correção dessas distorções, na Lei do ICM, virA 
auxlliar um pouco o Nordeste, porém, o fundamental - no meu 
entendimento - é o Governo criar escolas; criar centros de treina· 
menta; habilitar o homem do Nordeste, para explorar· as suas 
potencialidades, O Nordeste, o Norte, têm recursos naturais cxtraor· 
dinârlos, provavelmente supcri~res aos que possulmos no Centro· 
Sul. O homem do Nordeste é inteligente, é disciplinado, é bom e tem 
uma grande capacidade de assimilação. Entretanto, ~ na sua grande 
maioria desprovido de um nível melhor de cultura, de instrução. V a· 
mos dar ao nordestino instrução, educação c, assim, resolveremos as 
desigualdades que V. Ex• aponta. Enquanto nós não atararmos es· 
ses problemas, o Nordeste continuarA sendo a região m•. ,>obre do 
Brasil. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Agradeço 
o aparte, mas tenho a dizer a V. Ex•, que, o que V. Ex• deseja é um 
sonho, deseja o imposslvel. 

O Sr. Evel,alo VIeira (MDB- SC)- Por que o Impossível? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA)- Dcixc·mc 
terminar. V. Ex• deseja tudo c nós, do Nordeste, agradecemos, 
V, Ex• deseja que o povo seja educado, muita instrução, que tenha 
muitas escolas, mão·dc·obra qualificada. Mas, pergunto a V. Ex•: 
Com que recursos, se continuamos pagando impostos para o Estado 
de V. Ex• e para o Estado de São Paulo?- O dcsigun!ICM? 

O Sr. Evel,slo VIeira (MDB- SC)- O Governo Federal tem 
dinheiro, Senador! 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- O que cu 
tenho a dizer é que esta carência, hã pouco alegada por V, Ex•, não 
justifica as nossas dificuldades. Quando no Estado de V. Ex•, não 
existia uma só fAbrica, nem de li!, nem de tecido, nem de coisa 
nenhuma, tampouco no Estado de Silo Paulo, jA no Maranhão, na 
minha cidade Caxias, por exemplo, existiam tres fAbricas de tecidos, 

Àquela época, existia o know-how, a mão·dc-obra qualificada. E os 
produtos das nossas lndllstrias, eram vendidos para o Estado de 
V. Ex•, para o Estado de Silo Paulo c para todos os Estados do 
Brasil, 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - V. Ex• dâ licença 
para um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Agora, co· 
mo pode V. Ex• querer que se de primeiro a educação a todos. Com 
q uc recursos? 

. O Sr. Enl,slo VIeira (MDB- SC)- Com escolas. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Sem ter 
mão·dc·obra? Ensinamento, sem indústrias? Como pode haver know
how, se nilo hã ind6strias? 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - V. Ex• dâ llocnça 
para um aparte? 

O Sr. EYelblo VIeira (MDB - SC) - V. Ex• dA licença para 
um aparte? 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT) - Antes de conceder o 
aparte ao nobre Senador Evclâsio Vieira, gostaria de apartear 
V. Ex• 

O Sr. Evelúlo VIeira (MDB - SC) - Estou no debate com o 
nobre orador c parece-me que ele é salutar. Considero ai uma 
possibilidade ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA)- O debate é 
salutar e estou agradecendo. V. Ex• trouxe muita luz c me proporcio
nou uma coisa .muito feliz: falar no nome da minha terra, onde nasci 
no Maranhão, c dizer que, quando o Estado de V. Ex• e os demais 
Estados do Centro·Sul não tinham uma indústria, na minha terra jA 
existia. Ocorre que o pólo económico se transferiu para o Centro
Sul. Carência existia aqui tamb~m. 

O Sr. Enlúlo VIeira (MDB- SC)- LA, em maior escala. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Por ser 
mais pobre. Mas a carência tamb~m existia, pois aqui nilo havia 
nada. O Centro-Sul recebeu os grandes incentivos do Governo. 
Enquanto, hoje, temos, no Maranhilo, a energia elétrica da 
Hidrclétrica de Boa Esperança, fruto de empr~stimo que o povo 
paga mensalmente, com sacrillcio. O Estado de V. Ex•, o Estado de 
Sil.o Paulo e os grandes Estados da Federação brasileira receberam, 
como incentivo, dos governos federais. 

O Sr. Evel,slo Vlelrw (MDB- SC)- V, Ex• dA licença para 
um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Com 
muita honra, muita alegria. 

O Sr. Evel,alo Vieira (MDB - SC) - Estou reconhecendo e 
proclamando que o homem do Nordeste tem uma s6ric enorme de 
magnificas virtudes, que ele 6 inteligente, disciplinado, bom; ele tem 
uma fantástica capacidade de assimilação. e. preciso dar·lhc as fer· 
ramentas, para instruir-se e habilitar·sc. No Nordeste hA uma caren· 
cia enorme de escolas profissionalizantes, de escolas para educA-lo. 
Enquanto o Governo nilo levar ao Nordeste, ao Norte, a outras 
áreas pobres as escolas, esse povo não tcrã condições de explorar as 
riquezas, as potencialidades de que dispõe, Estive no Nordeste c 
verifiquei. Os empresários do Sul tem-me dito que o grande óbice 
que encontram para investir no Nordeste ~ a falta de milo·dc·obra 
qualificada. Então, é: preciso que o Governo volte sua atenção para o 
Norte e para esse sctor, também, para que - c ai sim - o 
Nordeste possa desenvolver-se c eliminar essas distorções regionais 
no Brasil. Enquanto nilo forem adotadas essas medidas cfctivas, 
necessárias, fundamentais, o Nordeste nilo tcrâ condições de se 
desenvolver, como V. Ex•, como nós, como o llrasil deseja c quer. 

11 

il 
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O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA) -Nobre 
Senador, cu agradeço mas diria a V. Ex• que, quando nós, nordcsti· 
nos, exigimos ou pedimos pelo Nordeste, o fazemos pela região c, 
não, pelos homens da região. V. Ex• mesmo acaba de dizer que há 
homens de Santa Catarina explorando indGstrias no Nordeste 
brasileiro. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) -O nobre Senador dá 
licença para um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) - Então, 
dependemos, também, desses homens de Santa Catarina, que estilo 
levando para o Nordeste a sua inteligência, a sua boa vontade, o seu 
trabalho, o seu patriotismo, para desenvolver aquela região. Quanto 
à carência, ao know-how cu acho que isto é de menor importãnca, 
porque se a Nação compra tecnologia, os Estados também poderão 
comprar essa tecnologia. Os homens de Santa Catarina que vão para 
o Nordeste, vão levando essa tecnologia c, o que cu posso assegurar 
a V, Ex• é que pode até faltar o know-how, no Nordeste, mas desde 
que haja quem ensine, nunca faltou inteligência no Nordeste para 
aprender. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Muito bem! 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) -Ouço o 
aparte do nobre Senador Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador 
Alexandre Costa, quando se instalaram as fAbricas no Centro-Sul do 
Brasil, também, não Unhamos escolas profissionalizantes para o ensi
no do nosso operariado. Estas, foram feitas através das fAbricas 
instaladas. Elas mesmas organizaram as suas escolas para a 
especialização dos seus operârios. E é justo que estas fábricas que 
hoje se instalam, estas ind6strias que hoje vão para o Nordeste, com 
os bencflcios do incentivo fiscal, também organizem as suas escolas 
para formação dos seus operários, lã. Estâ provado as que foram 
para lá, c se defrontaram com dificuldades, no infcio das suas instala· 
çõcs, com a organização das suas escolas profissionalizantes, 
encontraram material de primeira ordem que é a inteligência, o traba· 
lho e a capacidade do povo nordestino que tem assombrado. E, 
muitas das indústrias que do Centro-Sul se transferiram para o 
Nordeste encontram, hoje, operário com melhor produção que os 
das instaladas no Centro-Sul. De forma que estas fábricas que vão 
para o Nordeste, que vi\o se instalar com os bcncflcios do incentivo 
fiscal, também organizem as suas escolas profissionalizantes para 
formar seus opcrârios ln loco, porque cm matéria de inteligência, 
capacidade de trabalho, o povo nordestino tem dado um exemplo, 
realmente, até de alto espirita público neste País. Essa era a 
contribuição que queria dar ao discurso de V, Ex• 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Agradeço, 
nobre Senador Saldanha Oerzi, o aparte de V. Ex•, altamente honro· 
so para o Nordeste brasileiro, que vem enriquecer este meu modesto 
pronunciamento. 

O Sr. Evelblo VIeira (MOB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Com pra· 
zcr, nobre Senador. 

O Sr. Evelblo VIeira (MDB - SC) - Volto a dizer que 
proclamei as virtudes, as qualidades c a capacidade do homem do 
Nordeste c do Norte c quero dizer, mais em relação ao nobre 
Senador Saldanha Ocrzi, que· esses cmpresârios de Santa Catarina, 
ao implantarem essas indústrias no Nordeste, têm-se preocupndó cm 
treinar o homem daquela região c dar-lhe as condições minímas para 
que ele possa ingressar na empresa, produzir e ganhar mais. O que 
entendo é que o Governo deve vir ao encontro dessas empresas para, 
conseqUentemente, ir ao encontro das necessidades c dos interesses 
do Nordeste. E o que cstã acontecendo é que o Governo estA um 
tanto divorciado, um pouco afastado. Muito obrigado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA) - Muito 
obrigado a V. Ex• 

E para concluir, Sr, Presidente, cu diria que é nccessârio alterar 
todas as distorções, porque somente assim poder!amos crradicâ-las. 

O Sr. Helv!dlo Nunes (ARENA- PI)- V; Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Neste aparte quero fa· 
zcr uma referência, especialmente, ao primeiro aparte que foi 
concedido pelo nobre Senador Evclâsio Vieira. S. Ex• informa que 
vários empresários do seu Estado estilo fazendo Investimentos cm 
Pernambuco c na Bahia. Quero deixar bem claro - esta~ uma posi· 
ção pessoal, que jâ cxtcrnci várias vezes- que estes empresârios nilo 
estão praticando nenhum ato de benemerência, porque são recursos 
que não lhes pertencem; esses recursos são do Pafs. Apenas a legisla· 

·ção autoriza que 50% desses recursos sejam aplicados no Norte c 
Nordeste. Em segundo lugar, o Senador Evelâsio Vieira como que 
injuria a classe empresarial do Norte c Nordeste, porque ao que me 
consta, nobre Senador Alexandre Co! ~a. nenhum empreendimento 
deixou de ser implantado no Nordeste, até hoje, por falta de mão-de· 
obra especializada. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- V, Ex• diz 
muito bem, -como homem da Região c que jâ ocupou, com muito 
brilho, o Governo do Piau! c viveu os grandes dramas e as grandes 
dificuldades do Nordeste- fala com pleno conhecimento de causa. 

Agradeço o aparte de V. Ex•, que, sem dúvida nenhuma, 
enriquece este meu pronunciamento. 

Termino dizendo, Sr. Presidente, que para se erradicarem essas 
distorções, tornam-se necessários a lucidez, o patriotismo, a coragem 
e, sobretudo, o dcscortfnio politico dos brasileiros. Muito obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ALEXANDRE COSTA, EM SEU DISCURSO: 

SENADO FEDERAL 

MENSAGEM 

N.0 158, de 197·6 
(N9 284/76, na origem) 

Excelen tíss!mos Senhores Mem bras do Senado Fe
deral: 

Nos termos do § 5.0 do art. 23 da COnstituição, te
nho a honra de submeter à elevada apreciação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos d{) Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
o anexo Projeto de Resolução que "estabelece aliquo
tas máximas no !mp{)sto sobre operações relativas à 
Circulação de Mercadorias". 

Brasilia, em 22 de setembro de 1976. - Ernesto 
Geisel. 

E.M. N,o 225 21 ju!. 1976 
Excelentlsslmo Senh{)r Presidente da República 
Tenho a honra de submeter à consideração de 

V. Ex.• minuta de Resolução a ser submetida à deli-
beração do Senado Federal, nos termos do § 5.0 do 
art. 23 da Constituição, {)bjetivand{) duas medidas na 
área do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 
para vigorarem a partir do exercício de 1977: 

a) unificação das aliquotas interna e interesta
dual; 

b) elevação d{) nível máximo, de 14% para 15%, 
da a!íquota do Imposto para a Região Centro-Oeste, 

2. A unificação das aliquota.s proposta nos ter
mos desta minuta, allada a Convênio que os Estados 
celebrará{) nos termos do Protocolo de Intenções ane
xo por cópia, atende plenamente ao principio consti
tucional de lsonomla tributária, consubstanciado no 
inciso In do art. 20. 

3. Na realidade, as medidas constantes dos do
cumentos em causa não alterarão os nivels de tribu
tação segundo as a!iquotas hoje predominantes. Vi
sam, contudo, a eliminar a distorção ora imperante 
de discriminação meramente geográfica, com lnfrin
gêncla do referido art. 20, Inciso n, da Lei Magna. 
Tomado, como exemplo - para corroborar esta asser
tiva - um comerciante estabelecido em limite entre 
Estados, vendendo a consumidor em seu próprio Es
tado à aliquota mal{)r, e a consumidor, bem próximo, 
porém situado em {)Utro Estado, à. a!iquota menor, 
ver-se-la frontalmente ferido {) mencionado prlnci-

pio constitucional, eis que configurado ficaria o esta
belecimento de diferença tributária em razão do des
tino das mercadorias . 

4. Do mesmo passo, será mantido o efeito de re
distribuição de renda entre os vários Estados da Fe
deração em decorrência da diferenciação das aliquo
tas Interna e interestadual, uma vez que os Estados 
se comprometeram a conservar, nos mesmos nivels 
11.tuals, a carga tributária. 

5. A elevação da aliquota que se propõe para 
a Região Centro-Oeste, nos mesmos percentuais de 
aliquotas vigorantes para as Regiões Norte e Nordeste, 
é decorrente dos nivels de arrecadação alcançados 
pelas Unidades Federativas componentes da região 
ante dificuldades de ordem estrutural. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos do meu mais profundo res
peito, - Mario Henrique Slmonsen, Ministro da Fa
zenda. 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 101, DE 1976 
Estabelece aliquotas máximas no Imposto 

sobre operações relativas à Ch'culação de Mer
cadorias. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 As allquotas máximas do Imposto sobre 

operações relativas à Clrculaçã{) de Mercadorias serão 
as seguintes, a partir de 1.0 de janeiro de 1977: 

I - nas operações Internas e Interestaduais: 

a) nas Regiões Sudeste e Sul: 14% (quatorze por 
cento); 

b) nas Regiões Norte, Nordeste .e Centro-Oeste: 
15% (quinze por cento); 

II- nas operações de exportação: 13% (treze p{)r 
cento). 

Art. 2.0 Esta. Resolução entra em vigor no. data 
de sua publicação, revogadas as disposições cm con
trário. 

:I 
I 

li 
I 
I 
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LEGISLAÇAO CITADA 
CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL 

~ •••••••••••••• o ••• o • o •••••• o o • o •• o o o •••••••• o ••••••• 

Art. 23. Compete aos Estados e ao Distrito Fe
deral Instituir Impostos sobre: 

I- .......................................... .. 

n - operações relativas à circulação de merca
dorias, realizadas por produtores, Industriais e co
merciantes, Impostos que não serão cumulativos e dos 
quais se abaterá., nos termos do disposto em lei com-

plementar, o montante cobrado nas anteriores pelo 
mesmo ou por outro Estado. 

·················································· ················································· 
§ 5.0 A iillquota do Imposto a que se refere o 

Item n será. uniforme para todas as mercadorias nas 
operações Internas e Interestaduais; o Senado Fe
deral, mediante resolução tomada por Iniciativa do 
Presidente da República, fixará. as allquotas máximas 
para as operações lntemaa, as interestaduais e as de 
exportação. 

••••••••••• o •••• o •• o ••••• o • o o •••••• o ••••••• o ••••• 

Publicado 110 DCN (Beçlo D) cie 29·9·78 

SENAL)O FEDERAL 

MENSAGEM 
N~ 28ô, de 1973 

(NY riA'J./73, mi origem) 
I:XCELE:·<r::;Sir.WS SeNHORES MEMBROS D0 SENA· 

DO I:'Ef)iõRAL 
Nc~ t..:illhlS Uo l"!r:~HI ar!)$(' do 1!l'liAO 23 dn Con~tituiç~o. tl:nho 

·:1 honru lh: ~Ublllet...~r h C::vadtl dclib~~r:~~~o dC. V<ISSílS Excr;l~ncias, 
nc:omrHmh:uill de E~:p•.lsi:.:~fi de M''tivo:: do SenhCJr Ministro de 
Estc.do da Ft!2,C.1Chl', \l ;,r::::x~) }lrl1jCt•) de nc:solu<,ih\J que 10CStubelccc 
nlíqunlas mhimw; 'h' lmpo~tu sohn: Opcu:.',;5cs Rc.:lativt1S à 
Ci:-culnc~o de t-.·~1!' .,;:tdoili\~:· 

Urasíli:t,om 77th: roovc<:lbrc• d< 1973. ••• J::mUio G. Médlci. 
E.M. • N• ~04 
21. NOV 1973 

b.cc!en!ir.:'-.imu s~nhrr Po·c.,jd(:ntc de R!!pública 
Tcni1o a bonril d•: submeter~ crJu:.:id:raç:\.) de Vos!ia C):c,::,;n;;ia 

lilint.:ta ele Rc·,olu.;r:u a s:::r pro~·o~:ln ílO !1~·nado F.cd,:ri.ll, tltl'\ termo~ 
dó v 3\' do :trtl}!n n d~ CCi\L::.tituiç:~.o. li'!i~ndo ll(l\I};S uliquot!lf 
m1};im~.~ pi•.n; o I mrn•.hl •: .. •h:r ()p~rL•çi):.~f, l1',e);:,lh·us it Cir•:llb~flo de: 
M!!ll~ndorhE, 11 p:uti~ ti•) t~x.r.rd·. io de t~J75, ''Iterando c:; nfvcit 
,,·,.'d.:.iir,ú.i fi;...;u.:ln:- p.:.i" \.;.,:~•Jilh~~;:u u'' 6:., ~~~~ 1~:'/ll, ~;o Sc.~.tad,-, t:v.kn;,l. 

NQS lcrmm fk'l:l minu!a, l'!:toll prornnd~) li v~.u~u Exc~"·lênr.ia 

uma 1\'.du\'i;_~., do! 1'/. J:'!!"•' a:; oliquotu .'1~•~1:1.! t..i11cn.H;<'ks i•1!t:rn:1~ c d.: 
2'!~ JHII"(. :1s úlíq .wt a., ~..:.:m.: opc-m\lh:;s inkr( ~:t:,,lunis. Mctndc. U.:.)\ a re
du..;~ os,-: tlaria un c~c.·i'ic:io c:.; 1975 c lil':'t:•cl:: no m:crcicio d•.: 1976. 

Turt\l o n-ft~!\O c.!;; c:stíiiiUil' d1:~envoh·iclo no lonr.o !lc IU~·.l.~ de IS 
lll~~SC'."i dl• trí1lmlbn l!lil:·.tntl'll!ll C\.'ITI r,;h1f 1~Z:I qu~ ~ irnpas!d\'C\ J'f":VCf, 

com rci:Ltivn prcl'i•.itt:t, il ll~ltUrt'/.a da n·.t.hstribuit,:ito de rcru.ln fHO· 
d~l/.;i.L p~la n:Uu~,-.it.\ ,..la n!irpmta i•ltci''~Sti.l.~iL\::1, O cel'ta í.: flllc.'. <:~sa rc· 
dbtri\.1d~~~.l f>t' f111 :1 nwis furtenH·ntc d,:ntro d"-'i v:'trias rep,iôc:i c~o
uômic1,ll dt') Pai'i, do •·1w· .;ntrl! t·s~~~:; n•:•.i1ic~. ~~~.,r f1~to rc~C•H1Ciu1a ~·x· 
tn:ml\ ~.:autc\a na utiliz:\•;fi\l U;,,~i n:du,;t',c~ de a\íquot•\ inltl'l'!:ll\dual 
CI\IIHl im·t,'t:lllf!tL\0 de Hdi:.lril.Hii•,~ir(l ele rt.uda Cliln..: os v:11io!i E~lados 

d:t Fl'dL'L"I1\fiO, 

Propunw:., pl)r ÍS:itt, o 1'111ico prol:csso reahm:nlc fttctlvet que p~r· 
mitirà umu an:1Jisc: mais pr~:c:ir.a do problema, ctuc é o ÚC' apro. 
>.im:lç~o sucessiva e c~uldl.l1J daquele objetiv<.1. 

Devo roS$lllvar q<:c a roiluçiío de otíqu9t;y~ deverá ser facilmrnt•: 
ccHni""ISt~du por aumento de produtividade dos Fiscos estaduais, 
não trazendo, em conseqUência, qualquer dano à cot>tinuidade dos 
pr .. )t;rum:\~ o ri! cm exe~uç5.Cl fiel os governos Uos Estados. 

Apruvcitn a op1Jrlunid:1dc paru. rerwvar n Vossa F.xct~lênci:l o~ 
protcstlls du mcn mais profundo ro.speito.- Autünlo lldfun Nortu, 
Ministro d:1 Fazenda. 

PROJETO DE Rt:SOUJÇi\0 N• 70, Dlll973 

~o:~tubcl~ce s1liq1wte.s nHixlit;~s d1) lmpotoito S'Jb:-c Cp;:-
raçõL"s Rclnt;vRs U Cir~:uhttiio d\.• Mcrcaubrir.&. 

Art. I• As uliqu<>ta,; m:iximas dt> lmpo5lo st>bre OpcraçÕ·!s 
kclativ:~s !1 Cin.:ul:u;l~o de Ml!rcadl)(ií\s scràCI tls seguinte:;: 

i~x..;n:idu i:.At•'L'ÍI.:~u lit 
doi97S J9'i6" s~r~se-

Rt:gi~o Cr.nlro~sur 
qucnl!·s 

- n:1~; ur:cmçõc~ intcrnn:: •. ,., ..•• ,..... 14,5% 14% 
- n3s opcnwüi!S intcr~:st;\c.lunil'i . . . . • • • • . • 12% ll% 
- nu.•;opcra\ÜC.~dt~c:-portaç:!tl, •. .••. •.• 13%' 13% 
Rt·girto Nort~.::Nurdcstc 
-nas opr.raçõl!s internàs , . , .•..••• , , . , • 1 ! 5,5'.!ó 
- 1.:.1s \~("L'.f'r.~\'ies intt.~re~tadw.lii , , , , , •. , • , 12'Ã.~ 
-· nn.'\ llf"::'rll~'t1c.~ de CXJ)nrtn~·iin.,, , , , , , . , 13% 

Art. ?.1 E>tu Rc;uln>ã" cnlrn cm vigor n·, 
puhlit~:l\.l\\'·· n:vogad:J~ :1.~ di~posiç1ic,~; cm Ct)lllrttl'io. 

l'u!'lliL'tLLIIIILO 1)0\1 (Sc~i.IO li) !,\c ~I:·\1•7J, 

IS% 
11% 
13% 

duta, d< sua 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OSIRES 
TEIXEIRA NA SESSÃO DE 31-5·77 E QUE, ENTREGUE 
A REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o se· 
guintc discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidcntc,.Srs. Se
nadores: 

Assomo à tribuna, nesta tarde amena de terça-feira, onde jâ se 
verificaram magnlficos debates dentro da demarche económica brasi
leira, para um pequeno registro - pequeno registro que~ a um tem-. 
po válido e alegre- e, tamb~m. para tentar prestar alguns esclareci
mentos aos receios do nobre Senador Itamar Franco e, atrav~s dele, 
à própria Nação. 

McLuhan, posto diante da verdade do mundo contemporâneo, 
diante do mundo intercomunicado em que vivemos, o definiu magis
tralmente como uma aldeia global. 

Realmente, a televisão, transmitindo imagens, atrav~s de sat~
lites, do Oriente, do Ocidente, das partes mais long!nquas do Pais, 
instantaneamente, nos momentos em que acontecem; os grandes 
jornais circulando quase que simultaneamente nas grandes capitais 
do mundo; os livros chegando a cada instante mais próximos do 
leitor, c os periódicos se multiplicando c dando cada vez mais uma 
visão panorâmica do mundo contemporâneo, traduzem como ver
dade a expressão de McLuhan de que nós vivemos numa ·aldeia 
global. 

Mas, dentre todos os ve!culos de comunicação de massa de que 
dispõe o homem moderno, sem dllvida nenhuma ~. ainda, o velho 
rAdio o mais importante deles, e ainda, o velho rlldio aquele que 
penetra realmente no fundo das florestas, nas choupanas mais humil· 
des e leva a informação, leva o conhecimento, leva a instrução a 
quantos dele podem se aproveitar. E ~ dentro dessa colocação, da 
importância da transmissão por rAdio, que acho não só vlllido como 
evidentemente bastante feliz que registremos nesta Casa a efem~ridc 
que, hoje, se comemora. 

Quando ainda Brastlía era um descampado, quando aqui se 
viam tão-somente pequenos barracos de madeira c homens cir
culando de um lugar para outro, tentando plantar a nova Capital, 
tamb~m aqui se instalou, em 31·dc maio de 1958, a Rlldio Nacional. 
Rádio Nacional que tem prestado relcvant!ssimos serviços à Nação; 
Rádio Nacional que, hoje, integrada ao complexo da RADIOBRÁS, 
transmite sua. programação para todos os rincões da PAtria, alcan
çando inclusive toda a área da Amazônia, vale mesmo como uma 
afirmação de soberania, porque entra com o sinal forte, com o sinal 
alto, impedindo que os nossos homens plantados na Amazônia 
sejam obrigados, como ainda at~ há pouco tempo ocorria, a ouvir 
rádios transmissores de outros pa!scs do continente, eis que as rlldios 
do Centro-Sul nilo alcançavam aquelas distantes regiões do nosso 
Pais, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Presta V. Ex• uma homc· 
nagem muito justa e muito oportuna, A RAdio Nacional tem uma po· 
siçi!o de realce nos meios de comunicação do Brasil. Recuando um 
pouco no tempo, vamos ve-la como verdadeira pioneira, levando ao 
ar programas do mais alto interesse para nossa coletividade. Muitos 
daqueles nomes que a iniciaram evidentemente jA cncarncccram ou 
desapareceram na voragem do tempo, mas a RAdio Nacional pcrma

. nccc na lembrança de todos nós pelo muito que realizou, pelo que 
desbravou naquela 6poca cm que tudo se tornava dillcll c havia uma 
cspêcie de descrença a dominar os vârios setores, Neste Instante, 
congratulo-me com V, Ex•. revivendo aquele tempo passado, 
aqueles nomes que tanto ilustraram o râdio brasileiro, e, jâ agora, ho· 
menageando os que permanecem no mesmo caminho, com a mesma 
missao c o mesmo idealismo de sempre. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Sr. Presidente, 
as palavras do nobre Senador Heitor Dias, realmente, fecham com 
chave de ouro a homenagem que pretendemos, nesta data, oferecer à 
Rádio Nacional pelos seus 19 anos de cxistencla, E só me permito 
lembrar, entre aqueles que no passado tenham dado tudo de si c at6 a 
sua vida para o engrandecimento do Rádio brasileiro c especifica· 
mente da Rádio Nacional, o nome de um grande pioneiro dessa 
emissora, de um grande trabalhador pelo progresso c pelo desen
volvimento do Rádio c sobretudo da Râdio Nacional, neste 
hlnterland brasileiro, que foi Am~rico Fernandes de Sousa. 

O Sr. Uiaro Darboza (MDB - GO) - V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Com prazer, 

O Sr. Uzaro Barbou (MDB - GO) - Senador Osires Tei· 
xcira, no instante cm que V, Ex• ocupa a tribuna para registrar a efe
méride da Rlldio Nacional, que tantos serviços tem prestado ao Pais, 
c que também relembra um ilustre brasileiro, o jornalista Am~rico 
Fernandes de Sousa, que tão de perto todos nós conhecemos cm suas 
atividadcs tamb!m no Estado de Goiâs, quero me associar, nilo 
apenas pessoalmente, mas tamb6m cm nome da Bancada do Movi
mento DcmocrAtico Brasileiro, que eventualmente lidero, às mani· 
festações de V. Ex• ao registrar essa data tão importante para o Pais, 
para o sctor de comunicações, que ~ o aniversArio da Rlldio 
Nacional. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Se o fecho era 
de ouro, Sr. Presidente, ... 

O Sr. Efelúlo VIeira· (MDB - SC) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ,, com as pala· 
vras do nobre Senador Heitor Dias, agora passa a ser de platina 
porque já nilo é mais um membro da Bancada da ARENA c nem 
tampouco a ARENA que homenageia a Rádio Nacional, senão todo 
o Congresso Nacional c jA agora se enriquecerA mais ainda com a 
palavra do eminente representante de Santa Catarina, o nobre 
Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Enlúlo VIeira (MDB - SC) - Efctivamente, o RAdio 
cumpre um alto papel dentro da sociedade, no sentido de sua maior 
aproximação, para que o homem possa também, atrav~s do RAdio, 
identificar-se, ainda mais, espiritualmente, O Rádio cumpre a grande 
missilo de informar, de reportar os fatos, de distrair através dos pro· 
gramas de humorismo; o Râdio, atrav6s dos comcntârios, cstâ 
criando a consciencia, orientando o povo; o RAdio, um agente 
extraordinário do desenvolvimento da cultura funcional. Mas para 
fazer tudo isso, prestar todos esses serviços, hã uma ativldadc anó· 
nima, mas vive no anonimato, No Rãdio, o Dirctor ou dona da rAdio 
muitas vezes tem de ser, sem ser, o locutor, o comentarista esportivo, 
o repórter, o repórter policial ou o repórter politico, onde muitas 
vezes o chefe da equipe tem de deixar sua posição de chefe para, junto 
com o operador, subir num poste para estender a linha de som e 
poder cumprir seu papel de informar, de realizar a reportagem, O 
mundo deve muito ao rádio e o Brasil muito tamb~m. Brasnía, para 
sua materialização, deve ter tido, na Râdio Nacional de Brasllia, um 
grande suporte, Por essas razões - c por muitas outras que pode
riamos catalogar em abono o belo serviço que o Rlldio desenvolve
qucrlamos, nesta oportunidade, pedir permissão para no~ asso
ciarmos c saudarmos com carinho, ternura c respeito, os di retores de 
ontem, os integrantes da Râdio Nacional de Brasllia, com votos de 
que ela prossiga nessa trilha para maior grandeza deste Pais. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) -Ao agradecer, 
nobre Senador Evelâsio Vieira, as palavras de V. Ex•, que realmente 
colocaram magistralmente a situação, sobretudo quando pinta o re· 
trato do esforço nilo de râdlos importantes, como Râdlo Nacional, 
Râdio Globo, Rádio Jornal do Brasil, Tupy e tantas outras ai 

I 
I 
I 
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existentes, mas do esforço daquele homem que planta a estação de 
rádio na pequenina cidade do interior, que é a grande fonte de in· 
formação do que se passa lã fora, c também da vivência dos pro· 
blemas da comunidade, dos problemas económicos da comunidade, 

V, Ex• coloca muito bem a situação c valoriza sobretudo a ho· 
menagem que, agora, todo o Senado Federal rende à Rlldio 
Nacional de Brnsrlia. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Ouço, com 
muita honra, o aparte de V, Ex• 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- V, Ex• está tendo uma das 
tardes felizes na nossa Casa, rendendo uma justfssíma homenagem à 
Rlldio Nacional. Como V. Ex• está sentindo, todo o Plenário, toda a 
Casa cstll solídllría com os aplausos à Rádio Nacional que, há 
muitos anos, vem servindo ao Brasil, Pais continental, no qual as 
comunicações desempenham importante tarefa. Tudo que se passa 
em Brasrlia a Rádio Nacional leva a todos os nossos Estados, até aos 
municípios mais longfnquos deste nosso Pafs. O trabalhador que cstâ 
apanhando o algodão, com seu rádio pendurado na cintura, ouvindo 
a Rádio Nacional, sabe a hora exala dos seus programas, a hora cxa· 
ta das suas notrcias. Cada vez que surge um acontecimento, impor· 
tante ou não, a Rádio Nacional, imediatamente, lança a noticia para 
todo o País, Portanto, quero aproveitar o ensejo desta justfssima 
homenagem que V. Ex• presta para trazer minha solidariedade aos 
dirigentes da Rádio Nacional, a todos aqueles que fazem da pro· 
fissão um sacerdócio, pois venho acompanhando a atuação daqueles 
que trabalham na Rádio Nacional c sei que executam sua tarefa 
como um sacerdócio, dai a razão do prestrgio extraordinário que esse 
órgão de comunicação adquiriu cm nosso Pais. Que minha 
solidariedade c meus aplausos sirvam de incentivo àqueles que ali, 
diuturnamente, trabalham cm prol do desenvolvimento do nosso 
País, do Rio Grande do Sul ao Acre, levando a todos os recantos 
deste imenso Território notfcías de tudo que se passa; sobretudo cm 
Brasília, que é a Capital da República do Pais. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, sem dúvida, assiste plena razão ao nobre Senador 
pela Parafba, porque foi realmente o râdío de pilha o grande rcvo
lucionador das comunicações deste Pais. 

~ através de programas sadios, de informações culturais sérias, 
de noticiários desapaixonados c sem conotações polftíco-partídárias 
que se pode levar a mensagem do Brasil a todos os brasileiros espa· 
lhados por todos os recantos da Pátria. Por isso, as últimas palavras 
pronunciadas por quem tem a autoridade do Senador Ruy Carneiro, 
sem dúvida, valoriza profundamente a homenagem que pretendemos 
prestar. 

Sr. Presidente, apenas mais dois minutos, para um csclarc· 
cimento. 

Ouvimos, na tarde de hoje, o nobre representante de Minas ?•· 
ruís, Senador Itamar Franco, sempre preocupado com as coiSas 
brasileiras, sempre preocupado na defesa do interesse pâtrio. S. Ex• 
revela para a Casa e para a Nação os seus receios e sua perplexidade 
de como uma companhia - ele truz, como e~cmplo, a Shell Explo
ration, que firmou contrato de risco para a exploração de petróleo 
com u PETROBRÁS,- se instale, no Pais, com o nome de Filial de 
Brasllia, tendo um capital de, tão-somente, 100 dólares, 

A titulo de esclarecimento, devo dizer ao eminente Senador 
Itamar Franco e à Naçilo, que as normas reguladoras da instalação 
de empresas em território brasileiro, para cumprimento do contrato 
de risco, têm evidentemente caracterlsticas próprias. 

Ainda hú poucos dias, ouvlamos o nobre Senador Luiz 
Cavalcante preocupado com o retardo e com a demora dos contratos 
de riscos a serem firmados. Sem querer justificar o retardo é evidente 
que o ideal seria firmarmos o contrato no dia seguinte no da declaru
çüo de Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Mas as 
implicações suo imensas, os estudos têm que ser minuciosos em ter· 

mos, inclusive, de legislação do Pais de origem, da holding c da 
Legislação Nacional. 

No caso da dúvida e do receio do nobre Senador Itamar Franco, 
tenho a esclarecer tão-somente que talvez haja um erro de nomencla· 
tura. Na verdade, não se trata necessariamente de uma filial da cm· 
presa a, b ou c, senão de um representante da empresa, embora o 
jornal noticie que, no c~tcríor, uma ata autorizou a empresa a ínstí· 
tu ir uma filial cm termos brasileiros. 

O Brasil, por exemplo, firmou contrato com a Esse para a expio· 
ração de petróleo. Se fosse representar a própria Esse Brasileira de 
Petróleo, esse fato envolveria "n" implicações, porque a Esse Brasi· 
leira de Petróleo, al~m de distribuir, de vender o petróleo c seus deri
vados, além de fabricar c refinar óleos combustfvcis, ela vende mclu· 
sivc adubos, inscticidas, etc. O processo legal cncontrato foi firmar
se o contrato de risco com uma subsidiária da Essa nos Estados Uni· 
dos da América, subsidiária essa que passaria a ter um gestor dos 
seus negócios cm termos brasileiros, um rcpassador de recursos. E o 
fundamental, o necessário; o que levou, talvez, a PETROBRÁS a 
firmar o contrato, não com a subsidiária existente nos Estados 
Unidos, senão com uma existente em termos de representação brasí· 
leíra, por eles chamada de filial, 6 definir uma coisa que a mim me pa· 
recc importante- foro para dirimir d~vidas existentes, porque, na 
verdade, essa representação, essa lilíBI. não pode praticar nenhum 
ato que não o de transferir os recursos da subsídiliria para a empresa 
que irá, tecnicamente, desenvolver o trabalho de pesquisa, o trabalho 
de risco. Esses objctivos que levaram, no interesse brasileiro, no inte· 
rcsse de definir· o foro para dirimir dúvidas, numa empresa jurldíca 
que scrã extinta no instante cm que se terminar o contrato de risco, 
levaram a PETROBRÁS, atrav~ do seu Departamento Jurfdíco, a 
apelar para essa formajurfdica de relacionamento, equacionando, da 
melhor forma possfvcl, os contratos de risco firmados com empresas 
não nacionais, mas com filial no Brasil. 

O Sr. ll•m•r Franco (MDB- MG) - Permite V. Ex1 um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com muito 
prazer, nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. I11m1r Fr1nco (MDB- MG) - Estou ouvindo V. Ex• 
com o maior respeito. Quando levantei hoje, ai!Oi no Senado, o pro· 
blcma de que uma empresa estrangeira consegue cstabclcccr·sc no 
Pais de maneira mais fácil que uma empresa brasileira, evitlcnle· 
mente que não busquei nos jornais o fato para trazer ao conheci· 
mente da Casa. Pesquisei, inclusive, nos próprios órglos do Go· 
verno federal. E o que encontro 16, prezado Senador Osircs Teixeira? 
~ a constituição real de uma filial, no Brasil, pela Shell, para que ela 
possa, como disse V. Ex•, explorar aqui, atrav6s do contrato de risco, 
o nosso petróleo. Mas por que ela precisa ter aqui a sua filial? I> 

. porque se ela ni!o tivesse uma filial no Pais, nio poderia fazer parte 
desse contrato de exploração de petróleo, porque a nossa Constitui· 
ção exige que essas filiais sejam organizadas no País. O quteslranhei 
primeiro é que uma filial que se instala aqui, para uma coisa de mA· 
xima importância, q~al seja a explo~lo ck: cantr~to de ·n~·~llf-·' ~ ·-· · ·· 
filial se instale não dtzcndo onde ela estâ l01talada, onde'iCTIIll112n 
sua sede, e que venha - note V. Ex• - com um capital de apeQás 
cem cruzeiros de dólares americanos! Ora, o que ocorro cm notso 
Pais? V. Ex• tem conhecimento disso: quantliS concorrhclú: .;lo 
abertas, neste Pais, em que se exige um capital adequado parl'partl· 
cipur de determinado serviço? Nenhuma empresa de cngeabcia,:por 
exemplo, pode entrar qualquer serviço s!Uia nnotivcrllm;ttpilale~tl· 
pulado pelo Governo, para que ela possa proceder à lentativa de, 
não digo executar os serviços, mas entrar na concontnçia. E flliePl 
depósitos, também, lembra-me aqui o Senador EveiAsio Vieira. Para 
se ubrir uma filial uqui, cm Brasllia, Ex•, de que V. Ex• prcciaariasc ~-
vesse uma firmu, por exemplo, cm MlnRS Gerais? Do contratoaocllll, 
qual o cupitul registrado, o CPF dos sOei os, carteira de identidade dcsa=t 
sócios, ·o local onde essa filial estnrin situada em Brnsfl!a, 
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o registro do Imposto de Renda para que essa firma obtivesse o CGC 
correspondente ii sua filial. Nada disso aconteceu com a Shell. V, Ex• 
argumenta da necessidade premente de a PETROBRÃS dar a essa 
firma o direito de vir participar. Desculpe-me V. Ex•, pois não posso 
aceitar esse argumento, O Governo pode ter outros argumentos. O 
que nlertei e continuo a alertar u Casa ê que não ê passivei que so dife
rencie a empresa nacional da empresa estrangeira. Nilo é passivei, 
Ex• Leio, novamente, parn V, E.x• o que consta do Diário Oficial: 

O cnpital nominal destinado às operações no território 
nacional será inicialmente, de Cr$ 1.260,00 (um mil duzentos 
e sessenta cruzeiros) equivalentes a Cr$ 100,00 (cem dólares 
americanos). Tão logo adquira a empresa existência legal 
com o arquivamento do de~reto de autorização e demais 
documentos previstos em lei, no órgão competente, e à medi
da de suas necessidades, será a mesmo aumentada. 

Esse ê a deferimento que pede o Sr. Rolando de Carvalho 
Lemgruber, representante, no Brasil, da SHELL - Expioratian 
Services, da Holanda. Nilo creio que V, Ex• sinceramente, possa 
estar de acordo com esse procedimento. Não creio porque, senão, 
valeria a pergunta, Ex•: se o Governo está tão interessado nu obten
ção desse contrato, quanto tempo demandou entre a adocào do 
contrato de risco e a permissão para que essas empresas explorassem 
o petróleo? O argumento, sinceramente, não é válido, neste caso. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Vejo, nobre 
Senador, que são razoáveis os receios de V, Ex•, o que não 1: estranhll· 
vel é a posicão do Governo, A colocação que acabo de fazer é a de 
que, realmente, não há comparabilidade possível entre as empresas 
n, b, ou c, em território brasileiro. e as empresas a, b, ou c, não 
brasileiras que se instalam no Brasil, cujas exigências são as mesmas 
para todas as empresas nacionais, outras empresas ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Lamentavelmente ... 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Permita-me 
responder a V, Ex• Em seguida ouvirei V .Ex• com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Desculpe-me V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ... outras em· 
presas não nacionais se instalam em território brasileiro e com 
exigências até "n" vezes superiores bs que se dão às empresas 
nacionais. 

Ocorre, todavia, nobre Senador, que empresas como a Shell 
Exploration instalam-se para simplesmente cumprir uma posição 
legal no Governo brasileiro, que é a de definir o foro competente 
para dirimir dúvidas. Na verdade, depois de se pedir a abertura de 
uma r.lial, como a Shell Explorution, que é subsidiãrin de uma empre· 
sa, salvo engano, Shell Holandesa, e que vai, através do contrato de 
risco, explorar o petróleo brasileiro, í: evidente que toda a cobertura 
de ordem técnica cstú oferecida pela subsidiária, na Holanda, a essa 
filial brasileira. IÕ natural que todos os recursos necessllrios à explora
cão do petróleo brasileiro estão sendo carreudos, necessariamente, 
pela empresa holandesa, pura o Brasil. 

Notem bem, Sr. Presidente, Srs. Senador.,, recursos que nilo se 
pode, a priori, avaliur. Recursos que tunto podem representar 50 
milhões, SOO milhões ou até S bilhões de dólares. E, no momento em 
que se faz o contrato de risco, há o compromisso formul, por parte 
da empresa subsidiitria, aquela que tecnicamente vai, realmente, 
explorar, de dar condições u cssafiliai,que funciona, no caso especifi. 
co, como mera rcpussndora dos n:~ursos dn subsidiúriu, scdiudu no 
estrangeiro. pura que possa, uqudu que tem o know-lww, o 
c:quip::uncnto c os recursos finam:ciros, cxccutolr lll\ rrojctos, 

Acho perfeitamente válida a prcocupaçi1o do nobre Senador. O 
que tento, neste instuntc, é ~sclarcl:t!r que, na vcrdadc, a rctuguurdn 
csttí tod:~ gurantida. 1\ prcocupaçàr' tln Govl·rno foi cxatamente o 
contrúrin Jo CJUL' S. Ex~ receia. ,\ pn.::uCIIpaçfHI do Governo foi, 
cxatamentc, dur condição de cxcqllibiiidade c de execução 110 

contrato, numa evcntunl fnlhu da subsidiária nilo nacional; mesmo 
por que essa empresa constituída tem fim especifico; daí a diferencia· 
ção entre esta filial e uma outra filial clllssica, convencional, de 
qualquer outra empresa brasileira ou não-brasileira, que se sedie em 
Brasília. IÕ uma empresa que vai se extinguir no momento em que ter· 
minar a vigência do contrato de risco, que também é uma característi· 
ca específica e própria dessa empresa, que haverá de dar dom e 
conotações de postura jurídica diferentes. 

Também verifica-se que ela é mera operadora de um sistema do 
contrato de risco. 

Admita perfeitamente vãlido que se venha, desta tribuna, dis· 
cutir a validade do contrato de risco; se esse foi bem ou mal feito; se 
ele atende aos interesses brasileiros ou se dâ furos e permissibilidade 
para que as empresas, que estão com a PETROBRÃS contratando a 
exploração do petróleo, possam vir a burlar a lei, burlar a 
PETROBRÃS, sem que pena alguma se lhes seja imputada, Discutir· 
se, todavia, uma colocacãojurldica, que visa, ao contrário do quere· 
ceia o nobre Senador, a defesa do interesse brasileiro e darmos condi· 
ção de execução plena do contrato, não me parece razoável. Daí, o 
esclarecimento que, neste momento, a Liderança presta a S. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte, Senador Osires Teixeira? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO) - Eu jã estava 
encerrando o meu discurso. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Eu jã havia pedido o 
aparte a V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com o con· 
sentimento da Presidência, ouço V, Ex• com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Osires Teixeira, 
vamos a alguns aspectos da fala de V, Ex• Primeiro, tenh~ de 
estranhar que se permita a uma empresa estrangeira constituir filial, 
nas caracterlsticas como o fez a Shell, no Brasil, Primeiro, porque, 
lamentavelmente, a PETROBRÃS não permitiu a nenhuma empresa 
brasileira a exploração no contrato com clãusula de risco - V. Ex• 
sabe disso. A nenhuma empresa brasileira a PETROBRÃS- vamos 
repetir, porque isso é importante - permitiu que entrasse na 
exploração do contrato de risco. Então, é claro que tenho de 
estranhar o procedimento para a instalação de uma filial de uma em· 
presa estrangeira, com capital de somente 100 dólares americanos, 
em sede ·não determinada, apenas com um representante no Brasil. 
Segundo, se V. Ex• quiser encaminhar a discussão para as fina· 
!idades e o resultado do contrato com cláusula de risco, aceitamos o 
debate, porque, até agora, não vimos nenhum resultado prático 
desses contratos. inclusive, aqui fomos contrários, juntamente com 
alguns Senadores da Aliança Renovadora Nacional. Contratos que 
queríamos - assim é que apresentamos projeto nesse sentido -
fossem submetidos ao Congresso Nacional, e que a Maioria, na 
Comissão de Constituição e Justiça, entendeu que não deveria ser 
submetido ao Congresso, Quer V, Ex• enfocar o assunto por esse 
aspecto? Excelente! Nós é que cobramos u V, Ex•. que, neste 
instante, fula como Líder do Governo: quais são realmente os 
resultados práticos desses contratos que o Governo tem feito com 
essas empresas? Por que esta ugiiidade de se permitir a instalação 
dessas filiuis, que não se permite, no País, ils nossns empresas? Quais 
são esses resultndos? As perguntas ficam pura V. Ex• responder, 

O Sr. Heitor Dlos(ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar· 
te, nohre Senudor? 

O SR, ÓSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Permito-me 
responder c respondo ri1pido. Pussamos 25 anos, através do esforço 
- reconhecido pcln Nacuo inteira - gignntesco feito pela 
l'ETROBRÂS, no intuito de encontrar petróleo cm território hrasi
ldro. E tunto andúvumos a passos de cl1gado, tivemos de recorrer uo 
know-how n~o nncionul, que, inclusive V. Ex•, é o know-Jww emprc
gudo pciu PETROBRÁS, puru poder cscuvur c obter o petróleo, 

.I 
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Tivemos que recorrer ao capital não nacional, que, como V. Ex• 
sabe, foi usado "n" vezes pela PETROBRÁS para poder cumprir o 
seu desideratum, eis que não Unhamos capital suficiente para isso. 
V. Ex• niío há de querer cobrar do eminente Presidente du Repúbli
ca, assim como do Governo, uma solução de mágica. Ninguém con
tratou a Shell para vir aqui, através de uma varinha mágica, desco
brir petróleo; ninguém contratou nenhuma empresa nesse sentido. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Nilo é isso, não, Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Chamei 
V. Ex• c continuo chamando·o para que venha discutir, aqui, se os 
contratos de risco firmados pela PETROBRÁS lesam os interesses 
nacionais ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nilo é isso. Não os 
conheço, nem V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - ... chamei 
V. Ex• para discutir se os contratos témjuros de ordem legai, capazes de 
impedirqueoGovcrno ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Quais silo as cláusulas, 
Ex•? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - ... possa, 
realmente, atingir o seu objetivo c cumprir o teor dos contratos. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Onde? V. Ex• não 
conhece essas cláusulas. Nenhum Congressista conhece essas 
cláusulas. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO) -Se V. Ex• me 
permitir concluir o raciocinio, lhe darei, com muito prazer, o aparte, 
pois havendo conturbação da ordem, nem eu consigo falar, não 
consigo concluir o raciocínio, nem ouvir, ... 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Então, V. Ex• permita o 
diálogo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- ... em conse
qUência, a voz brilhante de V. Ex• c os seus argumentos. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Permita V. Ex• o debate 
c o diálogo. V. Ex• já vai encerrar, novamente, o seu discurso. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- V. Ex• vai me 
permitir concluir o raciocínio ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• jâ vai encerrar o 
discurso? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ... sob pena de 
eu fazer o jogo de V. Ex• Não estou aqui pura isso. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Nilo! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Concluo, Sr. 
Presidente, dizendo que, na verdade, o que importa é discutir se hou
ve contratos de risco; o que importa é que se S. Ex• tem dúvidas, cm 
relação à validade desses contratos, que traga para aqui, em dis· 
cussiío, os elementos dos contratos de risco; se a estrutura legai des· 
ses contratos nilo interessa nem está atendendo aos interesses bra
sileiros. 

Mus, levantar-se a dúvida tão-somente quando se esclarece que, 
na verdude,o objetivodoG overno é-aoco ntrário do que S. Ex • pcnsu
permitir as execuções desses contratos da zona centro, ni\o se pode, 
evidentemente- V. Ex• há de convir comigo, assim como toda a Nação 
-, estubciecer um paralelo perfeito entre esse contrato ou essa filiai 
instaiudu, pura uma mera gestoru da multinacionui, que 
aqui está em contrato de risco nrmudo com u PETROBRÁS, como 
se estivesse, a própriu Shell ou u Essa, abrindo umu nlial, em Brusí· 
lia, para vender inscticidas, insumos agrícolas, combustlvcis ou lubri· 
flcantcs, que - ui sim - cssus empresas c•tarium dentro do regime 
de competiçilo com a empresa nacional, dentro das limitações cstabe· 

lecidus pela lei. Nesse caso, seria um abuso, um absurdo, se o Govcr· 
no permitisse que essas empresas aqui se instalassem pura, cm con
dições de privilégio, tentarem se situar em melhor posiçilo do que ns 
empresas nacionais. Mas, não. 

No presente caso, são contratos especificas; já se discutiu um 
contrato de risco; já se discutiram todas essas cláusulas; já se 
avaliaram, pelo menos, teoricamente, os recursos linanceiros c o 
aparte técnico de equipamentos e know-how, para a exploração do pe
tróleo, .. , 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex•? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ... que, eviden
temente, só resultarão cm exeqUível se, juridicamente, aqui se ins
talar uma filial. 

Por isso, é que se deu caractcrísticu de mero simbolismo ao 
valor em aporte dessa nlial. E S. Ex• sabe que muito mais do que 100 
dólares foram gastos pura se discutir os problemas, os detalhes dos 
contratos de risco, para se discutir, annal, aquilo que originou o con
trato e, conseqUentemente, sua instalação cm território brasileiro. 

O Sr, Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Se V. Ex• per
mitir, ouvirei o nobre Senudor Heitor Dias c logo após V. Ex• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Acho que V. Ex• colocou 
perrcitumente o problema quando declarou que a instalação dessa 
ntial obedeceu a uma destinação cspecinca. Não vai instalar-se aqui 
um comércio dessa organização, mas, ela tem por finalidade habi
litar-se a cumprir as ca1usuias do contrato assinado. Por outro lado, 
o que se há de examinar c provar, é qual o dispositivo legal referente 
à matéria que teria sido burlado. Quando as coisas- a meu ver
parecem simples demais é porque são complexas. Se o assunto estava 
à vista pura uma discussão, quer dentro do Congresso, que fora do 
Congresso, no que tange ao exume de uma pequena parcela para 
instalação dessa ntial, é porque isso está preso, naturalmente, a um 
consenso praticamente universal. Estou certo de que se o Brasil fosse 
assinar um contrato da mesma naturczn nos Estudos Unidos ou na 
França, teria que fazer um depósito correspondente, mais ou menos, 
ao mesmo valor, e não exigir~sc dessa empresa o valor correspon
dente a todo o trabalho que vai exercitar pura a perfuração do petró
leo. V. Ex• falou que é natural u preocupação do ilustre Senador. Eu 
não acho. Acho natural que S. Ex• estmnhe o fato, mas não hã por 
que se preocupar, já que a defesa dos interesses nacionais cstã perfei
tamente entregue a todos os brasileiros - dos quais faz parte 
também a Oposição -mas que com o zelo, o patriotismo, a dedi
cação do ilustre Presidente da República, contra quem não se pode 
argUir um deslize sequer que possa comprometer a honra e o inte
resse do Bmsil. 

O SR, OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - A colocação 
que V. Ex• faz é absolutamente lúcida c responde às dúvidas por vcn. 
turu existentes na mente do nobre Senador Itamar Franco. Gostaria 
de reafirmar o meu pensamento, de que assiste a S. Ex• razão para 
ter dúvidas em rotação ao problema •. dada n posiçilo assumida por 
S. Ex•, posição que deveria ser amplumentc discutida nesta Casa, que 
é aquela de submeter os contratos de risco à apreciação do Con
gresso. E se houvesse obtido vitória o projeto de S. Ex•. por certo, 
essa discussão que ugora estamos tendo- digo a V. Ex•, Sr. Presi· 
dente, que a minha preocupação não foi a de estabelecer discussuo 
senilo u de rm:star mero csclurccimento- tulvez não estivesse se veri· 
ficando, dai porque a minha posição e colocação. Creio que o que 
deve ser discutido, evidentemente, e que poderia ser passível de dis· 
cussilo por parte do nobre Senador Itamar Franco, seriam os contra
tos de risco cm si, para ver se eles continham clâusulas que burlassem 
o interesse brasileiro. 

O Sr. ltpmqr FrMnco (MDB - MG) - Permite V. E~• um 
apurtc? 
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O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com muito 

prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nobre Senador Osires 
Teixeira, S. Ex• falou que foram gastos mais de I 00 dólares na dis· 
cussilo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- 00)- Presumo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)...:. ... do projeto de explora· 
çlio dos contratos de clAusula de risco. Mas, é claro. V. Ex• há de re· 
corda r-se, com sua honestidade de propósitos e com seu patriotismo, 
que o Governo, através do Ministério das Minas e Energia, não 
tinha um rumo definido cm relação ao contrato de exploração com 
cláusulas de risco. Tanto não tinha - é importante recordar isso -
que S. Ex• o Sr. Ministro das Minas e Energia, comparecendo ao 
Senado Federal, negou a intenção de o Governo Federal adotar esses 
contratos. Vamos recordar mais: o Presidente da PETROBRÃS, Ge
neral Araken de Oliveira, comparecendo ao Senado Federal, dizia, 
note bem, Excelência, numa palestra na Comissão das Minas c Encr· 
gia, que recursos a PETROBRÃS os tinha e que, também, o Go· 
verno Federal não cogitaria da adoção desses contratos. V. Ex• vai 
recordar, é importante recordar, vou frisar novamente, que nós 
busquemos esses fatos passados. Vai-se recordar, Ex•, que aqui nesta 
Casa o Líder do Governo, vinte c quatro horas antes, dizia ao 
Senado Federal c à Nação que o Governo não adotaria esses con· 
tratos de riscos. Posteriormente, o que aconteceu? Sua Excelência o 
Senhor Presidente da Rcp6blica vai à televisão e diz ao povo brasi· 
Jciro da adoção desses contratos. Portanto, gastamos, evidente· 
mente, mais de cem dólares nessa discussão. V. Ex• diz que ê apenas 
um simbolismo que se dá à Shell holandesa, ao estabelecer uma filial 
no País com cerca de cem dólares americanos. V. Ex• ainda ex· 
trapolou lembrando a hipótese de uma fâbrica de inseticidas, c um 
companheiro de V. Ex•, ilustre Senador pela Bahia, diz ainda que 
não se trata de comércio. I; uma coisa muito mais importante, Ex•! 
Trata-se da exploração do nosso petróleo; trata-se de uma empresa 
que vem se instalar neste País, em local incerto, com capital apenas 
de cem dólares. Muito mais importante! V. Ex• pode abanar a 
cabeça c não concordar com a nossa argumentação, talvez não tenha 
lido o que li na publicação da constituição dessa filial. I; possível que 
V. Ex• não tenha lido e por isso possa balançar a cabeça. Mas a 
minha obrigação aqui é de estranhar. Nilo estou acusando ninguém 
de deslize. Aliás, é uma d6vida que a Aliança Renovadora Nacional 
tem - sempre que a Oposição levanta qualquer problema -. que 
estamos acusando alguém de deslize, que estamos acusando alguém 
de ter cometido algum ato imoral na administração p6blica. Nilo, a 
nossa obrigação é apontar à Nação esses fatos, cotejando o que se 
exige de uma empresa nacional c o que está se exigindo de uma em· 
presa multinacional. ~o aparte que queria dar a V, Ex•, encerrando 
com a seguinte ponderação: lamentavelmente, ao Congresso 
Nacional, na época, não foi permitido: lo - conhecer as causas 
desses contratos: 2o- trazer aqui, nesta Casa, o Ministro das Minas 
e Energia. Evidentemente, Excelência, se desconheço as cláusulas, 
culpa não é nossa. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Antes de responder ao 
ilustre Senador, permita que faça um pequeno reparo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Pois não. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Parece que S. Ex• nilo 
ouviu bem as minhas palavras, ou interpretou-as injustamente, 
Disse, S. Ex•. que cu havia afirmado como natural que uma firma es
trangeira viesse para o Brasil com um capital de cem dólares pura ex
plowr petróleo. Nem V. Ex• disse isso, nem eu c ninguém poderia 
fazer tal ulirmativa. Tui afirmativa foge ao bom senso. O que se disse 
é que corresponderia, vamos dizer, a uma tuxa. S. Ex• citou um 
preçQ ~lmbOiico parn uma inscrição, nilo irú, como cu disse, organi· 
~:~t~biD CJJIPIII:ill comercial. A empresa cstú organizuda pura um lím 

i! . . 

predeterminado que é explorar petróleo, onde se consumirilo 
milhões de dólares. Não diria que nós aceitamos uma empresa por 
cem dólares pura explorar. Se entendi o que disse, S. Ex• cometeu 
uma injustiça para com o seu colega, pois nilo fiz tal afirmativa. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Precisaria V. Ex• ler, 
por favor, com o devido respeito, o que fala o representante dessa 
empresa aqui no Brasil, quando ele diz que esse capital será aumenta· 
do e ·nilo como diz V. Ex•, apenas simbolicamente, à medida que 
essa empresa julgue necessário que seja aumentado o seu capital. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. Vejo que a rememoração histórida que pretende 
fazer o nobre Senador Itamar Franco, coloca-nos em divergência em 
termos de verbo. S. Ex• ao rememorar, diz que o nobre Senador, 
Líder do Governo à época, o Sr. Ministro das Minas e Energia, o Sr. 
Presidente da PETROBRÃS e do Conselho Nacional do Petróleo, se 
dirigia à Nação e usava o futuro do condicional, que nós não iríamos 
assinar o contrato de risco. Acho que hã um engano de S. Ex•, o 
tempo é outro ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Posso provar a V. Ex• o 
que disse, a qualquer momento. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ... é imperfeito 
do indicativo. O Governo não estava cogitando de, naquele instante, 
ferir aquilo que a Nação inteira tinha como intocável, que era o 
monopólio estatal do petróleo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não é verdade, Ex• 

O SR. OSlRES TEIXEIRA (ARENA- GO) -O que prco· 
cupava, naquele instante, era realmente não dar àqueles falsos nacio· 
nalístas a oportunidade de cantarem por aí que éramos um Governo 
entrcguista, que queríamos entregar o petróleo à exploração e à 
sanha das multinacionais, por isso usava-se a expressão "não está· 
se". 

(; evidente, S. Ex• sabe - velho congressista - que in6meros 
acontecimentos na área do Executivo nilo chegam por antecipação 
aqui. Tanto não chegam e nem constitui demérito a ninguém, que um 
homem da honradez de Virgílio Távora, se houvesse sido Baqueado 
na sua boa fé, pelo Governo Federal, ele, sem dúvida alguma, renun· 
cíaria à sua posição de Liderança nesta Casa. O que houve foi a 
superposição das medidas assumidas pelos árabes que, absurda
mente, elevavam, a torto c a direito, o petróleo, c que nos obrigou ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ... a acelerar o 
nosso processo de desenvolvimento, a acelerar a nossa possibilidade 
de descobrir petróleo. E por isso, então, o Governo anunciou à 
Nação - ouçam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores - repito, 
anunciou à Nação que iria, ai sim, adotar os contratos de risco, E é 
por isso mesmo que os contratos de risco não estavam previamente 
feitos, (; por isso mesmo que se demorou a firmar os contratos de 
risco e exatamente dentro da preocupação de Sua Excelência o Se· 
nhor Presidente da República, dentro da preocupação' dos órgãos 
dirigentes da Nação, de que nilo poderíamos, à guisa e por neces
sidade urgente do petróleo, firmarmos um contrato de risco com 
qualquer um, ou firmarmos um contrato de risco que pudesse 
amanhã ser motivo de crítica e de apontamento de erros por parte, 
quer du ARENA, quer do Movimento Democrático Brasileiro. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Permite V, Ex•? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Estudaram-se 
c estabelcceram·se us bases pura um novo contrato de risco, Hã 
poucos meses foi firmado um, depois mais dois. Isso signficu que se 
acelera nitidamente o processo da assinatura de contratos de riscos, 
porque agoru o Governo está apurelhado c tem us bases parn poder 
nrmur esses contratos. 

'I 
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l'i evidente que nenhum de nós espera que a Shel Exploration, 
que a Esso de exploração brasileira cheguem, c com uma varinha mâ· 
gica, apontem c digam: é: aqui que tem o petróleo, como se fazia nas 
praças no passado c se dizia que o americano sabia cxatamente onde 
estava o nosso petróleo. Nilo esperamos isso, porque nilo acre· 
ditamos cm contos de fada, é: por isso que nilo posso trazer, ao cmi· 
nentc Senador Itamar Franco, agora, os resultados dos contratos de 
risco, mas poderia trazer, poderia debater com S. Ex• ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Gostaria. 
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- ... a validade e 

a importância dos contratos de risco. Exatamente por achar do inte
resse da Nação, altamente importante, no que diz respeito ao futuro 
desta Pâtria, é que nilo se fizeram atabalhoadamentc os contratos de 
risco imediatamente ao anúncio de Sua Ecclência o Senhor Presi
dente da República, ... 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• permite? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO) - ... senão 
depois de tranqUilo, calmo, correto e exaustivo exame dos detalhes 
favorâveis e contrârios a esses contratos. Por isso, realmente, nilo 
assiste, e pode estar tranqUilo o nobre Senador Itamar Franco, nilo 
vai ser a instalação de uma filial com cem .dólares, com mil dólares 
ou com dez mil dólares de capital, que vai alterar o processo de 
exploração de petróleo, senão os contratos de risco, nos seus mini· 
mos detalhes, o exame detalhado da capacidade técnica, do a porte de 
equipàmentos, de know-how e de capital para a· exploração desse pe· 
tróleo, que já está sendo feita, c que, se Deus quiser, logo dáremos 
noticia ao n.obre Senador Itamar Franco, nilo com a pressa de caro· 
chinha, ou nilo com a pressa d~ mágico que S. Ex• deseja. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
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MISA 

Presidentez 3V-Secretárioz 

LIDIIANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Li dor 

Potr6nlo Portella (ARENA- PI) Henrique dela Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezonde 
Vico·llderes 
Heitor Dias 

l9·Vice-Presidentet 

José Lindoso (ARENA- AM) 49~Secretário: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

Helvldio Nunes 
José Sorney 
Manos leOa 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Derzi 
Virgllio Távora 2fll-Vice·Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

Suplentes de Secretórícz 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

Lide r 
19·Secretafioz 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

29-Secretório: 

Mouro Bonevides (MDB- CE) 

Altevir leal (ARENA - AC) 

Ruy Carneiro (MDB - PB) 

01air Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montare 
Vice·lfderos 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocna 

Lóz.aro Barboz.a 
Danton Joblm 

COMISSOIS 

Direton José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones, 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SIIVIÇO DI COMIIIOII PIIMANINTII 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Localz Anexo 11- Térreo 

Telefono, 25·8505- Remeis 301 e 313 

COMJSSAO DI AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titular•• 

1, Otair Becker 

2, Benedito Ferreira 

3. ltollvio Coelho 

4, Paulo Guerra 

5. Vasconcelos Torres 

1, Agenor Maria 

2. Roberto Saturnlno 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez Agenor Maria 

Vice·Presidentez Otair Becker 

Suplante• 
ARENA 

1. Di norte Morl• 

2. Saldanha Derzi 

3. Maltes leOa 

MDB 

1. Adalberto Sono 

2. Evelóslo Vieira 

Assistcnto1 Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

RcunieJcs1 Terças-feira•, às 10130 horas 

local1 Sola.: 1Cióvis Bevilácquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- CAR 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente1 Evandro Carreira 

Titular•• 

1. Heitor Dias 
2. Jarbos Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. T eot6nio Vilela 
S. Braga Junior 

l. Age no r Mario 
2. Evandro Carreiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Soldonho Oerzi 
2. José Sarnoy 
3, Otoir Beckor 

l, Evefásio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha- Romal312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieger 
1•·Vice·Presidento: Accioly Filho 
29-Vico-Presidente: Leite Chaves 

Titular•• 

1. Accioly Filho 
2, Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
.4, Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Holvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltollvio Coelho 
9, Oito lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
.4, Paulo Brossard 
5. Orestes Quórcia 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1, Maltas Leão 
2. Lonair Vergas 
3, Arnon de Mel lo 
4, Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6, Benedito Ferreira 

1, Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3, Ruy Carneiro 

Assistente: Maria Helena Bueno Brande!~ o- Ramal 305 
Reuniões: Quartas·felras, às 10:00 horas 
Locolt Sala ''Clóvis Bevllócqua''- Anexo 11- Ramal623 

, I 
l 
I 
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIRAL- (CDP) 
(11 membros) 

Titulara• 

1. Heitor Dias 

2. Paulo Guerra 

3. CaHete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Cerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy CarneirO 

COMPOS1ÇÀO 

Presidente1 Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente1 Ruy Carneiro 

Suplantai 
ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altev!r leal 

S. Luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: RonaldO Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às•l 0:00 horas 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidentes Vasconcelos Torres 

Titulara• 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mel lo 

3. Jose Guiomard 

4. luiz Cavalc:onte 

5. Paulo Guerra 

6. Vasconcelos Torres 

7. Di norte Mariz 

8. Otoir Becker 

1, Franco Montara 

2, Marcos Freirtt 

3. Roberto Soturnino 

ARENA 

MDB 

Suplantai 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3, José Sarney 

4, Oomicio Gondim 

5, Jarbas Passarin~:: 

I. Agenor Maria 

2. Orestes Quércio 

Assistentez Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniõesz Quortos·feiras, às l Oz30 horas 

locah Sala "Rui Barbosa"- Ane~eo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DIIDUCAÇAO I CULTURA- (CIC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez João Calmon 

Vice·Presidentez Evelósio Vieira 

Titular•• 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Capanema 

3. João Calmon 

4. Otto lehmann 

5. Jarbos Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1. E\lelcisio Vieira 

2. Paulo Srossord 

3, Adalberto Sena 

Suplanta• 
ARENA 

1. Helvídio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon de Molla 

4. Heitor Dias 

MDB 

1. franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões1 Quintas-feiras, Os 10:00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilécqua"- Anexo 11- Ramal,623 

COMISSlO DE FINANÇAS-(CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pr~sidente1 Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Comício Gondim 

Titulara• 
ARENA 

1. Teotónio Vilela 

2. ·Alexandre Casta 

3. Wilson Gonçalves 

1. Oomicio Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mattos Leão 

B. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virgilio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

'1. Paulo Brossard 

2. Evelásio Vieira 

3. Gilvon Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

Assistente1 Cândido Hippertt- Rama1676 

Rouniões1 Quintas·felras, às 9100 horas 

Suplanta• 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José· Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Dorzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

Local: Sola "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramol623 
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COMIIIlO DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

ntutar•• 
1. Jo11éfrolro 
2. Ruy Santos 
3. Lonolr Vargas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Joné Freire 
Vlco·Presldonto, Orostos Quércla 

Suplente• 
ARENA 

t Braga Junlor 

~. Jarbas Pa11arlnho 

2. Vlrgllla Távora 
3, Osíros Teixeira 
4. Oomlcio Gondlm 

5. Laurival Baptista 
6. Accloly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. Orostos Quércla 2. Ruy Carneiro 
3. Nelson Carneiro 

,l.ssl;tento1 Oarilel Reli de Souza- Ramal675 
Reunl6os, Qulntas·felras, às11,0Q horas 
Local. Sala "Clóvis Bovllácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMIIIAO DI MINAIIINIIOIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. Milton Cabral 
2. Oamlcio Gondim 
3. Arnan do Mello 
4. Lulz Cavalcante 
5. Jarbas Passarinho 

1. Olrcou Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente• Jorbas Pa11arlnho 
Vico·Presidonto, Luiz Cavalcante 

Supl•ntea 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Paulo Guerra 
3. Vlrgllio Távora 

MDB 
1. Gllvan Rocha 
2. Franco Montoro 

Allistonto, Ronalda Pacheco do Oliveira- Ramal 306 
Rounl6o11 Qulntas·folras, às 10,30 horas 
Local. Sala "Clóvis Bovilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

titular .. 

1. Holvldlo Nunes 
2. O"o Lohmann 
3. Saldanha Dorzl 

1. Danton Joblm 

COMIIIAO DIIIDAÇAO- (CI) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente• Adalberto Sono 
Vlco•Prosidonto, Holvldla Nunes 

Suplentea 
ARENA 

1. Vlrglllo Távora 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

2, Adalberto Sena 

Asslstente1 Moda Carmen Castro Souza- Ramal '134 
Rounl6os, Qulntas·folros, às 12•00 horas 
~local1 Sala "Clóvis Bevlldcqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISIAO DIIILAÇOIS IXUIIOIIS- (CII) 
(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente, Magalhãtts Pinto 
l•.Yice·Presidente, Saldanha Derzi 

2•·Vico·Presidente, Nelson Carneiro 

Titular .. 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4. Jess' Freire 

S. Arnon do Mollo 

6. Saldanha Dorzi 

7. José Sarnoy 

8. Jodo Colmon 

9. Augusto Franco 

10. OHo Lohmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Accloly Filho 

2. Fausto Castelo·Bronco 

3. Holvldio Nunes 

4. Domlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 
2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Assistente, Cóndido Hippoffl- Ramal676 
Reuniões; Quartas-feiras, às lO,·aa horas 

local! Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

Titular .. 

1. Altovir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMIIIAO DIIAIJDI-ICI) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Ruy Santos 
Vice·Presidonte; Altevir Leal 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Dorzl 

2. ltallvio Coelho 

3. Osires Teixeira 
4. Fausto Castolo·Branco 

S. Lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sono 1. Benjamim Farah 
2. Gllvon Rocha 2. Ruy Carneiro 

Assistente, L6da Ferreira da Rocha -'Ramal312 

Reunl6os1 Qulntas·felras, Os ll100 horas 

Local• Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 o 716 

I 

' ~ 
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COMISSlO DI SIGUIIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

ntularal 

1 . José Gulomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Milton Cabral 
Vice•Presidento; Augusto Franco 

luplanta1 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 

3, Dlnarte Mariz 3. Virgllio Távora 
A. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

1. Adalberto Sono 
2. Benjamim Farah 

MDB 
1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

ASiistonto• L&da Ferreira da Rocha- Ramol312 
Reuniõest Quartas-feiras, às 9:00 horas 
tocaJ: Sa!a ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DI SIIVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titular•• 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Dorzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidentet Benjamim Farah 
Vlce·Presidentot lenolr Vergas 

Suplantai 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Maltas Leão 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Assistente• S&nia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniõest Quintas-feiras, às 9z00 horas 
Local; Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11 ·-Remeis 621 e 716 

COMISSlO DI TIANI,OITIS, COMUNICAÇOIS 
I OIIAS 'IIILICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Lourivol Baptista 
Vice•Presidente, Alexandre Costa 

Titularei 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Sraga Junior 
4. Lourival Baptista 
4. MaHos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásia Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplantei 

1. Oito Lohmann 
2. Toot6nio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnina 

Assistente; Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 
Reuniões; Terças-feiras, às 10;00 horas 
Local, Sola "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMISIOII MIITAS,IS,ICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Comlule1 Tempar6rlaa 

Chefe, Ruth do Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefono, 25·8505- Ramal303 
1) Comiuõos Temporárias para Projetas da Congresso Nacional 
2)' Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista da Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Aliou de Oliveira - Romol 674, Cloido Mario B. F. Cruz- Ramal 598, 
Mauro Lopes do Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

lO:OO 

lO:JO 

HORAS 

09:00 

10:00 

lO:JO 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

~ERÇA S A L A S ASSIS~EN~E HORAS QUINTA SAL AS ASSIS~I!NTE 

c.~ 
RUY BARBOSA RONALilll 09:00 
Raraala - 621 e 7l6 

C.F. CLOVIS BEVILACQUA 
Ramal - 62l 

CANPIPO 

C,A.R, CLOVIS BEVILACQUA LEPA 09:JO c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 62l R11.mai a - 621 e 716 

c.A. CLOVIS BEVILACQUA CLIIUPIO C.E.C• CLOVIS BEVILACQUA CLEIDE 
Ramal - 62l COSTA lO:OO Ramal - 62J 

C.D,P. RUY BARBOSA RONALDO 
QUAl!! A S A L A S ASS!STEN~E Ramale - 621 e 716 

c.s.N RUY BARBOSA 
Ramaie - 62l e 7:.6 

LEDA lO:JO C.M.E. CLOVIS BEVILACQUA RONALIJO 
Ramal - 62l 

c.c.J. CLOVIS BEVILACQUA MARIA c.L.S. CLOVIS BEVILACQUA llANIEL 
Ramal- 62l illlLENA ll100 

Ramal - 62J 

C,ft,E, RUY BARBOSA CANPIDO c.s. RUY BARBOSA LEDA 
Ramtlia - 621 o 716 Ramaie - 621 o 716 

O.B, RUY BARBOSA DANIEL 12100 C, R, CLOVIS BEVILACQUA MARIA 

Rama.iu - 621 e 716 Romal - 62l CARI!EM 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII - N9 055 SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 1977 BRASlLIA- DF 

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

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 50, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.536, de 13 de abril de 1977, que reajusta os venci
mentos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da 
Justiça Federal, e dá outras providências. 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.536, de 13 de abril de 1977, que "reajusta os 
vencimentos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Fe
deral, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 2 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Fai;o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9l0, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar eni CrS 136.374.000,00 (cento e 
trinta e seis milhões e trezentos e setenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. · 

Art. 1 Q É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 136.374.000,00 (cento e trinta e seis milhões e 
trclentos e setenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de contratar 
empr~stimo, junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinado ao financiamento da implantação de 37 (trinta e sete) Centros Sociais Urbano~. naquele 
Eswdo. 

Art. 21• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 2 de junho de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 76•SESSÃO, EMZ DE JUNHO DE 1977 

\.i-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensaaens do Senhor Presidente da ,Repdbllca 

Submerendo ao Senado a escolha de nomes indicados para car· 
go.< cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 106/77 (n• 170/77, na origem), referente à escolha do 
Almirante·de-Esquadra Júlio de Sã Bierrenbach para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Almirante-de· 
Esquadra Sylvio Monteiro Moutinho. 

- N• 107/77 (n• 180/77, na origem), referente à escolha do 
Tenente·Brigadciro·do·Ar Délio Jardim de Mattos para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vapa 
decorrente da aposentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro-do· 
Ar Carlos Alberto Huet de Oliveira Sampaio. 

De agradecimento de comunicaçdo: 

- N• 105/77 (n• 179/77, na origem), referente à remessa 
de autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 40 a 44, de 1977. 

l.l.Z - Pareceres 

Referentes às seguinres matérias: 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12/77 (n• 94·8/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Regio· 
na\ de Reconhecimento de Estudos e Diplomas de Ensino Supe· 
rior, na América Latina c no Caribe, aprovado pela Conferência 
\nlergovernamental sobre Reconhecimento de Estudos e Diplo· 
mas de Ensino Superior, na América Latina e no Caribe, 'realiza· 
da na Cidade do México, sob os auspicias da UNESCO, de 15 a 
t9dejulhode 1976. 

-Projeto de Lei do Senado n• 122/75, que assegura ao 
lavrador o direito de pagar o débito agricola por meio de 
consignação judicial do produto apenhado, ou financiado, 
tomando-se por base os preços minimos fixados pelo Governo 
Federal. 

-Ofício S-N• 32/74 (n• GE-267 /74, na origem), do 
Sr. Governador do Estado do Amazonas, solicitando autori· 
zação do Senado Federal para alienar, à Empresa Paranapanema 
S.A.- Mineração, lndllstria e Construção uma faixa de terras 
públicas de aproximadamente 74.000 ha (setenta e quatro mil 
hectares). 

l.l.3 -Comunicações da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n•s 100, 101, 102, 103 e 
104/77, pelas quais o Senhor Presidente da República submete 
ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para 
que os Governos dos Estados de Alagoas c Santa Catarina, c as 
Prefeituras Municipais de Capão Bonito (SP), Maringâ (PR) c 
Ocauçu (SP), sejam autorizados a elevar, temporariamente, os 
purâmetros fixados pelo art. 2• da Resolução n• 62/75, alterada 
pela Resolução n• 93/76, desta Casa, c possam realizar opera· 
ções de crédito, para os fins que especificam. 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 114/75, 
que acroscentu allneu ao art. 134 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, dispondo sobre ausência do empregado ao trabalho, 
por ter recebido parecer contrârio, quanto ao mérito, da 
comissão 11 que foi distribuldo, 

1.1.4- Requerimento 

N• 158/77, de autoria dos Srs. Senadores Eurico Rezcnde e 
Lázaro Barboza, solicitando que não seja realizada sessão no 
Senado no dia 9 de junho próximo, nem haja Expediente cm sua 
Secretaria, por se tratar de dia santificado. Aprovado. 

U.5 -. Discursos do Expediente 

SENADOR ARNON DE MELLO- Observações sobre a 
Costa do Marfim, colhidas por S. Ex• cm recente viagem ao 
continente africano. 

SENADOR GILVAN ROCHA - Invasão de recinto da 
Universidade de Brasllia por policiais. O problema do controle 
da natalidade no Pais. 

SENADOR HEITOR DIAS, como Lidcr - Resposta à 
primeira parte do discurso do Sr. Gilvan Rocha. 

U.6 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 119/77, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que estende aos delegados sindi· 
cais os efeitos da estabilidade provisória referida no art. 543 da 
CLT. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 127/77, do Sr. Senador Mauro Bcncvi· · 
dcs, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
editorial sob o titulo "Memórias entregues ao Presidente", 
publicado no jornal Tribuna do Ceará, edição de 13 de maio de 
1977. Aprovado. 

-Requerimento n• 140/77, do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado 
n• 34/77, de sua autoria, que destina, mediante doação à Funda· 
çilo MOBRAL, os bens constantes das heranças jacentes cuja 
destinação é picvista no art. 1.594 da Lei n• 3.071, de I• de 
janeiro de 1916 (Código Civil). Aprovado. 

-Requerimento n9141f77, do Sr. Senador Daniel Kric· 
gcr, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetes de 
Lei do Senado n•s 177 e 308, de 1976, dos Srs. Senadores Nelson 
Carneiro c Otair Bcckcr, que introduzem alterações na Lei 
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 66/76 (n• 1.088·8/75, na 
Casa de origem), que dá nova redução ao art. 110 do Código Na· 
cional de Trânsito, determinando o pagamento pelo infrator de 
multa de trânsito de sua responsabilidade, Rejeitado, Ao 
Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 168/75, do Sr. Senador Ncl· 
son Carneiro, que acrescenta dispositivo ao art. 844 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado, com emenda, cm 
primeiro turno. Ã Comissão de Redução. 

-Projeto de Lei do Senado n• 4/77, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que modifica a redução do dispositivo da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social). (Apreciação preliminar da constitucionalida· 
de,) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MILTON CABRAL- Temas focalizados no 
III Encontro dos Investidores do Nordeste, recentemente realiza· 
do nu cidade de Fortnleza-CE. 
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SENADOR BENJAMIM FARAH- - Necessidade da 
purticipação de entidades oficiais nos conclaves médicos realiza
dos no País. 

SENADOR DINARTE MARIZ- Posição de S. EK' cm 
face da intervenção no Grupo UEB, tendo em vista pronuncia· 
mcnto do Senador Agenor Maria feito na sessão de 26·5· 77, 

SENADOR AGENOR MARIA- Sua conduta no período 
em que prestou o serviço militar na Marinha de Guerra do 
Brasil, cm virtude de comentário cxpcndido pelo seu antecessor 
na tribuna. 

SENADOR DINAR TE MARIZ- Reafirmando os concci· 
tos emitidos na presente sessão, face o pronunciamento do ora· 
dor que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Posição do cx·Minis· 
tro Clovis Salgado sobre a introdução do divórcio no País. 

SENA DOR EVELÁSIO VIEIRA - Tópicos da palestra 
proferida na Comissão de Educação c Cultura do Senado, pelo 
Professor Pedro Calmon, sobre sua participação na vida 
universitária do País. 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Visita realizada ao 
Estado de Sergipe pelo Ministro da Saúde, com a finalidade de 
inspecionar o desenvolvimento da campanha encetada por aquc· 
lc Ministério visando a erradicação da csquistossomosc. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

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

1.6- ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 77•SESSÃO, EM 2DEJUNHO DE 1977 

2.1-ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

-Parecer du Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n• 80/77 (n• 135/77. na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Sr. Ronald Lcslic Moracs Small, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Equador. Apreclaçio dlada por falta 
de quorum. 

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

3- CONSULTORIA·GERAL 

- Parecer n• 44, de 1977 

4-EDITAL 

- De convocaçi\o de servidor por ausência ao serviço. 

5- ATAS DECOMISSOES 

6- SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

-Relatório correspondente ao mês de maio de 1977. 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 76• SESSÃO., EM l DE JUNHO DE 1977 
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E AMARAL PEIXOTO 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Altevir. Leal- Braga Junior- Cattete Pi· 
nhoiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocquc- Pctrõnio Portella- Mauro Benevides- Wilson Gonçal· · 
vos - Agonor Ma ria - Dinarte Mariz - Jessê Freire - Domlcio 
Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro- Arnon de Mcllo·
Luiz Cavalcante - Gilvun Rocha - Lourival Baptista -'- Heitor 
Dias - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto -
Benjamim Furuh - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Magulhiios Pinto- Orestes Quí:rcia - Otto Lchmann - Uzaro 
Barhot.a- ltulívio Coelho- Mendes Canale- Saldanha Derzi
Tarso Dutm. 

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

O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

I:. lido o seguinte 
EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a 
escolha de nomes Indicados para cargos cujo provimento depende de sua 
pré\'/ a aqule.!cênc/a: 

MENSAGEM N•106, DE 1977 
(n•l70{77, na origem) 

Excelent!ssimos Senhores membros do Senado Federal: 

Nos termos dos artigos 42, item III, c 128 da Constituiçilo, 
tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Fe· 
dera! 'o nome do Almirante-de-Esquadra JÚLIO DE SÁ BIER· 
RENBACH para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Almirante-de-Esquadra Sylvio Monteiro Moutinho. 

Os méritos do Almirante·dc-Esquadra JÚLIO DE SÁ BIER· 
RENBACH, que me induziram a. escolhê-lo para o desempenho des· 
se elevado cargo, constam do anexo "Curriculum Vitae". 

Brasília, cm 30 de maio de 1977.- Ernesto Gelsel. 

Currlculum Vltae 

Almirantc-de·Esquadm- Julio de Sú Bierrenbach 

Dado.< Pessoais: 

Nasceu em Sorocaba- Estudo de Silo Paulo, em 8 de janeiro de 
1919 - Filho do Engenheiro Civil Júlio Bierrenbach Lima c da 
Professora Júlia de Sá Bicrrcnbach. 

Casado com Júlia de Albuquerque Bicrrenbach (3 filhos) 
euros Primário - Grupo Escolar "Antonio Pudilhu" 

Sorocaba- SP. 
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Curso Secundúrio- Ginásio Municipal de Sorocaba 

Carreira: 

Ingresso nu Escola Naval - 16-4-35 
Praça de Aspirunte- 1-4-37 
Guarda-Marinha- 26-12-40 
Segundo-Tenente-12-12-41 
Primeiro-Tenente- 30-4-43 
Capitilo· Tenente- 4-5-45 
Cupitào-de-Corveta- 30-6·52 
Capitào-de·Fr~gata- 5·6-57 
Capitilo-de·Mar·e-Guerra- 5·3-64 
Contra-Almirante- 15-4-69 
Vice-Aimirante- 31·3-73 
Almirante-de-Esquadra- 31-3-75 

Cursos: 
Escola Naval: Curso Prévio (1935 e 1936) 
Escola Naval: Curso Superior (1937 a 1940) 
Centro de Instrução de Tática Anti-Submarina: TASB (1944) 
Escola de Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais: Hidra· 

grafia e Navegação (1948- 1949) 
Escola de Guerra Naval: 
Preliminar (1955), Comando e Estado-Maior (1958) c Superior 

de Guerra Naval (1960) 

Principais embarques: 

Corveta "RIO BRANCO"- Encarregado Armamento- (Em 
operações de Guerra) 

Corveta "JACEGUAI" - Encarregado Armamento - (Em 
operações de Guerra) 

Caca-Submarinos "GUAPORI:" - Imediato - (Em opera· 
cães de Gucrrra) 

Assistente do Comandante-cm-Chefe da Esquadra 
Navio-Tanque "ILHA GRANDE"- Encarregado Navegação 
Navio-Escola "DUQUE DE CAXIAS"- Encarregado da Tur· 

ma de Guardn>·Marinha 
Chefe da Comissão de Levantamento do Braço Norte do Rio 

Amazonas 
Chefe da Comissão de Levantamento da Costa de A lagoas 
Contre-Torpilleur "ALBATROS"- Marinha Francesa 
Escortcur·Rapide "LE PICARD"- Marinha Francesa 
Porte-Avions "BOIS BELLEAU"- Marinha Francesa 
Estado-Maior da Esquadra- Oficial de Operações 

Comando.< no Mar: 

Corveta "CARA VELAS"- Capitão-Tenente- 1949 
Navio Hidrográfico "RIO BRANCO" - Capitilo-de-Corveta 

- 1953-SS 
Navio Hidrográfico "SIRUS" - Capitilo-de-Fragata -

1961-62 
Cruzador "TAMANDARI:" - Capitilo-de·Mar·e·Guerra -

1967-69 
ComissiJes em Terra: 

Diretor da Escola Técnico Profissional do AMRJ; 
Chefe do Departamento do Ensino de Náutica e 
Instrutor de Navegação Astronômica' du Escola Naval 

(Aspirantes): 
Instrutor de Astronomia de Campo do Curso de Especiulizuçilo 

de Hidrografia c Navegação (Oficiais); 
Cupitiio dos Portos do Rio Parnnã (Foz do lguaçu); 
Instrutor de Operucilcs e Informações da Escola de Guerra 
Naval (Oficiais Superiores); 
Capitilo dos Portos do Estudo de São Paulo (Santos); 
Presidente du Comissilo Naval brasileira cm Washington c 
Adjunto do Adido Naval à Embaixada do Brasil em 

Wushington: 

Membro da Comissão Geral de Inquérito Policial Militar; 
Diretor de Hidrografia e Navegação; 
Membro do Conselho de Promoções de Oficias: 
Dirctor da Escola Naval; 
Diretor do Centro de Instrução "Almirante Wandcnkolk" 
(Acumulando com Comandante do Centro de Esportes 
da Marinha); 
Diretor da Escola de Guerra Naval (Acum tilando com 

·Presidente do Conselho de Desportos da Marinha); 
Diretor do Pessoal Militar da Marinha (Idem): 
Comandante do I• Distrito Naval (Idem). 
Secretário-Geral da Marinha (Acumulando com 
Presidente da Comissão de Desportos da'Marinhu): e 
Membro do Conselho da Ordem do Mérito Naval. 

CONDECORAÇ0ES: 

ai Mi/irares 
Medalha Naval de Serviços de Guerra (3 estrelas) 
Medalha da Forca Naval do Nordeste 
Medalha da Forca Naval do Sul 
Ordem do Mérito Naval (Grã·Cruz) 
Ordem do Mérito Militar (Grande Oficial) 
Ordem do Mérito Aeronáutico (Grande Oficial) 
Ordem de Rio Branco (Grã-Cruz) 
Ordem do Mérito Judiciário Militar (Grã-Cruz) 
Medalha Militar de Ouro (Passador de Platina- 40 anos) 
Medalha de Guerra (Exército) 
Medalha Mérito Tamandaré 
Medalha do Pacificador 
Medalha do Mérito Santos Dumont 
Ordem Nacional do Mérito do Paraguai (Cavaleiro) 
Ordem Militar de Avis de Portugal (Grande Oficial) 
Ordem Nacional do Mérito da França (Comendador) 

b)CMs 

Medalha Rui Barbosa- MEC 
Medalha Cultural Martin Afonso de Souza- Guarujã, SP 
Medalha MMDC-SP 
Medalha do Mérito Saldanha da Gama- Campos, RJ 
Medalha Mérito Coronel Assunção- GB 
Medalha Mérito DER-GB (Grau Ouro) 
Medalha Estudo da Guanabara (Ouro) 
Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes 
Medalha do Aleijadinho- Ouro Preto, MG 

Tíwlos: 
Cidadão Emérito de Santos 
Cidadão do Estudo da Guanabara 
Cidadilo Honorário de Fo~ do lguucu 
Cidadão de Guarujá 
Benemérito da Confederação Brasileira de Desportos 
Membro do Comitê Olímpico Brasileiro 

I À Comissão de Consrirulcão e Jusrlça.} 

MENSAGEM N• 107, DE 1977 
(n' 180/77, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos dos urtigas 42, item III, e 128 du Constituição, 

tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Fe
deral o nome do Tenente-Brigadeiro-do·Ar Délio Jardim de Muttos 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nu 
vagu decorrente du aposentadoria do Ministro Tcnente·Brigudeiro
do·Ar Carlos Alberto Huet de Oliveira Sampaio. 

Os méritos do Tenente-Brigudeiro-do·Ar Délio Jardim de 
Mattos, que me induziram u escolhê-lo puru o desempenho desse ele· 
vudo cargo, constam do anexo Curriculum Vitae. · 

Brusllia, em I• de junho de 1977.- ErneNto G~INcl. 

I 
li 
l 
I 
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Currlculum Vltae 

I - Dados 8/ogrc!firo.< 
Nome: Délio Jardim de Muttos 
Posto: Tenente-Brigadeiro-do-Ar 
Ramo das Forças Armadas: Aeronáutica 
Lugar c data de nascimento: Rio de Janeiro- 23 Nov. 16 
Praça: 12 Abri\35 (Escola Militar do Realengo- RJ) 
Estado Civil: Ca•ado 

2 - Promoções 

Asp Of. 22 Ncv 37- 2• Tcn 30 Dez 38- 1• Ten 20 Dez 41 
Cap 8 Age 44- Maj 9 Out SO- Ten Cel 23 Out 53 - Cel20 Jan 
59- Brig 4 Ma i 66- Maj Brig 22 Abr 71 - Tcn Brig 31 Mar 74. 

3 - Conderoraçries 
-Medalha Militar de Ouro e/passador de platina 
-Medalha de Campanha do Atlântico Sul 
-Medalha Mérito Santos Dumont 
-Medalha Mérito Tamandaré 
- Medalha do Paciiicador 
-Medalha Santos Dumont (Minas Gerais) 
-Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico (Grã-Cruz) 

. -Medalha da Ordem do Mérito Militar (Grande Oficial) 
-Medalha da Ordem do Mérito NKval (Grande Oficial) 
- Medalha da Ordem do Mérito de Rio Branco (Gril·Cruz) 
-Medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar (Grã-Cruz) 
-Medalha da Legião de Honra da França (Comendador) 
- Medalha da Ordem do Mérito Militar do Paraguai (Grande 

Oficial) 
-Membro Honorário da Força Aérea Equatoriana 
-Medalha Mérito "Ten Carlos Neycr Baldo" da Venezuela 
-Piloto Honoris Causa (Paraguai) 

4- Citaçties Honrosas 
-Elogios Individuais -30 
- Elogios Coletivos- 7 

5- Cargos Ocupados 
Militares 
(No País) 
-Chefe da Divisão de V ôo da Escola de Aeronáutica 
-Comandante do 2• Grupo de Transporte 
-Comandante do 6• Grupo de Aviação 
-Comandante da Base Aérea dos Afonsos 
-Subchefe do Gabinete Militar da Presidência da República 
-Comandante da Escola de Oiiciais Especialistas c de Infanta· 

ria de Guarda 
- Diretor da Diretoria de Documentação e Histórico 
-Comandante do IV Comando Aéreo Regional 
-Comandante do Comando Geral do Ar 
-Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica 
(No Exterior) 
-Adido Aeronáutico do Brasil nu França 

6 - Cmnpon!to.r 
-Atlântico Sul: 1943-1945 
- I'Grupo de Caça- Complemento do Efetivo- 1945 

7 -lnstnrrtio Militar 
(No Pais) 

. - Escoht Militar do Realengo- RJ - Brcvet B 
-Curso de Tiltica Aérea- Cumbica- SP 
-Escola de Estudo-Maior da Aeronáutica- Gnleilo- RJ 
-Escola Superior de Guerra- Prniu Vermelha- RJ 
(No Exterior) 
-Curso de Piloto de Caça- EUA 

8 -lnformaçlit•s C'omplemt•ntart•s 
a) Possui mais de 10.000 horas de vôo como piloto 

b) Pll íses vis i lados: 
Alemanha - Argentina - Bélgica - Bolívi" - Chile -

Estados Unidos da América - Equador - Espanha - França -
Guianas- Holanda- Inglaterra -Itália - Paraguai - Peru -
Portugal- Sulça- Ta i ti e Uruguai. 

9- Tradição Militar 
fl filho do Coronel de Cavalaria Leopoldo Jardim de Mattos 

(falecido), sendo seus irmãos Gen Div Alcy Jardim de Manos, Gen 
Bda Darcy Jardim de Manos e Ten Cel Av Aly Jardim de Mau os. 

(À Comissão de Constituição e Jusrlça.) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicarão: 
N• IOS/77 (n• 179/77. na origem), de I• do corrente, referente à 

remessa de autógrafos dos Decretos Legislativos nos 40 a 44, de 1977. 

PARECERES 

PARECERES N•sl63el64,DE 1977 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1977 
(n' 94-B, de 1977, na Casa de origem), que "aprova o texto do 
Convênio Regional de Reconhecimento de Estudos e Diplomas 
de Ensino Superior, na América Latina e no Carlbe, aprovado 
pela Conferênclalntergovernamental sobre Reconhecimento de 
Estudos e Diplomas de Ensino Superior, na América Latina e 
no Carlbe, realizada na Cidade do México, sob os auspícios da 
UNESCO, de IS& 19 de julho de 1976". 

PARECER N•l63,DE 1977 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Alexandre Costa 

Com a Mensagem n• 46, de 1976, o Senhor Presidente da Rcpú· 
blica, atendendo ao disposto no artigo 44, item I, da Constituição, 
submete à aprovação do Congresso Nacional, o texto do Convênio 
Regional de Reconhecimento de Estudos e Diplomas de Ensino 
Superior, na América Latina c no Caribe, aprovado pela Conferên· 
cia lntergovernamentai sobre Reconhecimento de Estudos e Diplo· 
mas de Ensino Superior, na Ami:rica Latina e no Caribe, realizada 
na cidade do México, sob os auspícios da UNESCO, de 15 a 19 de ju
lho de 1976 . 

. Com a finalidade de esclarecer os objetivos do ajuste, acom
panha a matéria Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta· 
do das Relações Exteriores. Segundo este documento, o texto foi 
elaborado por um Comitê de peritos que se reuniu em San José da 
Costa Rica, em janeiro de 1974. Integraram a delegação brasileira 
representantes do Ministério dus Relações Exteriores e do Ministério 
da Educação c Cultura. 

A Exposição Ministerial concluiu afirmando: 

"Os objetivos principais da Convenção são promover a 
harmonização dus condições de admissão às Instituições de 
ensino supcrior. entre os Estudos contrutuntcs, c assegurar o 
reconhecimento de títulos e diplomas, com vistas ao exercício 
das profissões," 

Na Cúmara dos Deputados, o texto foi uprovado após receber 
parecer favorável das Comissões de Relações Exteriores, Educaçuo e 
Cultura e Constituição eJustiça . 

O presente ato internacional é sem dúvida um dos mais abran· 
gentes firmados pelo Brasil nu área educacional. Após definir a teJ"mi· 
nologia a ser empregada, o Convênio passa a enunciar os objctivos 
colimados. A principal fmalidude visada é a de colocur as instituições 
de ensino a serviço do dosenvolvimento integral dos povos da região. 
Pura ser ulcnnçudu esta mctu süo prcvistus medidas tendentes u 
harmonizar as condições de ingresso nos estabelecimentos de ensino 
superior,adoçi\o de critérios similares de avalinçi\o de estados, facili· 
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tar transferências c reconhecimento de diplomas c promover o inter
câmbio amplo de informações. 

As partes Contratantes, reconhecendo ser imposslvcl alcançar 
todos os objctivos visados pelo texto a curto prazo, estabeleceram 
uma série de compromissos a serem realizados de imediato. Dentre 
estes podemos mencionar: 

- reconhecimento dos Certificados e Títulos de estudos 
secundários para fins de possibilitar o ingresso nas institui
ções de educação superior dos países membros; 

- reconhecimento dos certificados, graus c títulos de 
educação superior, obtidos no território de qualquer Estado 
Contratante, para os efeitos de continuação de estudos c 
admissão imediata nos períodos seguintes cm cstabclccimen· 
tos de outro Estado; 

- reconhecimento dos títulos de educação superior para 
o fim de exercício da profissão cm outro pais; 

- extensão dos benefícios previstos a todas as pessoas 
que tenham realizado estudos num dos Estados Contratan
tes, independentemente da nacionalidade, bem como aos 
nacionais dos países membros que tenham obtido diploma de 
estudos superiores cm terceiro País, 

A fim de viab,ilizar a implementação do Convênio, é prevista a 
criação, no plano interno de cada Estado Membro, de organismos 
destinados a estabelecer as medidas administrativas pertinentes. 

No plano regional será criada uma Comissão, cuja chefia scrâ 
concedida ao Dirctor Geral da UNESCO, destinada a examinar os 
progressos alcançados na aplicação do convênio bem como os obstá· 
cu los encontrados. 

1':. facultado aos Estados Contratantes criar organismos bilatc· 
rais ou sub-regionais a fim de facilitar a aplicação do ajuste. 

Como bem realça a parte preambular do texto, é necessário for
talecer e desenvolver a cooperação regional no que diz respeito à for
mação c utilização de recursos humanos. Isto permitirá uma ampla 
integração dos países hemisféricas c a constante melhoria qualitativa 
da educação, o que facilitará o desenvolvimento cconômico, social c 
cultural cm cada um dos Estados. 

O amplo programa de reconhecimento de diploma de nível mé
dio c superior virá assegurar maior mobilidade para os estudantes c 
profissionais, facilitando assim a plena utilização de cientistas, técni· 
cos c especialistas. 

A douta Comissão de Educação c Cultura desta Casa deverá 
examinar o texto à luz da legislação pátria, a fim de avaliar a viabili· 
dadc de implantação de suas disposições cm território nacional. 

Entendemos que o presente Convênio constitui um grande pas
so no sentido da coopcraçilo cultural entre os países hemisféricas. 
Por esta razão, ao que nos cabe examinar, nada há que possa ser 
oposto ao texto em exame. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do ato internacional 
em pauta na forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo. 

Sala das Comissões, cm 31 de maio de 1977.- :vlaKalhies Pin
to, Presidente- Alexandre Costa, Relator - Itamar Franco - Hel
•ídlo Nunes - Nelson Carneiro - Ono Lehmann - Saldanha Derzl 
- José Sarney. 

PARECER N• 264, DE 1977 
Da Comlssio de Edueaçio e Cultura 

Relator: Senador Heh!dlo Nunes 

De acordo com o disposto no urt. 44, inciso I, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República, pela Mensagem n• 46, 
de 2 de março do corrente ano, enviou à apreciação do Congresso 
Nacional, ncompunhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado dus Relações Exteriores, o texto do Convênio Regional 
de Reconhecimento de Estudos e Diplomas de Ensino Superior, nu 

América Latina c no Caribe, aprovado pela Conferência lntcrgovcr· 
namental sobre Reconhecimento de Estudos c Diplomas de Ensino 
Superior, na América Latina c no Curibe,. realizada nu Cidade do 
México. de 15 a 19 de julho de 1974, c convocada por iniciativa da 
XVII Assembléia Geral da UNESCO. 

Este importante documento foi elaborado por um Comitê de 
peritos, que se reuniu cm janeiro de 1974, na Cidade de San José da 
Costa Rica. 

A Delegação brasileira à citada Conferência, integrada por 
representantes dos Ministérios da Educação c Cultura c Relações 
Exteriores aprovou o seu texto, tendo cm vista os altos propósitos 
por ele visados, como sejam, promover a harmonização das condi· 
ções de admissão às Instituições de ensino superior, entre os Estados 
contratantes, c assegurar o reconhecimento de títulos c diplomas, 
com vistas ao exercício das profissões. 

Ninguém desconhece os laços de solidariedade que unem os 
países da América Latina, já firmados entre si através de acordos de 
carátcr bilateral, sub-rcgional ou regional. 

Desejam, porém, esses países fortalecer c desenvolver uma 
mútua cooperação no concernente à formação c utilização de recur
sos humanos, aumentar o conhecimento c salvaguardar a identidade 
cultural de seus povos, com vistas a uma mais ampla integração 
cultural, bem como obter uma crescente melhoria dos padrões de 
ensino, a fim de melhor poderem estimular o seu desenvolvimento 
econômico, social, científico c cultural. 

Ora, dentro desse quadro de cooperação, o reconhecimento 
internacional de estudos, diplomas e títulos, assegurando maior 
mobilidade, a nível regional, para os estudantes e profissionais, 
constitui fator altamente positivo para o incremento c aceleração do 
desenvolvimento da região, uma vez que abrange a formação e plena 
utilização de um contingente cada vez maior de cientistas, técnicos c 
especialistas. 

O presente Convênio é a aplicação cfctiva a nível regional, dos 
princípios enunciados nos acordos de cooperação cultural jâ concluí
dos entre si pelos Estados contratantes c pela sua legislação especial, 
como, no caso brasileiro. pela Lei n• 4.024/62, pela atual Lei de 
Dirctrizcs c Bases da Educação n• 5.692/71 c pela Lei n' 5.540/68, 
que fixa normas de organização c funcionamento do ensino superior. 

Ademais, as diversas disposições do Convênio rcOctcm os novos 
conceitos formulados nas recomendações c conclusões adotadas a 
respeito pelos órgãos competentes da UNESCO, principalmente no 
tocante à democratização do ensino, à adoção c à aplicação de uma 
politica educacional que levem cm conta as transformações estrutu
rais, cconômicas e técnicas, a evolução política c social, bem como os 
contextos culturais de cada Estado contratante. 

Estilo acordes as nações que pautam seus sistemas educacionais 
de conformidade com essas dirctrizcs, que o reconhecimento dos 
estudos, títulos, diplomas c graus obtidos cm qualquer delas, pelo 
conjunto das demais, representa um instrumento adequado para 
uma melhor utilização dos meios de formaçilo da região, para se 
obter uma maior mobilidade de professores, estudantes, pesquisado· 
res e profissionais dentro do quadro da região, c para remover os óbi
ces que ainda encontram as pessoas que recebem formação no cxtc· 
rior, ao regressarem a seus países de origem. 

Além dessas vantagens, convém salientar o favorecimento a 
uma maior c mais eficaz utilização dos recursos humanos da região, 
assegurando, desta forma, o pleno emprego c evitando a evasão de 
técnicos c cientistas. 

Pelos motivos expostos, a Comissão de Educação c Cultura opi· 
na pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, cm I' de junho de 1977. - João Calmon, 
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Ruy Santos - E•eláslo 
Vieira- Heitor Dias. 
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PARECERES NOS165 EZ66, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 111, de 1975, que 
"assegura ao lavrador o dlrello de pagar o débito aarieoll por 
melo de conslaoaçilo judicial do produto apenhado, ou financia· 
do, tomando-se por base os preços minlmos fixados pelo Gover· 
no Federal", 

PARECER No 265, DE 1977 
Da ComlsJio de Comtltulçio e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

As objcções levantadas em Plenário pelo ilustre Senador Helví· 
dio Nunes, cm nome da Maioria, ao Projeto de Lei no 122, de 1975, 
na forma do substitutivo aprovado por esta Comissílo, dizem respci· 
to à sua conveniência e oportunidade. Assinala, aliás, o nosso 
eminente colega, que o substitutivo é inatacável "do ponto de vista 
da constitucionalidade e juridicidade", 

Reli o substitutivo c as razões que o inspiraram. Nada a modifi· 
car, no âmbito desta Comissão, sobre a oportunidade e conveniência 
do Projeto melhor dirão a Comissão de Agricultura c já agora, se 
acolhida a sugestão do ilustre Senador Franco Montoro, a Comissílo 
de Economia. 

f: o meu voto. 
Sala das Comissões, em 11 de maio de 1977, - Accloly Filho, 

Presidente cm exercfcio - Nelson Carneiro, Relator - Oito 
Lehmann- Leite Chaves- Helvfdlo Nunes -ltalivlo Coelho- Dlr· 
ceu Cardoso - Heitor Dias, 

PARECER N• 266, DE 1977 
Da Comlaaio de Aarlcultura 

Relator: Senador Otalr llecker 
Com o objetivo de corrigir o que considera "uma situação de 

desajuste" o Senador Leite Chaves apresentou o presente Projeto de 
Lei, estabelecendo o seguinte: 

I - o débito decorrente de financiamento agrícola po· 
derâ ser liquidado por meio de açlo de consignação em 
pagamento da produção apenhada ou financiada; 

2 - o devedor, ao pedir a citação do credor para receber 
em Juízo, ou na praça de depósito dos bens indicada no con· 
trato, comprovará a divida; 

3 - o credor tem dez dias para contestar, sob pena de 
ser julgado procedente o pedido, extinguindo-se a obrigação; 

4 - se o credor não concordar em receber a produção 
financiada, ao preço mlnimo fixado pelo Governo, o produto 
serâ depositado, cessando para o devedor os juros e os riscos. 
Se receber e der quitação, o credor, na condição de R6u, pa· 
garâ custas e honorários de Advogado; 

S- se, na contestação, o Rtu alegar que o depósito nio 
t integral ou que lhe falta qualidade, é licito ao Autor complc
tâ·lo ou substitui-lo, no prazo de dez dias. 

Diz a Justificação do Projeto que "os preços minimos para a 
produção agricola ni!.o têm funcionado no Pais". Durante a colo· 
caçílo das safras no mercado, a produçílo t negociada abaixo do que 
a lei estabelece, "cm razão da inexistência de órgãos encarregados da 
compra". Ao mesmo tempo, salienta que "a maioria dos credores t 
constituída por estabelecimentos bancârios com agências cm toda 
parte, o que lhes permite o fãcil desembaraço do produto". 

Convém salientar que, pelo art. 7' da proposiçílo, o Código de 
Processo Civil terá suas disposições aplicllveis à mattria, no que tan· 
ge à açílo de consignação cm pagamento. 

Na Comissão de Constituição c Justiça, o Senador Nelson Car· 
nciro, prontamente, considerou o Projeto constitucional. Consi· 
derou-o, porém, injuridico, pura desembaraçll-lo, apresentou subs· 
titutivo, que foi aprovado por esta Comissão. 

Sucede que, ao ser discutido cm Plen6rio, o presente Projeto foi 
combatido pelo Senador Helvldio Nunes que, embora reconhecendo 
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a constitucionalidade c a juridicidade da mattria, argumentou que a 
Uniilo já t obrigada, por lei, "a efctivar garantias de preços, atravts 
da compra dos produtos, pelo preço mínimo ou concedendo finan· 
ciamento, com opções de venda, oferecendo ao agricultor muito 
mais simples c menos oneroso mecanismo do que o pretendido no 
Projeto Leite Chaves". Enfatizou mais: . 

"Nilo bastassem essas razões, desaconselhável seria a 
aprovação da medida, porque exigiria que os órgãos judiciâ
rios, para acolhimento das mercadorias oferecidas cm 
consignação, se aparelhassem adequadamente, do ponto de 
vista material e humano, cm face da necessidade de serviços 
ligados à aferição dos preços mlnimos aplicados, identifica
ção dos produtos por tipos, classes, subtipos etc. 

Além de tudo, a medida, se aprovada, oneraria o produ· 
tor em custas judiciais e, tambtm, em honorârios advocatl· 
cios, O mecanismo, portanto, que a lei atual oferece é muito 
mais simples e menos oneroso para o produtor rural," 

Em virtude de requerimento do Senador Franco Montoro, a 
proposição voltou a reexamc. 

A Comissão de Constituição c Justiça manteve a posição 
anterior, cabendo a esta Comissão reapreciar o assunto. 

O objetivo do presente Projeto t tornar aplicâvel, na prãtica, a 
politica dos preços minimos, que todos concordam estar sendo 
facciosa. Quando esta Comissão aprovou a mattría, tinha cm mente 
levar ao produtor rural, ao agricultor, principalmente, a certeza de 
apoio ao seu trabalho. · 

Entretanto, assegura o· Senador Helvidio Nunes já existir lei 
regulando a matéria c que o mecanismo preconizado pelo Projeto tra· 
rã graves ónus ao produtor, o que, do ponto de vista da economia, 
seria prejudicial. 

Ante tais razões, somos pela rejeição do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1977. - Aaenor Maria, 

Prellidente- Otalr llecker, Relator- Saldanha Derzl- Adalberto 
Sena- Evelúlo Vlelrt -llai!Yio Coelho. 

PARECERES N'sl67,168el69, DE 1977 

Sobre o Ol!clo "S" n' 31, de 1974 (n' GE-167 /74, na orl· 
aem), do Senhor Governador do Estado do Amazonas, sollcl· 
tando autorlzaçio do Senado Federtl para alienar, à Empresa 
Paranapanema S.A. - Mlneraçio, Indústria e Construçio 
uma faixa de terras pdbllcas de aproximadamente 74,000 ha 
(setenta e qu1tro mil bec11rn). 

PARECER Nol67, DE 1977 
Da Comluio de Lealslaçio Social 

Relator: Senador Franco Montoro 

O Senhor Governador do Estado do Amazonas, com o Oflcio 
GE-267, de 1974, na forma do parâgrafo único do artigo 171, da 
Constituição, solicitou ao Senado Federal a competente autorização 
para alienar, à empresa Paranupancma S.A .. Mineração, Indústria c 
Construção, uma llrca de terras públicas de aproximadamente 74.000 
ha (setenta c quatro milllcctares). 

2. O processo, à época de sua apresentação, nilo estava devida· 
mente instruido com os documentos técnicos c parccorcs indispen
sáveis para aprcciaçílo de solicitações da espécie, nu forma estabeleci· 
da no artigo 410, do Regimento Interno, que dispõe: 

"Art. 410. O Senado se pronunciarA sobre a alienação 
ou concessão de terras públicas com llreas superior a 3.000 
(três mil) hectares, salvo para cxccuçilo de planos de reforma 
agrllria (Constituição, art. 171, parAgrafo único), mediante 
pedido de autorização formulado pelo Governador do 
Estado ou Território respectivo, instruido com: 

a) planta c descrição minuciosa das tcrrus objcto dn 
trnnsaçilo, esclarecimentos sobre o destino que se lhes 
pretenda dar c razões justificativas do ato; ' 
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b) nome c nacionalidade da pessoa fisica ou jurídica 
compradortl, capucidudc de exploraçuo c idoneidade pro
fissional: 

c) planta e descrição de outras terras que o adquirente 
possua, com especificação da respectiva área de utilização: 

d) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as 
condições ecológicas, agrológicas c climáticas das áreas obje· 
to de alienação ou concessão, bem como de sua posição em 
fncc dos transportes aos outros consumidores; 

e) esclarecimentos sobre a existência, na llrcn qujn alie· 
nação se pretenda: 

I) de posseiros com mais de lO (dez) anos ininterruptas 
de ocupação: 

2) de silvícolas," 
3. Vale ressaltar que não consta do processado a autorização do 

Legislativo Estadual referente à alienação pretendida. 
4. Para u melhor nprccinção da matéria, foram solicitadas, c ni\o 

atendidas as informações e documentos que se seguem: 

a) Envio da Lei de Terras do Estado (Lei n• 89, de 31 de 
dezembro de 1959): 

b) Parecer do órgão competente do Estado sobre as con
dições ecológicas, agrológicas c climáticas da área objeto de 
alienação; 

c) Informação do INCRA sobre a âren em estudo visto 
que há referência à folha 56 de que a mesma "está encravada 
na faixa de propriedade federal (Decreto-lei n• 1.164, de 
I •-4· 71) c sob a jurisdição dessa autarquia; 

dJ Informação do DNER quanto ao domínio da União 
na área ;cquerida (Decreto-lei n• I .164, de 1971); 

c) Esclarecimento da FUNAI sobre a existência de 
si/vico/as, na área cuja alienação é solicitada; e, 

f) Informação sobre possíveis posseiros com mais de lO 
(dez) anos ininterruptas de ocupação. 

5. Em sessão de 22 de novembro de 1974, esta Comissão 
aprovou o parecer de n• 636, concluindo pela necessidade das 
informações e dos documentos referidos nos itens anteriores. 

6. Do exame do processado, verifica-se que aquelas exigências 
foram exaustivamente reiteradas pela Secretaria-Geral da Mesa ao 
Senhor Governador do Estudo do Amazonas, pelos oficias: SM-842, 
de 1974; SM-177, de 1975: SM-223, de 1975; SM-364, de 1975 e SM· 
629, de 1976, nilo tendo o processo recebido até a presente data, qual
quer complementação, na forma estabelecida no art. 410, do Regi· 
menta, 

7. Pelas razões expostas, opinamos no sentido do arquivamento 
do Oficio S-32, de 1974. 

SOla das Comissões, em 28 de abril de 1977. - Jessé Freire 
Presidente - Franeo Montoro, Relator - Braaa Júnior - Jarbas 
Passarinho- Nelson Carneiro- Oslres Teixeira. 

PARECER N• 268, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e J ustlça 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Em outubro de 1974, o então Governador do Estudo do 

Amazonas enviou solicitação ao Senado Federal, visando a obter 
autorização pura a venda de, aproximadamente, 74.000 hectares à 
empresa Parana~nncma S.A., Mineração, Indústria e Construção, 

Sendo relator o então Senador Guido Mondim, a Comissão de 
Legislação Social, em 21 de novembro de 1974, solicitou u 
complementação do processo, com a juntada de elementos indis
pensáveis para o exame do pedido, Apesar de sucessivas solicitações, 
tais informações nilo forum prestadas, E, cm 28 de abril passado, a 
Comissão de Legislação Social, por unanimidade, resdlveu arquivar 
o pedido. 

Neste sentido, i: igualmente o meu voto, 
Sala dus Comissões, cm 4 de maio de 1977.- Daniel Krleger, 

Presidente- Nelson Curnclro, Relator- Wilson Gonçalves- Otto 
Lehmann- Accloly Filho - Leite Chaves- Heitor DI••· 

PARECER N• 269, DE 1977 
Da Comlssilo de Agricultura 

Relator: Senador Roberto Saturnlno 
Em março de 1974, a Empresa Paranapnnema S.A., Mineração, 

Indústria e Construção, com sede cm Silo Paulo, capital, e com filial 
em Manaus, encaminhou requerimento no Governador do Estado 
do Amazonas para (sic) "ver atendida sua pretensão de se tornar titu
lar do domínio da área de 74.000 hectares", no Municlpio de Nova 

· Aripuanil, Informou uo Executivo amazonense: 
•' 

a) ter adquirido, a 30 de junho de 1972, direitos de pos
se, detendo, ainda, "autorização ministerial e presidencial pa
ra proceder à·pcsquisn e à lavra de minério de estanho- cns
sitcrita- na área pretendida"; 

b) estar empregando cerca de ISO trabalhadores, num 
esforço que objetiva produzir ISO toneladas mensais de cas· 
siterita; 

c) pretender o aproveitamento da madeira existente na 
área e a formação de pastagens para implantar a pecuária cm 
escala considerável e n agricultura aconselhável ao tipo de 
solo da região. 

Quanto à experiência que possui, a empresa destaca, no seu 
requerimento, o seguinte: · 

I - Construiu o trecho da Rodovia Transamazônica, li· 
gando Humaitá a Prainha (300 km). 

2- Participou da pavimentnçilo da Belém-Brasflia. 
3 - Construiu a estrada vicinal que liga Aripuanil, 

Mato Grosso, à Transamazõnica, no Amazonas. 
4 - Participou da construção da Pcrimetral Norte, 

trecho que tem início em Caracaral. 
5- Explora a mina de lgarapé Preto, de cassiteritn. 
6 - Detém o controle acionário da Mineração Ari· 

puani!S.A. 
7 - Detém o controle acionário da Mineração Tabosa 

S.A .. que explora a mina de Massangana, Porto Velho, 
Rondônia. 

8 - Desenvolve atividade de pesquisa mineral ao longo 
do traçado da Perimetral Norte c em diversas regiões da 
Amazônia, através de associadas, das quais detém o controle. 

O Governador do Amazonas submeteu a matéria, como deter· 
mina a Lei, à deliberação do Senado Federal, pelo Ofício "S" n• 32, 
de 1974, ora em exame. 

A Comissão de l.egislaçuo Social desta Casa, à quaí foi en· 
caminhado o assunto, salientou que o processo não se encontrava 
devidamente instruído, E exigiu, para que pudesse opinar, documen· 
tos e pareceres técnicos indispensáveis, porquanto não atendido o 
art, 410, do Regimento Interno. Assim, foi requerida diligência, no 
sentido de que o Governo do Amazonas providenciasse, junto à 
empresa interessada, as seguintes informações e documentos: 

a) envio dn Lei de Terras do Estado (Lei n• 89, de 31 de 
dezembro de 1959); 

b) parecer do órgão competente do Estado sobre as 
condições ecológicas, agrológicas e climáticas da área objcto 
da alienação; 

c) informação do INCRA sobre a ârca em estudo visto 
que há referência u folha 56 de que estaria encravada na faixa 
de propriedade federal (Decreto-lei n• 1.164, de I' de abril de 
1971) e sob a jurisdição dessa autarquia; 

f) informação do DNER quanto ao domínio da Uniilo 
nu ~reu requeridu (Decreto-lei n• 1.164, de 1971 ): 

g) esclarecimento da FUNAI sobre n existência de silvl· 
colns, na úrcn cuja ulh:n:u;no é solicitndu: 

h) inl'ormução sobre passivei• posseiros com mais de 
dez unos ininterruptas de ocupação. 
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For:~m enviados ao Governo do Estudo do Amazonas os Ofí· 
cios n•s SM·H42, de 26 de novembro de 1974; SM-177, de 16 de abril 
de 197). c SM-223. de 26 de maio de 1975, todos renovando u solici· 
taçilo da diligência imprescindivel. 

l'clo Of. n' GE-208(75, de 16 de junho de 1975, o Chefe do 
Executivo umuzoncnse pediu o retorno do processo, a fim de que fos
sem "pnssíhílítadas us informações pedidas". Foi atendido, c acusou 
recebimento pelo Of, n• 248(76-GE, de 29 de abril de 1976, em que 
sulicntou: 

"Quanto itS exigências do Parecer n• 636(74, fundumen· 
tadas no urtigo 410 do Regimento Interno do Senado, falta 
upcnas o pronunciamento da FUNAI-Ietru e- a quem es· 
tt1u rcitcrnndo solicitação anterior." 

A 13 de outubro de 1976, o Presidente do Scnucjo (Of, n• SM· 
6~9) cnmunicou-sc COnl o Govcrnudor em referência, rri~ando: 

"Tendo cm vista aproximar-se o término da prcserite ses
silo legislativu, solicitaria de Vossa Excelência, caso hja 
interesse no prosseguimento da m~1tériu, as devidas providên
cias pm:.a u cnmp!emcntução necessária ao seu estudo, ,ou st:
ja, n rmnunciumento du FUNAI, sobre u existência de silvf. 
col:.1s nu {mm~~ sc:r a\icmada."' · 

Finalmente, pelo Of. n' GE-945(76, o governante amazonense 
alirma que, cm bom haja insistido, nenhuma informação obtivera du 
FUN:\1. 

O ntto-utcndimcnto dus diligências, exaustivamente repetidas,le· 
vou as Cnmissiics de Legislação Social c de Constituição e Justiç:t, 
respectivamente, a 2H de abril último t: 4 de maio corrente, a decidi· 
rem pelo arquivamento do pedido. 

Em fnce do exposto, somos. tambi:m, levados a opinar pelo 
Urt(uivamcnto do Oficin "S" n• 32, de 1974 (Of. GE-267, de 14 de 
omuhro de 1974, nu origem). 

Sula das Comissões, cm 31 de muio de 1977.- Agenor Maria, 
Presidente - Roberto Saturnlno, Relator - Saldanha Derzl -
Adalberto Sena- Otoir Bocker- ltalívlo Coelho- Eveláslo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- O Expediente lido 
vui à publicação, 

A Presidênciu recebeu as Mensagens n•s 100, 101, 102, 103 c 
104, de I' de junho do corrente uno, pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição, submete uo Senado propostas do Sr. Ministro de 
Estudo da Fuzendtt purn que os Governos dos Estados de Alagoas c 
Santa Catarina, e us Prefeituras Municipais de Capão Bonito (SP), 
Muringú (PR) e Ocauçu (SP), sejam autorizados a elevar, tempo· 
mriumcntc, os parâmetros lixados pelo art. 2• da Resolução 62(75, 
alterada peln Resolução n• 93, de 1976, desta Casa, c possam realizar 
operações de crédito, pura os fins que especificam. 

As matérias serilo despachadas às Comissões de Economia c de 
Cnnstituiçilo e Justiça. · 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portellu) - A Presidi:ncia 
comunie:t que, nos termos do urt. 278 do Regimento Interno, deter· 
minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1975, 
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta allnea uo urt. 134 dn 
Consolidação das Leis do Trubnlho, dispondo sobre a ausência do 
empregado ao trabalho, por ter recebido parecer contrário, quanto 
un mérito, da Comiss1to a que foi distribuído. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretúrio. 

t: lido c uprovndo o seguinte 

REQUERIMENTO N• ISR, DE 1977 

Nns termos regimentnis, requeiro que não seja realizada Sessão 
dn Senado no dia 9 de junho próximo, nem haja Expediente em sua 
Secretaria. por se tratar de dia suntilicado. 

SaltJ das Sessões, cm 2 de junho de 1977.- Eurico Rezcnde
Loizuro Durhozo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Em conseqUência 
da delibernçüd do Plenário, não haverá sessilo na quinta-reira pró· 
xima, dia 9 de junho. 

Hú orudorcs inscritos. 
Concedo a puluvru ao nobre Senador Arnon de Mello, 
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ao pisar o •ola da Ãrricu, o Senegal, onde o Brasil é representa· 

do pelo Embuixudor João Cabral de Mello Neto, dm1hlé de diplo· 
mata e de poetu, recordo o que devemos ao continente negro. Não 
falo da miscigenação, que nos J.!.uruntiu u admirúvcl dcmocruciu ra· 
cial em que vivemos e cujn importfanciu bem se: exprime na conhecida 
frase de Silvio Romero: "No Brasil, quem nàl1 é mulato de sangue ê 
de alma". Fulo du cultura que o continente negro nos transmitiu na 
extensão e profundidade que Gilberto Freyrc bem desta"a cm vúrios 
de seus livros. 

Quando cm 1939, como jornalisltl, representando a imprensa 
brusilcira m\ comitiva do Presidente Oscar C01rmona, visitei u ,\Jrica 
Portu!!uesu. aventurei-me a declarar, no livro L!UC então publi4uci, 
haver retornado às raízes do S,··.,sil. não evidcntcmr.:ntc as indicadm 
por Sérgio Buarque de Holanda, na magnífica obra com que se ini· 
ciou a coleção dos Documentos Brasileiros, du Editora José Ollm· 
pio, mas as dos componentes que nos rorncccu ;.1 Ar rica, tai~ c t:tntas 
rorum as scmelhançus conosco que lú encontrei. paisagens humanas, 
costumes e modos de vidu c'instrumcritos de trabalho com o!1 quais 
se h•1viam habituudo meus alhos e minhn scnsihilidudc de menino de 
engenho do Nordeste do BrasiL 

Volta à Ãfrlcu 

Acrescente-se a isso o fato histórico de ser o Brasil cm grande 
parte africuno, mercê da separação dos continentes ocorridu hú 
milhões de unos. Tanto a temperutura elevada, que caracteriza, lon· 
go trecho do nosso território, como u nossa formação geológica, 
idênticas às du Ãfricu, stto vinculas que nos ligam uo continente 
negro. Não é certo que, até tl cru primária, constiiuíamos o imenso 
Gundwana, com Mudugascur, lndia e Austrália, u África uo Centro'? 
A sepuraçiio dos continentes, feita como o foi, deu-nos grande parte 
de superficie ufricunu, o que nos coloca em' posi~ão singular no 
contexto deste Hemisfério. 

Depois de cerca de 40 anos, lá voltei, já não à África Portugue
sa, mas à Francesa, banhada pelo Atlântico, Nilo vejo muis o mesmo 
que então vi cm Moçambique, no Indico, e em Angola, llhus de Silo 
Tomé c de Suo Vicente c Santiago, do Arquipôlugo de Cubo Verde, 
no Atlântico. Ali encontrei, porém, com o climu tropical, cálido e 
úmido, nagôs, sudaneses e membros de outras etnias. cujos 
antepassados foram dos primeiros, no século XVI, a povour o nosso 
País, assegurando-nos sustenatculo econômico c contribuindo decisi
vamente pura a nossa formação nacional. Não existe, por certo, nu 
parte du Áfric.t que acabo de visitar, a cultura portuguesa misturada 
com a africana, produzindo as mesmas coisus daqui, Por aquelas 
bandus. no entnnto, hú u integração, nu puisugem ecológica e nos 
seres humanos, da cultura francesa, que ulinal emana da mesma fon· 
te latinu, de onde proveio a portuguesa. 

VIagens 
Srs. Senadores, sou, realmente, um velho udmirndor e amigo du 

África, desde 1939, quando, como lembrei, u conheci, ao eclodir u 
Segundu Gucrru Mundial. 

Numerosas foram us viagens que fiz uo longo dn minha vida. Nn 
condição de jornalista, estive, já em 1935, nos Estados Unidos, como 
representante dos Diúrios Associados junto à comitiva do Ministro 
du Fuzendu Artur de Souza Costa, Chefe da Missão Finnnccirn do 
Brasil, que uli forn promover entendimentos com os nossos credores, 
eu convite de Oswuldo Arnnhu, à época nosso Embuixudor, por três 
meses permaneci cm Washington. 

Fui depois, cm 1948, no Governo de Pcron, à Argentina, cm viu· 
gcm de turismo que a minhu vocação de jornulisltt c meu sentimento 
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Costa do Marfim 

Srs. Senadores: 
Quuse du extensão du ltúlia, da Gri\-Bretnnhn e do Japão, com 

cerca de 3/5 da superflcie du Frunçu, bem maior que o nosso Estado 
de Suo Paulo, que possui 247.320 km', e pouco menor que o nosso 
Maranhão, com os seus 324.616 km'. a Costa do Marfim se estende 
por 322.500 km'. não ocupa mais que 1% do Continente Africano e 
tem atualmente seis milhões e quinhentos mil habitantes. Entretanto, 
com tal superflcie e tal população, exportou, cm 1976, 
USS 1,582,250,000.00 mais, assim USS 555,750,000.00 que no uno 
anterior, em 1975, sendo os produtos principais de suà esportnçilo o 
cacau em favas, o café verde, o óleo de palha, as madeiras, os produ· 
tos petroliferos. E, havendo as importações u USS 1,256,450,000.00 
registrou-se, na balança comercial do pais, um superavit de 
uss 326,800,000.00. 

Enfrenta, porém, o pais problema diflcil como scm-mimcro de 
etnias que o habitam. São cerca de 80 grupos étnicos, cada qual com 
a sua língua própria, e que nos dú a impressão de verdadeira Torre 
de Babel: os Baoulé, os mais numerosos e dos quais se origina o 
Presidente Houphouet Boigny: os Anyi, os Savanas, os Yacouba, os 
Baté, os Krou, os Dan, os Senoujo, os Koulang, os Adiankrou, os 
Ebrié, os Abouré. No meio deles vivem, aproximadamente, sessenta 
a oitenta mil europeus e asiáticos dos quais cerca de cinqUenta mil 
franceses. 

Nas suas vinte cidades e nos seus noventa centros populacionais 
de mais de del mil e cinco a dez mil habitantes, encontram-se além de 
30% da população. O Animismo representa 60% das religiões da 
Costa do Marfim, seguido do Cristianismo e do Islamismo. 

Brasil 

Agora, o Brasil, que, vejo melhor, sempre que dele me ausento, 
sentindo-lhe mais vivamente a grandeza. E na África tenho ainda ma· 
iores elementos para orgulhar-me do meu País, envaidecer-me da 
minha condição de brasileiro. 

Com 8.511.965 km' de superflcie e cerca de cento e quinze mi· 
!liões de habitantes, não temos grupos ditintos na nossa população e 
falamos de Norte a Sul a mesma língua. Cheio de problemas 
económicos e sociais, não posssui, entretanto, o nosso Pais pro· 
blemas como os que atormentam a Ãfrica, cujos filhos silo divididos 
em mais de 1.500 etnias, espalhadas pelos seus trinta milhões de 
quilõme1ros quadrados, inclusive Madagascar, extensão continental 
trés vezes correspondente à da Europa. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revi silo do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Deveria falar hoje, e falarei, sobre o problema do controle da 
natalidade. Mas um fato de extrema gravidade faz com que, antes do 
meu discurso propriamente dito, eu faça uma declaração a esta Casa. 

Sr. Presidente, consumou-se o que esperávamos: a Univcrsida· 
de Federal de Braslliu foi maculada hoje pela presença, dentro do seu 
recinto, de elementos policiais. Nilo repressão nus ruas, mas lá dcn· 
tro da Universidade, que sempre foi, neste Pais, um sucrârio de liber· 
dades e o local do mercado livre de idéias. 

O fato ni\o é: novo, Sr. Presidente. Desde quando o homem queí· 
mou a biblioteca de Alexandria, o género humano, freqUentemente, 
regride à irrncionalidade e tenta combater o poder dns idéias pela 
idéia da força. 

(; novo, entretanto, Sr. Presidente, pelo menos 1l contempora· 
neidade, a invasão de um recinto estudantil por elementos que ali 
vão policiar. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- Bi\)- Permite V. Ex• um a par• 
te? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Nobre Senador Hei· 
ter Dias, eu disse, no inicio, que es!L1va fazendo uma dcclurnçüo. 
Ora, umu declaração é uma idéiu de motll prciprlo, i: uma opinião, 

Creio que, prov;\velmcntc, V. Ex• ni\o concorda com a minha opi· 
níão, mus espero LJUC a respeite:. Quando discutirmos n minha posi· 
çào pessou\, nu u posiçl'ln do meu Partido sobre: o ~:vento, cvidc:ntc
mente que nós dcbntcrcmos o assunto, Mas estou cxtcrnundo uma 
opinião. 

Dizin, sr. Presidente, que o futo novo faz com qut: os reais dcmo
crntas, que ni'io acreditam na dcsord~m. por isso mesmo tcnhum o di
reito e o dever de denunciar quando, em nome de repressões à desor· 
dcm de prot•oç<1o u lihcrdude, se invudcm recintos, ató então sagra· 
dos, do ensino, da pesquisa, dos debates de idéias, 

~ precisu, Sr. Presidente, que o Governo c o sistema entendam 
que existe em todo este Pu is, não só nas Universidades, mns nas ruas, 
nas feirus, m1s campos, no Clero, uma onda crescente de insatisfação 
c cudn dia muis incontrolúvcl, para que t:stc País encontre o seu desti· 
no com a dcmocruciu. 

Sr. Presidente, este País, que foi construhlo na paz e na ordem, 
só encontrará·os seus magnílicos destinos no dii.l em que aprender
mos realmente a lição d<l nossa Bandciru, pan1 que se chegue à or· 
dem sem violência. c ao progresso sem discrimin:u.;ôcs odiosas. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, hú cerca de dois unos, aqui, dcs· 
ta tribuna, eu falavn sobn: intenções veladas do Governo cm adotar 
uma politica de controle U<l natulidude, 

Naquela ocasitlo, fui contraditado por emincntcs Vicc-Lideres 
do Partido gnvcrnumental, que ·diziam que cu estaria fazendo uma 
denúncin sem l'undumcntos. 

Paru avivur a memória dcstu Cnsa, vou reler os npartcs que en
tão recebi. 

Do Senador ,lo~fl,,l:. Passarinho: 

Devo. para tranqUilidade de V. Ex•. dcclarar·lhe desde 
logo qut: niin s~1u ncoma\lhusianista. Em tese, estou com 
V. Ex~. Apc11:1s ncho qut.: o Ministro-Chefe da Secretaria de 
Plancjumcnto entrou nl1 discur.;o de V. Ex• niio propriamen
te cnmo Pilatos 110 Credo, mas como a Bci de Túnis, da histó
ria de E~a de Queirós. Niio creio que o Ministro Reis Velloso 
tenha. cm momento algum, defendido qualquer desses tipos 
de forma~ tlt.: cvitnr u gravidez ou de: provocar o aborto, como 
V. Ex' a~.:~1bou d~; lurninosam~.:ntt: expor. 

Outro aparte. de outro Vicc-Líder do Governo, o Sr. Virgílio 
Túvoru: 

"Estúv:mlOs o~vindo o discurso de V. Ex• e cuidando 
que :tprcscntuNsc u\gum:1s outrns ruzõcs de incriminaçUo do 
ilustre c eminente Ministro Secretário-Geral do Planejumen
to. Vamos upenas dar uma achega ;~o pronunciamento de 
V. Ex•: o li Plano Nacionul de Desenvolvimento, como sabi
do, i: du responsabilidade, justamente. do Ministro Joi1o Pau
lo dos Reis Velloso, Segundo, se hl1 um documento que deixa 
bem clura a posição oficiul do Governo a respeito de Polític;~ 
Demográncu, conforme V. Ex• podcrfl ver nus pâginas 49, 50 
e 51, c esh: ~ justumcnte o Pluno t:m qur.:stüo. Mas, para que 
ni\o r,quc só no alegado, vamos ler os tópicos m<~is pertinen
tes uo discurso de S. Ex•: 

"Neste quadro, o llrusil uindu se coloca como País 
suhpovoudo, cm rclaçilo ü disponibilidade de terra c outros 
recursns naturais. Como Pais soberano, acha-se no direito de 
udotur pnsiçüo const.:qUcntr.: com r.:ssu verificuçüo de ser ainda 
País suhpovoudo, ou seja, de deixur que suu populuçilo conti· 
nuc crcsccmlo a tuxus ru1.oúvcis, pnru cfctivur o seu potenciul 
de desenvolvimento c dimensão ccnnômicu." 

Sr. Presidente e Srs. Scnudorcs, como i: di fiei I defender umu poli· 
ticu gerul deste Governo. Como silo volúveis, os nossos Ministros. O 
que cru ncgudn terminantemente h:\ poucn tempo, hoje domina o 
noticii1rio dos jornuis. Efe\ivumcn\e, c ugom jú ntm mais de maneim 
veluda, o Pu is entrurú numa pnl!tica de controle da' natLllidud.,, 
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Quando falei, há ulgum tempo, sobre o assunto, tentei defender 
u tese de que o controle da natalidade é nntiético, anticientífico c 
sonega informações pura que se adira àquela pro8ramnçilo. 

Permito-me relembrar alguns tópicos do discurso de então. 
Dizia cu: 

A pretensa limitação da natalidade pelo Governo obede
ce, portanto, a uma base anticicntlfica: 

I•) Porque baseia-se em teorias neomalthusinristas, que 
nlo obtiveram a comprovação "lnborntoriul", Nu prâtica o 
próprio balanço negutivo do aumento da população cm ccr· 
tos paises, que examinaremos em detalhe, adiante, desmente 
a tcoriu. 

2•) Faz extrapolações na espaço, considerando o ho· 
mem do uno 1975 como igual ao homem do século XXI. Usa 
a fria Aritmética, que é estática, pura mensurar uma 
fenomenologia inteiramente dinâmica. Peca, igualmente, co· 
mo os futurologistas, que tentam alcançar o desconhecido 
pretendendo usar seus instrumentos de hoje, 

3•) Ignora a lei fundamental da natureza, que é o equill· 
brio biológico, auto-regulável por si só, sem o que se 
compromcteriu u harmonia universal, substituindo a Lei 
Maior pelo aceno do desgoverno cósmico. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre 
Senador Gilvan Rocha, V, Ex• me permita um aparte, jâ que 
agora não se trata de declaração, e sim de discurso. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB - SE)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Jarlras Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• me 
trouxe à colação, e cu nilo teria o que retirar do meu aparte, 
seja pela forma com que o dei, reconhecendo as qualidades 
de inteligônciu de V. Ex•, seja porque eu me estribara exciusi· 
vamente numa convicção de ordem pessoal. Até o momento 
em que lhe dei o aparte, penso que V, Ex• também não po
deria ter qualquer outro exemplo de participação do Minis· 
tro loilo Paulo dos Reis Vel\oso em campanha de limitação 
de nlhos ou de planejamento familiar, De maneira que o 
aparte que lhe foi dado àquele tempo era válido, embora hoje 
V, Ex• possa voltar ao assunto já com fatos objctivos, que 
silo supervenientes. Apenas devo declarar que o aparte que 
lhe dei não se insere na volubilidade u que V. Ex• se referiu. 

O Sll. GILVAN ROCHA (MDB - SE) - Muito 
agrndeço, ao nobre Senador Jarbas Passarinho sua interven· 
çiio. Aliás, foi apenas reufirmativn daquilo que já conhc· 
cem os. Certamente V, Ex• ni\o ó volúvel. Esse pecado não ca· 
be n V, Ex•, cabe ao Ministro, que veladamente já se tinha 
manifestado sobre o assunto, tanto que, na ocasiílo me levou 
il tribuna. 

H(o mais de dois unos- repito -eu proclamava a tese 
de que o controle da natalidade, além de unticientlfico, distar· 
cc dados c é ineficiente. Hoje acrescento alguns dados impor· 
tantos sobre u distorção que se pretende fazer para que este 
Pais udote uma politica de controle da natalidade, 
principalmente sobre u ineficii:nciu do processo. 

Vejamos o que diz o artigo A Politica Dcmogrâfica nos 
Pulses Desenvolvidos, de autoria de George Baldwin ln 
revista Diálogo, n• 2, de 1974: 

"Pura quem quer conhecer rlopidu, conveniente c autori· 
zadamcntc o assunto, a McGruw-Hi\1 Book Compuny publi· 
cou um informativo volume de ensaios, intitulado Pop11lat16n 
Po/icy i11 De~•e/oppt•d Co1mrr/es, organizado por Bernard 
Derclsnn, conhecido cientista social c ex-Presidente do 
Conselho l>t:moprúlico. O livro conti:m cupltulos escritos por 
espcdulistas n:n.:ionais cm 25 países, 14 dos quuis têm popuJn .. 
~·,1cs de 20 milhócs uu mais, muis 11 pulses menores. de 

interesse especial. A coherlllra é q11ase rora/(o grifo é nosso)
mais de um bilhão de pessoas, incluindo 95 por cento da 
população de pulses que possuem rendas per raplla de USS 
1,000 ou mais. 

Dr, Berelson lembra-nos que um país desenvolvido e 
"industrializado, mais sadio, mas bem educado, mais próspe
ro. mais "modernizado~• c, "como acontece ... caracteríza .. sc 
pela baixa fecundidade." 
••• ' •••••••••• ' ••••• ' ••••••••• ,, •• o ••• ,,.' •••••• ' ••• 

"O que pode a experiência dos países desenvolvidos ensi
nar-nos que realmente funcione, ou não funcione, se quiser
mos produzir certos efeitos demográficos nos países menos 
desenvolvidos?" 

A resposta - embora Bcrclson não a dê explicitamente 
- é muito clara e surpreendente: se os pulses menos 
desenvolvidos quiserem saber quais medidas específicas po· 
deriam levar as pessoas a querer menos filhos. nada têm a 
aprender com a experiência dos países mais ricos, que jã fi. 
zerum a transição para baixos índices de natalidade e mortali
dade. Realmente, esses países chegaram aonde estilo, 
demograficamentc falando, quase sem ajuda de politicas 
públicas de controle da natalidade e, com freqUência, a 
despeito de políticas muito conservadoras de fornecimento 
de serviços anticoncepcionais.'' 

Este não é depoimento pessoal, pois envolve vinte c cinto pai ses, 
e absolutamente irrespondível, cm razão da autoridade de quem o 
subescrevc. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, outro fato da maior importância 
sobre a ineficiência do processo í: o exemplo que nos deu recentemen· 
te a lndia. Abro aspas para citar a revista Los Pueblos, vol. I, n? 2, 
janeiro de 74, que publicou entrevista com um dos di retores do Servi· 
ço de Prevenção de Natalidade daquela nação asiática. 

Diz s. s•: 
"Por cierto que está crcciendo la sensación de que la 

fcrtilidad controlada essólo una de las variantes demográfi· 
cas; que a la larga, las condiciones socialcs y económicas 
desempcõarán un papel decisivo cn la reducción dei índice de 
crecimiento de la población." 

E mais, cm referência àlndia: 

"Hasta el Dr. Somnath Roy, dei Instituto Nacional de 
Planir.cación Familiar, que está realizando valiosas investiga
clones en métodos de anticonccpción que senn simples, efica
ces y aceptables, cree que la solución final estará cn el cui
dado materno-infantil, mejor nutrici6n y un mús alto grado 
de inmunizacióo contra las enfermedades infunti\es." 

Aliás, isto não é novidade, Sr, Presidente, porque, já em 1879, 
Francis Bowen dizia o seguinte: 

"Em todos os pulses antigos ( ... ), os fatos provam, 
indubitavelmente, que o aumento de qualquer classe do povo 
se dá em proporção inversa à sua riqucn1 e posição social, 
isto í:, à quantidade de sustento que pode facilmente obter. A 
lei universal estú em que o número de pobres aumenta muito 
rapidamente, o das classes médias mais devagar e o d11s 
classes elevadas ou mais ricas em nada, ou tão lentamente 
que mui se percebe." 

Mas, Sr, Presidente, além de comprovadamente sonegadora de 
informações e unticicntlr.ca, seguramente, a campanha que quer se 
instalar, ngoru, ostensivamente, cm nosso Pnis, é genocidu e néticu. 

Todos nós sabemos que existe uma entidade, nus barbas do Go· 
verno, u famigerada sociedade denominada BEMFAM, reconhecida 
como entidade de utilidade pública e que recebe dinheiro de luboraló· 
rios, segundo declarações que cu tenho do Jornal do Brn.<U, do dia 30 
último, do médico Walter Rodrigues, Sccretlorio-Ex.ccutivo daquela 
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entidade, reconhecendo o apoio financeiro estrangeiro que a enti· 
dnde recebe dos l.ahorat6rios Berlimed, umu multinacional, no 
Brasil, c Silva Araújo-Rousscl. 

Em 1973 a BEMFAM já movimentava muito dinheiro e seu 
orcamcntn cru de 3 milhôcs de dólares, naquele ano. 

Esta entidade, Sr. Presidente. cst(J a usur processos nbso\utn e 
totalmente llbortivos denunciados e comprovados por toda a impren
sa, reunindo declarações de médicos brasileiros e de entidades da 
maior respeitabilidade em todo o mundo, como as célebres serpenti· 
nas intra-uterina, ali:m de estar, indiscriminadamente, distribuindo 
pílulas llnticoncepcionais, que todo médico sabe são altamente noci· 
vas quando empregadas sem formal atenção e orientação médica. 

Mas, o importante, Sr. Presidente, o que surpreende, não só a 
mim mus u várius outras figuras que estudam o problema, que o 
controle da natalidade é, realmente, ineficiente, ali:m de ser um pro
cesso genocida e de conotações políticas, só nos resta, então pergun
tar: ti quem íntercssil- já que esse processo parece ineficiente- esta 
campanha que se está razendo velada c agora se pretende razer 
ostcnsivaml!nte, no Brasil? 

A resposta í: simples c dirctll, parte de um pressuposto muito ao 
gosto dos economistas de que, se é dilicil acabar com a miséria acabe
mos com os misenlveis. 

Se o controle da natalidade passa a ser ineficiente em uma 
população global, certamente terá sua cliciéncia em circunstâncias 
restritas, isto é, em pequenas comunldudc!s. 

E é justamente por aí que pretende agir o Governo brasileiro, 
ou, mais especificamente, o nosso sofrido Nordeste que vai se tornar, 
mais uma vez, laboratório de experimentações estrangeiras, sob o 
preconceito de que ó dilicil encontrarmos, pelos nossos meios, a 
saída daqueles problemas qacjá são seculares. 

A este respeil!J citarei uma das maiores autoridades brasileiras 
em Demografia, o demógrafo Ricardo Tavares, com Curso de Pós· 
Graduação na Inglaterra c, atualmcnte, trabalhando no Instituto de 
Medicina Social, na Universidade do Rio de Janeiro. 

DizS. S• 
Quando o modelo económico não funciona, é porque o 

povo não está prepamdo. 
Esse argumento cconômico da tecnocracia é a base do 

modelo adotado em nosso País, de concentração da renda. 
Segundo ele, as ramilias de baixa renda e muitos filhos não 
poupam c, portanto, não adianta distribuir a renda, porque 
isso iria provocar apenas uma inflação de demanda, au
mentando o consumo e diminuindo a capacidade de investi· 
menta. Se, por outro lado, a renda for concentrada, o grosso 
da possibilidade de poupar passa às empresas e isso, segundo 
o modelo, aumenta a poupança, consequentemente o investi· 
menta e, cm última análise, o desenvolvimento económico. 
Mas há uma contradição: pois se, por um lado, as famílias de 
baixa rendll não poupam, como justificar programas de 
planejamento pura aumentar a poupança? Não casa coisa 
com coisa. Além disso, o utuul salário mínimo não dá nem 
pllra comprar alimentos para uma pessoa, segundo dados da 
Fundação Getúlio Vargus. A Solução, entilo, seria zero filhos. 

Estú ai, Sr. Presidente, absolutamente clara a real intcnçilo de 
se ruzer uma pol!ticu de controle da natalidade, neste Pais. Significa 
mais uma desculpa, mais uma tentativa pura se opor à evidência da 
má administração principalmente no sctor económico, neste Pais, 
que nào conseguiu fazer que chcgilssemos ao desenvolvimento tüo 
prometido. 

Mas, hi1 um ruto ainda, da maior gruvidude: é que está-se 
trumundo uma verdadeira urmudilha aos pobres opcn\rios brasi
leiros, quando o Sr. Ministro da Previdência e Assisténciu Social, 

·· Nuscimento e Silvu, lembrou, segundou Ga:eta de A lagoas, de I• de 
maio de 1977, que o salilrio·ramllía c o auxflio·nutulidude poderiam 
ser extintos no diu em que se eretivar a verdudeiril pollticu·aô éan·;· 
trote da natalidade neste Pais. 

Pretende-se, Sr, Presidente. como não se pode acabar com u 
misériu, acnbur com os miserltvcis, ucnbar formulmentc, impedindo 
o nascimento e acabar sularialmente, impedindo que eles tenham 
salúrio-ram\liu c uuxflio·nlltalidade. 

M~s. Sr. Presidente, a gravidade muior não reside ainda ai. A 
maior gravidndc de tod<ls não é uma só, são duns: a primeira i: a 
evidente purticipnçào de interesses internacionais que foi, ali:Js, 
mngistralmcnte colocada pelo demógraro carioca, quando torna clu· 
ro o interesse dns multinacionais c de algumas empresas, ligadas a 
elas, como empresas que ruzcm a comercialização da quase totali· 
dade de pflulus anticoncepcionais que se está usando, neste País, sem 
receita médica. Dltm-se de passagem, cstá·sc usando irregularmente 
nu entidade que está falendo o pluncjllmcnto familiar, no Nordeste 
do Brasil, u BEMFAM. A esse respeito, í: muito interessante 
verificarmos, a Revista de Administruçuo de Empresas que, 
decluradamente, raz uma pesquisa conduzida por uma consultaria, a 
pedido e sob os auspícios da Fundação Ford e da Sociedade Civil do 
Bcm-Estar Familiar no Brasil, que é" BEMFAM. Uma das conclu
sões desse estudo é bastante evidente c dispensa comentários. Diz o 
estudo: 

"A parte final do urtigo (item 5) ó dedicada u uma 
estimativa do potencial de mercado e das tendências de 
consumo entre 1966 c 1970, cuja interpretação, ü luz dos 
dados revelados pelas pesquisas, nos conduz a algumas consi
derações sobre a conveniência de introdução de uma politica 
institucional públi.ca de planejumento ramiliur no Brasil.'" 

Some-se, portanto, o ratar econômico - este menos veludo -
ao rato novo, qual seja o de que multinacionais estão interessadas em 
vender e poss~tm continuar n promover as vend~s de anticoncep
cionais, alguns dos quais proibidos pela ,tdmini.urarinn and Dn1gs, 
dos Estados Unidos, como ultall)entc nocivos à saúde popular. 

Mas há mais, Sr. Presidente- o outro rato, o mais grave de to· 
dos.~ a posição do Sr. Ministro da Saúde. O Sr. Ministro da Saúde, 
reiteradas vezes, tem vindo a público para dizer que aquele Ministé
rio rará uma limitação da natalidade, atravi:s da prevenção da gra
videz de alto risco. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portellu)- Permita-me inter· 
romper V. Ex• para avisá-lo de que dispõe de 5 minutos para 
concluir seu discurso. 

·O SR. GILVAN ROCHA (MDB - SE) - Concluirei nesse 
tempo. Ex• 

Ora. Sr. Presidente, isto dito nu voz de um Ministro, que tam· 
bém é médico, certamente vai enriquecer o já grandioso anedotário 
nacionul. 

O Sr. Ministro diz, em puluvrlls professorais que vai evitar a 
superpopulaçuo do Brasil protegendo a gravidez: c mais: S. Ex• diz 
que rará isso usando u pílula pura controlar a natalidade. 

O rato i: rigorosamente histriónico. Como S. Ex• vai proteger u 
gravidez de alto risco~ Dando pllulns'! S. Ex• deveria, pelo menos, 
num raciocínio médico, razer uma extrapolaçuo que não é pura, 
cientificllmente, mas pelo menos não seria tão cntllstr6ficn, se disses· 
se que iria ruzer um controle de natalidade através do expediente de 
evitnr n maternidade de alto risco, jamais de gravidez de ulto risco. 
Umn gruvidez í: um .rato consumado: a gravidez instalada é irreversf· 
vel tunto do ponto de vista ético conio do médico c do biológico, não 
se pode razer um controle de gravidez de alto risco para evitnr uma 
supcrpopulnçã<>. Isto i: elementar. 

Mus, Sr. Presidente, afinul de contas, roi desse Ministório que 
suiu u insólitu idéiu de se construir riscinus cm rios, no Nordeste, 
pan1 que se cvitussc às nossas criançns se contuminurem com xistos 
de xistoSomosc. 

Sr, Presidente, cm vez de declnraçõcs histriônica.em vez de se 
udcrir n processo ineficazes c que signilkam mais um cordão umbili

. Clll.dn noSSU dependência do exterior, C\11 VCZ de se Obedecer US 
normns que este Pufs sempre proclurnou, c1n reuniões intcrnucionuis, 
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pretende-se agora, nestu panacéiu que nilo causou beneficio algum a 
nenhuma nuçilo que fez programa globalizado, vem o Sr. Ministro 
du Saúde, acolitado pelo Sr. Ministro da Previdi:nciu Social, curvar a . 
cabeça aos grupos internacionais c, principalmente, às multina
cionais da indústria farmacêutica. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB}- V, Ex• me permite um 
aparte'! 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB :- SE)-Com muito prazer. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Lamento discordar da 
colocaçilo·dc V, Ex• nesse problema, porquanto o embaralhamento 

. de dados e o apelo a informações espassas, e a confusão entre contro· 
lede natalidade c planejamcnto familiar, podem realmente conduzir 
ao raciocínio que V. Ex• estâ querendo impor, de que, realmente, o 
Governo brasileito, as nossas autoridades estilo dóceis no poder das 
multinacionais, interessadas na comercialização de anticoncep· 
clonais, c que essa politica é aética e prejudicial à famllía, V, Ex•, 
como profissional da Medicina, e como jâ disse e revelou, um 
estudioso do assunto, sabe V. Ex• -que esse problema de planeia· 
mente familiar vem preocupando a todas as nações do mundo, c isso 
anualmente é debatido nos foros internacionais; e hâ realmente uma 
preocupação mundial pelo exagerado crescimento da populaçi!o. A 
própria Igreja Católica admite e recomenda o planejnmento familiar, 
mas o planejamento familiar baseado na consciência do controle da 
natalidade, não através de uma violentação - forçar que os casais 
não tenham filhos - mas na limitação consciente da limitação dos 
filhos; despertar em cada essa conscicncia porque, na realidade, 
como V. Ex• sabe, estamos caminhando para 200 milhões de 
habitantes, dentro de 25 anos, O crescimento urbano no Brasil é da 
ordem de S%, o crescimento geral da população estâ beirando os 3% 
(2,8 ou 2,9%), com problemas graves para alimentar uma população 
ainda carente de necessidade, como é a nossa, resultado de um longo 
processo de empobrecimento durante dezenas de anos, em que hâ 
necessidade, realmente, de um planejamento familiar, Hoje, comba· 
ter o planejamento familiar - desculpe-me a franqueza - é uma 
idéia obsoleta. Isso jã cstâ sepultado, Todas as nações, cm condições 
semelhantes à do Brasil, de grande extensão territorial e que tem 
problemas, como V. Ex• bem conhece, de dar um padrão de vida 
condizente a uma população imensa,. .. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Peço a V. Ex• que 
conclua o seu pensamento, devido ao pouco tempo que me resta. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- ,., tem forçosamente 
que pensar em plancjamento familiar. Este é um assunto que, real· 
mente, mereccrht uma discussão, não cm aparte como estou fazendo, 
mas cu poderia, em outra oportunidade, trazer, também, para 
V. Ex•, uma série de argumentos de natureza técnica ou opiniões 
abali~adas sobre este assunto, para mostrar que combater o 
planejamento familiar é uma idéia obsoleta. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE) - Estimaria muito. 
Apenas repidamente, atendendo ao apelo do Sr. Presidente, desejo 
recolocar algumas das expressões de V. Ex• Primeiro, a 
preocupação mundial sobre aumento de população. V, Ex•, 
evidentemente, está se referindo à preocupação das grandes potên· 
cias em relação às potências emergentes, jâ que as grandes potências 
não têm esse problema, E, racionando dessa forma, V, Ex• esta cm 
gônero, número e caso com a minha tese. E vou lhe dar um exemplo 
prático: sabe V. Ex• que as multinacionais, os grandes grupos 
intcrnucionais, c principalmente as grandes potências, pensarão duns 
vezes em invadir um pais do tamanho da China pelos quase um 
bilhilo de habitantes que tem. Seria muito mais fâcil invadir a Sulça 
por exemplo apesar do produto interno bruto excepcionalmente alto 
daquele pais e do seu progresso indiscutlvel, Esse argumento é 
válido pura o pais do tumanho e de uma ârea como a ocupada pelo 
Brasil, 
.. l·'n'i;líi;'ti preocupação - o que V. Ex• talvez não tenha 

póí·õ•h.i•h> -~·nunca é dus grandes potências aumentarem a popula-

ção, mas a de nua deixarem aquelas que podem ser as grandes, potcn· 
cias chegarem a si:-lo. Isso é claro, meridiano e muitlssimo moderno, 
nada obsoleto. 

Em segundo lugar, V. Ex• que diz também ser estudioso do 
assunto, sabe, deve saber como estudioso, que existe a primeira lei 
naturnl: ninguém pode legislar sobre reprodução animal porque 
existe o equilíbrio vital, que sempre sobreviveu, desde que vida é 
vida, E tem mais, existe um consenso, hoje, universal, de todos os de· 
mógrafos, que a população mundial se estabilizará em torno de vinte 
e'.cinco bilhões de habitantes. Evidentemente, que não interessa às 
grandes potências que esses bilhões de habitantes estejam aqui nos 
trópicos. 

Em terceiro lugar, quem faz a confusão é V, Ex• Planejamento 
familiar é eufemismo. Inclusive, gostaria que V. Ex• me dissesse 
como se faz planeíamcnto familiar, em ordem oficial - e, 
evidentemente, é esse o meu tema, não é o planejamento familiar, 
repito, sem controle de natalidade? São coisas sinôntmas. E estou 
aqui a verberar contra uma politica governamental. Evidentemente 
- vou mais distante- no dia em que a miséria for rompida - c 
miséria é efeito, não causa - nós estaremos na mesma maneira que 
os grandes países que, segundo dados, .. , 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Numa limitação de 
filhos consciente, isso não importa. 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- ... sem nenhuma 
politica de contenção de natalidade, ... 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Não é através de 
legislação, mas de uma limitação de filhos, consciente. 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- ... conseguiram o 
equilíbrio fundamental entre nascimento e morte. 

Mas, para terminar, Sr. Presidente, fuça um apelo para que este 
Governo, seus responsáveis, pelo menos, honrem o compromisso 
que firmaram na Conferência Mundial de População em Bucareste, 
quando disseram, entre outras coisas: "em termos absolutos, nào há, 
pois, problema de superpopulação no Brasil. Em vista do exposto, 
não hã motivo - e isto é uma declaração aliciai do nosso Pais -
não há motivo para implantar no Brasil politicas de contenção do 
crescimento da população", 

Espero, Sr, Presidente, que este Pais honre os seus 
compromissos internacionais, e que não seja presa fácil de multina· 
clonais e de potências estrangeiras, que não querem ver a nossa 
grandeza. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Sr. Presidente, como 
Líder, em face das declarações pessoais do ilustre Senador Gilvan 
Rocha, solicitaria a V. Ex• a palavra para, cm nome da Maioria, 
opor as objeçàes necessárias ao pronunciamento do ilustre 
representante de Sergipe. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- V, Ex• tem a pala· 
vra, como Líder. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Como Líder, pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

Há, reconhecidamente, em marcha, no Pais, um plano visando a 
incompatibilizar o Governo Federal e, por conseguinte, o ilustre 
Presidente da República, com a opinião pública nacional. E, com 
isso, a implicação decorrente: o impedimento ou obstrução no pro· 
cesso de aperfeiçoamento da democracia brasileira. 

Ainda ontem, no final da tarde, tivemos, quantos aqui estâ· 
vamos, a oportunidade de ouvir as palavras emocionadas e 
emocionantes do eminente Senador Jarbas Passarinho, num apelo 
no sentido de que, cm fuce das reais dificuldlldes por que pussa o Pais 
- dificuldades oriundas de fatores conhecidos, inclusive, de ação 
externa, com repercussl\o direta e imediuta na nossa situação 
econômica, num upelo, repito, no sentido de que todos nos unisse· 
mos e nos déssemos as mãos pura vender essas dificuldades conjuntu· 
ruis. 
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Referia ele, Sr. Presidente, ao que se estava passando cm nossa 
Universidade. Teve ele- como cru de justiça que se esperasse de um 
homem de seu porte - o reconhecimento do natural idealismo da 
juventude brasileira. di rio, precisamente, do idealismo da juventude, 
porque os jovens, aqui e ali, são os mesmos, marcados pelas mesmas 
inquicwções, pelos mesmos anseios e por aspirações iguais. 

E então mostrava S. Ex• que, dentro da Universidade, uma 
minoria procurava criar obstáculos e empecilhos a que a maioria dos 
universitários freqUentasse as suas aulas, criando piquetes para que 
tudo fosse mais tumultuado e mais turbulento. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex• 
um upurte'? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BAl- Com muita honra. 

O Sr. Jarbas Pasurlnho (ARENA- PA)- Peço permissão a 
V. Ex• para um aparte, porque entendo perfeitamente a posição do 
nobre Senador Gilvan Rocha. Ele é um professor universitário, c tem 
uma dupla sensibilidade em relação ao caso: nós, como cidadãos e 
políticos, e ele nu dupla qualidade de cidadão c professor universitá· 
rio. Mas quando ele diz que a universidade foi maculada foi ofendi· 
da, foi insultada, acho que V. Ex• dá u resposta correta: na medida 
cm que separa as uçõcs, àquelas que são uçõcs legais, àquelas que silo 
açõcs legítimas, c àquelas que são ações que já caminham para a 
prática do ilícito até penal. Veja V. Ex• que os jornais locais amanhe
ceram com este aviso aos estudantes: 

"As autoridades governamentais esclarecem aos estu· 
dantes da Universidade de Brasília que será plenamente 
garantida a freqUénciu às aulas, àqueles que assim o 
desejarem". 

A informação que tenho é a de que pessoas se infiltraram nu 
universidade pela madrugada, pelo amanhecer, untes dos próprios 
estudantes lá chegarem. ConseqUentemente, não houve o que se po· 
deria entender, m/c/11 .<en.ou; de invasão, porque invasão pressupõe 
vencer uma resistência, é uma violência. Não. Houve uma presença 
prévia, que se antecipou, portando, à chegada do estudante e essas 
pessoas pretendiam dar cumprimento à ordem dos altos escalões da 
República, que era garantir o direito daqueles que dissentiram da gre
ve, apenas isso. Agora, veja V. Ex•, nesse momento os jornais mes-, 
mo, que de modo geral têm simpatia, porque têm que ter pela 
juventude, todos temos que ter, eles trazem fotografias; trazem noti· 
cias, e a gente verifica que, pelo simples exposição de fatos, qualquer 
pessoa um pouco mais atenta chega a determinadas conclusões. Por 
exemplo, esta fotografia do Jornal de Brasi/ia, mostrando alg~ns dos 
cartazes, um deles, no meu entender, incrimina o próprio MDB, dai 
11 minha razão de ontem ter feito o meu apelo aos meus colegas da ou· 
1m Bancada. Aqui existe uma faixa: "MDB pede "impeachment" do 
rei". 1': um problema, já vejo que está agravado pela participação, 
que já não é: da natureza estudantil propriamente dita, mas envol· 
vendo até o Partido da Oposição. O jornal Correio Bra:i/imse foi 
queimado, porque ao invés de dizer que eram mil estudantes 
escreveu que eram 300 que se tinham reunido. Então, a intolerância 
está marcada. por uma ação que nós compreendemos no passado, 
quando na nossa idade, mas que também é nosso dever agora, mais 
maduros, como somos, caracterizar a diferença que deve existir entre 
um protesto nuturule aqueles que pretendem ser mais do que um pro· 
testo. Haja vistu o próprio butismo dos movimentos do dia: "Diu 
Nucion11l delutu". Luta, no sentido estritamente etimológico, signifi· 
ca combute. guerra, esforço pura vencer pela violência. Dir-se-ú que 
lut11 tambhn pode ser aplicudu no sentido figurado. Certo. Por que 
então ni\o se deu, por exemplo, "Dia Nacional do Protesto?" Mas 
nào. "Diu Nacional du Luta," pura caracterizar cxatamente uquilo 
que se pretende como sendo uma disputa. Dai, acho que V. Ex• cstll 
ahsolutllmente certo, quando mostra que nuo houve uma tentativa 
de se redu1.ir 11 Universidade a um campo de exibição de violências c 
de pritticus de violéncius por parte de autoridades. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- O aparte de V. Ex•. 
por st mesmo, responde plenamente ao pronunciamento d,, ilustre 
Senador Gilvan Rocha. 

O Sr, Gllvan Rocha (MDB- SE)- Não responrle, Excelência. 
Por isso mesmo é que cu quero um aparte, se V. Ex• me conceder. 

? S.R. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Por uma questão de 
dcferencta, vou concedê-lo, embora V. Ex• não tivesse a mesma 
distinção para comigo. Está concedido o aparte. _,- :· 

O Sr •. GII•an Rocha (MDB- SE)- V. Ex• i: a própria te.ste·; ___ 
munha pots tem boas ouças. Eu disse a V. Ex• que estaria fazendo' 
um~ declaração cm meu nome próprio, era uma opinião, não uma 
postção. Mas, não me furtaria ao debate, quando fos.e chamado 
pura se vcrificar~m as posições. E esta é a hora! O ilustre Ministro e 
Senador Jarbas Passarinho é um homem que tem total autoridade 
para entrar no assunto. Ele, quando Ministro, foi homem do diálogo 
-ele reconhece e nós reconhecemos isso; ele, orgulhosamente e nós 
também. Foi um homem que sempre dialogou com os universitários 
e há poucos dias, me relembrava um fato passado no meu Estado de 
Sergipe: ele, ao entrar numa reunião de estudantes, foi hostilizado. 
Mas. com sua vcrvc, com a sua sabedoria, com a suu inteligência, 
terminou sendo aplaudido. Sabe S. Ex• que não é tradiç'o mélhor 
do Brasil a invasão - c a invas~o é caracterizada de policiais arma· 
d~s ou nào - no recinto universitário. Tanto isso é verdade que ati: 
exiSte uma frase, que passou para a história do Brasil, quando. no 
curso de um passado não tão remoto, o ex-reitor Pedro Calmon. ao 
interpelar um cavalariano, da então Policia do Distrito Federal, que 
queria entrar nu Faculdade de Medicina, abriu os braços muito 
significativamente e disse: "Meu filho, Policia só entra aqui com 
vestibular''. Essa foi uma tradição das-melhores que já tivemos no 
Pais. E a posição do MDB i: absolutamente tranqUila: nós somos 
democratas e por isso mesmo nunca defendemos desordem, mas 
reclamamos - isto sim- a r alta de diálogo: canais obstruidos; pois 
a imensa maioria dos nossos colegas participaram de greves, como 
eu participei quando era universitário: participaram de querelas con· 
tra a Policia nas ruas; mas sempre fomos ouvidos pelas autoridades, 
sompre conversamos, sempre recebemos visitas de professores e de 
autoridades governamentais que iriam para o diálogo. O que nós 
queremos é: exatamente isto: não é a glorificação da baderna nem da 
desordem. ma~ do diálogo, que há muito tempo acabou neste Pais. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA)- Inicialmente devo 
dizer ao ilustre Senador que nenhuma autoridade se mostrd indi· 
~crente às ~aturais reivindicações da juventude. Tudo quanto for de 
Interesse dtreto dos universitários; quanto diga respeito à suu vida 
estudantil, .para que ela seja melhor, para que ela seja bem ajustada, 
à sua destinação, contarll, decididamente, com o apoio das auto· 
ridades governamentais. Mas, quer-se transformar uma politica 
estudantil numa politica. partidária, c chega-se ao ponto de, como 
bem demonstrou o ilustre Senador Jarbas Passarinho; •através de 
uma fotografia, pedir-se o impeachement do rei: por que tal legenda? 
Nem há reinado neste Pafs, nem existe rei em nossas universidades. 
Portanto, o processo empregado está desviado das verdadeiras 
reivindicações estudantis. 

O Sr.Jtamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um apar· 
te'! 

OSR. HEITOR DIAS(ARENA- BA)-Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Prezado L!der, leio na 
Folha de S. Pa11/o de I• de junho de 1977, uma entrevista do ilustre 
reitor da Universidade de Bras!liu, que depois de fazer uma análise 
do problema da universidade, entra também na análise do problema 
educacion~l. E uma pergunta me assaltou aqui uo ler esse trecho, 
que gostunu de ler pura V, Ex•. Quem sabe V. Ex• poderia esclare· 
cor o que diz o nosso reitor. Palavras do reitor na sua entrevista: 

"Culpa tambéri1 cabe aos tecnoburocratus truvestidos de 
cducudorcs, pois forum eles que transrormurum umu reforma 
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dn ensino superior ndcquudu numa saturnnl de ucustos .. bcnc• 
fícin'i": "alunndos", "custo-aluno", dcsumunizundo os jo
vens c rcdu1indo-os a meros ••reversões", Inputs e omputs, 
c~qlH!ccndl'I·M.:, talv..:z tn~!levolamente, de que ensino é quuli· 
dadc c nfio aritmética.· 

Tudo condu1. ao drama nacional de hoje: cada vez mais 
as elites intelectuais, sobretudo as compromissadas com o 
futum do País. se retraem: muitos se limitam à rotina~ deixan
do um vazio nu vida publicu avidamente preenchido por indi
víduos dcsprcparados íntclcctualmcnte ou por mistificadores 
tccnohurucratt~s." 

l'er~untaria a V. Ex•: esses tecnoburocrutas estão onde? Ainda 
cst:1o nn Gnvcrno nu procederam upenus a essa reforma a que alude 
o magnil'ico reitor'! 

O SR. 1-H:ITOR DIAS (ARENA- BA)- V, Ex• nunca me fa
ria pergunta de til o fúdl respostu, Naturalmente. a minha resposta a 
V. E ... ~ scrú hcm genérica. 

,\ leitura feita por V. Ex• é uma demonstração, antes de tudo, 
de LJU~ neste !,ais n governo assegura a livre manifestação de pcnsa
ntentt1. Cada qual exprime o seu, divulgado amplamente, num teste
munho clm1lientc de que, ae> contrário do que insiste a Oposição, hã 
ahsnluta lihcrd:nlc de Imprensa. 

O Sr. Itamar Franco (MDB -MG) - Objctivamentc, qual a 
rcs{'losl:l'~ Onde estão os tccnoburocrut<ts~ 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA)- Esta é a resposta 
cxata que dou a V, Ex• 1: um homem que tem o seu ponto de vista e 
que t1 exprime livremente, numa demonstração de que o Governo 
não impiie poias ao pcns:tmento de quem quer que seja. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Ex• onde estão os tecno
hurocraws'! 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Já dei a minha 
n:sposla ;,t V. Ex• 

( Troc'wii-St' aparr~s simultâneos.) 

O Sr, Milton Cubra! (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
ar arte'~ 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não, Ex• Não deu ... 

O SR. HEITOR lHAS (ARENA- BA)- Sr. Presidente, ares
pnsm estit dada pei•IS minhas palavras, pelas palavras do ilustre Sena
dor .larhas Passarinho, pelas fotografias que ele acaba de trazer à vis
Iii Ut: t(,dn Congresso ... 

O SR. !'RESIDENTE (Petrônio Pe>rtella)- Peço aos Srs. Sena
dort:s n dt:virJo silêncio pun\ que possamos ouvir o orador. 

O SR. Hf:ITOR DIAS (ARENA- BA)- ... pelas fotogranas 
:'1 vi"itu de 1núos nôs c qut: rt:spondcm pelo tlmbicntc que uma mino
ri~\ ~luis impllr normas csdrllxulus t1 vidtl univcrsiti1riu de Brasiliu. 

Ou<;ll, Cll\11 muita honra. o aparte do nobre Senador Milton Ca
hral. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB}- Nobre Senador Heitor 
Dia>, a declaruçuo do Reitor da Universidade transcrita na 
imprensa, rcvelu, realmente, um fato incontcstltvcl! Existem pro
fcsmrcs no Brasil que ainda não se conscicntizuram do seu papel, 
que s:lo nutu> aplicudorcs dessa reforma. O que ele está denunciando 
í: uma vcrdaJI.!, O que é preciso é que esses elementos sejam cxpur
!!adm d:~.; univcrsidudcs. Temos é que límpnr os mcios universitários 
de.: ~..·crto'i dl!lllcntos cncapuzados que usurn u cútcdru para ulimc:ntnr 
n ... uhvt:r"i~n. lstn é um fato incontcstúvd. 

O Sr. ltumur Franoo (MDB - MGJ - Permite V. Ex• um 
upartc'! 

O SR. I' R ESIDENn: (l'etritnin Portellu)- Peco ne>s Srs. Senu
dorc' lJliC llàll H)'lartcicm sem o cnnscntimcnto prévio do orudor. 

O 'Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Senador Heitor 
Dias, permite V, Ex• um aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Com muita honra, 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Eu gostaria de 
fazer um breve comentário a respeito da leitura que o Senador 
Itamar Franco acabou de fazer aqui. A mim me parece que o trecho 
lido não incrimina o reitor como contestador da reforma. Ele diz que 
a reforma, se bem ouvi, é adequada, Uma reforma adequada. O que 
ele está mostrando é a sua inconformação com aqueles que, na apli
cáí;':io da reforma, esqueceram que o sujeito da reforma era ·o estu
dante c transformaram o estudante, ou seja, o homem, cm objcto, a 
tal ponto que lhe deram um tratamento de computador, de Input e 
ourpur, E essa passagem do trabalho do Magnífico Reitor da Uni
versidade de BrasUia nilo mostra absolutamente que ele seja, como 
ouvi vozes da bancada do MDB dizerem agora, contrário à reforma. 
Nilo, Ele estâ ati: defendendo a reforma. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• permite? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Sr. Presidente, para 
concluir ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• permite? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Não dou mais 
apartes. 

Sr. Presidente, para concluir ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla. Fazendo soar a cam
painha.) - Para uma questão de ordem, eu concedo a palavra a 
V. Ex• Quero, desde logo, acrescentar que cabe ao orador negar o 
aparte aos colegas. 

··-~o_Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Exato Ex• A qucstilo de 
ordem é à' seguinte: de acordo com o Regimento Interno, negado um 
aparte a um Senador não poderá ser cedido a outro Senador, 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Pot'tclla) - A partir do mo
mento cm que S. Ex• negou o aparte, não o concedeu a mais nin
guém, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -Ele me negou o aparte. 
Desculpe-me, pois não posso discutir com a Mesa, com o maior 
respeito a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Quero frisar a 
V. Ex• o seguinte: no momento em que V. Ex• se levantava para 
protestar quanto à não-concessão do aparte, foi cxatamcntc numa 
atitude de rebeldia à declaração do orador de que já não mais con
cederia aparle. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Elejú havia me negado o 
aparte, Ex• .• por obséquio. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) -Sr. Presidente, a 
posição do ilustre Senador me deixa entristecido, porque S. Ex•, em 
lugar de se valer das normas parlamentares, procura, exatamente, 
modificar o curso das boas normas numa posiçõo absolutamente 
antidemocrática. Eu lhe consenti o aparte c S. Ex• leu um jornal 
quase todo. Eu nilo tinha obrigação de dar tanto tempo para que 
S. Ex• lesse urtigo de terceiros: mus deixei que completasse a sua lci
turn, imedimumente depois, fiz u conteslucilo devidu. 

Mns, Sr. Presidente, como disse e como uqui se provou, o 
Governo, pelns suas uuloridades, nilo maculou o recinto da Universi
dade. Os dísticos que ICt cstuvam, e que estumos a ver através dos 
clichi:s dos jornais. nilo dizem respeito tt implantação de reformas, 
mus a reivindicações que nada têm que ver com o processo c com a 
vidu dn universidade hrusileiru. 
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Falou-se que u universidade é um templo. Reconheço, Mas um 
templo não é um templo apenas pelo nome. Um templo é um templo 
pela sacrnlidude do seu culto. A universidade, um templo, sim. 
enquanto a sua vida fluir sob a inspiração da cultura; nu intimidade 
com os livros, no respeito nos mestres c na prúticu dos e:<emplos que 
se l'll!_!rnndct:1::;1 n·~ ~~ult0 14:• ~<. 1 r:.,_ •' ~·· q~1~ifi1.'am no..; il11::1i~ nu.: 
fundamentam a~. nu'is;ls m::i í1nr ~-, tr: •.tl ~~'ll~'. cri~ti'\s, 

O momr.:nto cst:l a 1.!.\Ígír rcnt.::-.üo c: muito espírito de rcn(lncia. 
Não estão em jogo os nossos interesses, mas o destino do Brusil. 

Assim, rcitcrandL') :1s pa\avrns altarncntc sensatas do eminente 
Senador Jarbns Passarinho, deixo, aqui, o meu apelo para que todos 
nós, de umbos os Purtidns. OI)S demos as mr1M porque 11{1 umn 
missão mnior para tnclos nós, que é cxnt:unentc a de ajudar a 
construir um Brar.il maior, um nrasil melhor. um Brasil absolu· 
lamente dcmocrútico. 

E nilo scrú pela cizúni:t, )"leias manifcstttçõcs de ódios c explosões 
de rancores c de discriminw;ôcs pessoais, que estaremos traçando um 
caminho certo pnru atingir tiio elevado c nohrc objctivo. (Multo 
bem! l'nlmns.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre n mcsn, 
projeto de lei que scrú lido pelo Sr. 1°-Sccretário. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI!)() S:~;'iADD NQ 119, DZ t97í 

Estende uos dclcr,ndos s!nilicais o~ efeitos tln estnbilidndc 
provisória rcfcrirln no 11rt. ::~:.. C!.T. 

O Congresso Nacional dccrcl<.1: 

Arl. ]\I J: acrcsccntndo ao ;1rt. 5~3 c!:~ Consolidaçi10 dns Lei:; 
do Trab:1lho o seguinte parúf!rafo único: 

.. Art. 523. ..... " ... " . " " .. " " . " ..... " " .. 

ParÜ,!!rufo único. Aplicam-se uos dclcgmlos sindico1is as 
disposições do art. .5·13." 

Art. 2~" Est~l Lei cntrurú cm vi~or na data de $Ua puhlicaçün. 
Art. 3~' Revogam-se a-. di~posiçi)cs em <:C'lnlr{trin. 

Jt!~~l.'ic:;ç:::J 

O art. 543, CL T. cst:~belcce cm a ficcJ,; juridico-trabul!:bt<~ que. 
no entender de todo:• os doulrinadlll'i..::-\ c d:.t rr·1rriajurispruc.:~nci:'. de 
nossos trihunais, é destin;al~l tl mailH' J;amnti:1 dus liberdades sindi
cais consugn1d:1s tanto nu Constitui~;nc Federal (art. 166), quanto nu 
própri~1 Consolid:1ç:\l..l (~rts. 511 c SC!JUintt!s). 

Em vádude. somente n chamada .. estahi\id:.1dc provbóriu", 
assegurada nos dirigcntcs pdo :1rt. 5~D, CL T, C que proporciC'Ina a 
neccssúrin tranqfiiliúadc para •l cxl!rcicio Jas funções sindil!~ds. 

susct:tiwis t;SSi.\s, nàn mro, de J'lrcvcnç.Jcs de todu ordem por parte 
dos cmpregt1dnn:..; menos csdarcddns Nl incscrupu!mo~. 

Entrct.~nto, o Jelcgado >indicai, uma necessidade da estrutura 
de funcionumcnlo c atunçL!o t.las entidades sindicni!-i, tão sujdtos 
qu:lllloos dirigcmcs a incompn::ensõcs patronais, não gola de iJt:nli
co direito, por inr.:scllndidu omiss1\o h:gal. 

A proposiçüo :.qui oferecida à consideração du Casa corri~c tal 
omissiio. 

Saiu das Sessões.~ de junho de 1977.- Nelson Carneiro. 

LEG!!:L,~Ç.-10 C!T,::JA 

DECR270-LEI :-;o 5/.5~. ::;:: :o ::>E MAIO ;)219.;3 

Art. 523. ús c..:::: ~·.~.c)s sincii.:~lis c•.:s::::::Cl)-; :. ~:::~çr:o c:::" ddl..!· 
p:acias OU SI!ÇÕeS ir::·~t:~~:, :;S n:: ro:'l~i~• eSI.~~hl!,c..;\\.;;1 .~,') ~ :!"CD ~1<~. ~.i 

s~:r5o dc:;ignndos pela dirctorin dentre os ussociHdos radicados no 
território da correspondente delegacia. 

.\;-;, :~:}. O ~IIJpr<.:g~JJo (,'h:itu par~! o carj.!o (k :tdminbtmçtio 
~indicai nt1 rt.:prcscntaçi'io profis~ional, inclusive, junto u órgào de 
dclihcmçfto coktivn, nüo poderá ser impedido do exercício de suas 
funções. nem transferido para lugar ou mister que lhe di~cultc ou tor
ne impossivd o desempenho das suas atrihuições sindicais. 

! i'' O empregado pcrdcrá o mandato se a transferência for 
por eh: !'.L)licitudu l)U voluntariamente aceita. 

* ;!Q Considera-se de ,licença não-remunerada, ·-salvo asscnti
mt:nto dn empresa ou clúusu\a contratual. o tempo cm que o cmPrc:
~nd<J so nuscnwr do trubalho no desempenho das funções a que se 
n:l~..:rc este artigo. 

* )•1 É vi:dada a dispensa do empregado 'indicalizado, a partir 
do momento do registro de sua candidatura a cmgo de dirc:çüo ou 
rcprcscnt:lÇflO sindical. :né I (um) ano após o ~nu! do seu mandato, 
ca:;o seja eleito inclusive como suplente, su"\vo se cometer falta grave 
devidamente apurada nos termos dcstn Consolidaçüo. 

~ 4'' Considera-se cmgo de direçiío ou represcntacào sindical 
a4uclc cujo exercício ou indicação decorre di! eleição prevista cm lei, 
cquiptlranJo-se-lht: o decorrente du designação pelo Ministério do 
Trabalho c Prcvidi:neia Social. no caso do parágrafo 5• do art. 524 e 
no art. 52~ desta Consolidação .. 

~ ~·-· Para os fín~ deste artigo, a entidade sindical comunicará 
por escrito à cmprcsu. dentro de 24 (vinte c quatro) horas, o dia e a 
hora dn "~istro da candidatura do seu empregado c, cm igual prazo, 
sua elt:iC~t, c posse, fornecendo, outro:o;sim, a este, comprovante no 
mesmo sentido. O Mini;;tério do Trubulho c Previdência Social fará 
no mesmo J'lrnzo a comunicuçüo no caso de designação referida no 
li na\ do~ ..;.o;o, 

~ 6' A empma que, por qualquer modo, procurar impedir 
que o empregado se associe a sindicato, organize assocí~lçào 
profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes ü condição de 
sindicalizado. ricu sujei la ú pcnaliU~tdc prevista na letra ,.a,. do artigo 
553, "'"prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado. 

f .4s Comhsih•,t; d1.• Constltuictio ~Justiça t! de LeRislaçào 
Socioi.J 

O S~. I'RESIDEN7E (Petrónio Portclla) - O projeto, após 
publkado. scrú enviado ;\s comisstit:s competentes. 

C O .I! I':IRI:'C'E;\1 MA IS OS SRS. SENA DORES: 

j{)SÍ: Guiomard - Ev~lndrn c:,rrcira - Jarhus Passarinho -
José Sarnev- Marcos Freire- Paulo Gucrru- Tcotônio Vilela
Luil Yian:;- Eurico Re1.cnde- Joà!l Calmon - Roberto Satur
nino -Danton Jnbim- Gustavo C;.lpancm:.l"- Benedito Ferreira 
- Osircs Teixeira- Accioly Filho- Evelúsio Vieira- Lcnoir Vnr· 
gas- Otair Bcckcr- Daniel Kriegcr- Paulo Brossard. 

O Sll. !'RESIDENTE (Pctrõnio Portcllu)- Está r.ndu u l·lora 
do Expediente. 

PllSSII•SC à 

ORDEM DOmA 
ltcr.: :: 

Yo:aç~:o • .:m tt::-:w :1;";.ico, do R~qucrimento n9 127, de 
;•;77, ~0 .'-:.:nhc•:- ::,:n:1CD:- ;\1::um 3-::'lcviCes, soliciwndo u 
::ar.sc:i~~~~;. ;-:os A:·ds ,;\l Scnndo ?cCe::1l, do ECi:oriul sob o 
:::Ldn":v:\!o~-:nr:~:::-. ;::ntrc.:l!U\!S :11) :'~~sid!!ilt.: ... pu~licndo no 
.:í)rn::. Tri.'•:::::: .-:'n Ct::r:i, .:diç~o G-.: ; .::<..:..:maio de: :~77. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam qudram permuneeer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
S..:r:L rei ta 01 tran:-.~ri~;ào. 

E a .l'l!KIIinte a matéria cuja tratucriçào é solicitada: 

"MEMORI:\IS ENTREGUES AO PRESIDENTE 

Conrorme roi noticiado, as entidades de classe empresarial, por 
intenni:dio da FACIC, elaboraram três memoriais dirigidos ao 
Presidente Geisel, pleiteando soluções para important:s problemas 
vinculados no desenvolvimento do Nordeste. Esses documentos ro
r:.m entregues ontem u S. Ex•. após o almoço realizado no Palácio 
da Aboliç'lo. lnrelizmcntc a comissão organizadora das homenagens 
ao Presidente não prefixou audiências d.c S. Ex• com as lideranças 
locais, a fim de que se trocasse impressões sobre a situação do Es
tado. No caso especifico dos empresários, teria sido interessante que 
o Presidente ouvisse depoimentos sobre o quadro econômico-social 
do Nordeste, possibilitundo uma troca de idéias sobre temas que 
interessam t~nto ao setor privado quanto ao Governo. Embora essa 
oportunidade não tenha sido orerecida, os líderes empresariais 
cumpriram o dever cívico de encaminhar ao Presidenle Geisel suges· 
toes resultantes de estudos c conclaves patrocinados pela FAC I C, em 
que se analisaram questões de carútcr essencialmente público. 

Os memoriais enviados ao Cher c da Nação versam matéria de 
alta signitic~ção para o Nordeste: nova metodologia de combate aos 
crciteos das secas; necessidade de rerorço financeiro para o FINO R, 
cujos recursos sc1'ão absorvidos, em grande parte, pelas obras do 
Pólo Pctroquimico de Camaçari; implantação de uma minissidcrur
sia no Cc:ufr. com aproveitamento das reservas ferríferas já pesquisa
das c avaliadas, no Município de Independência. 

Com rcfcr~ncia fi luta contn\ os efeitos das secas, o memorial 
contém as conclusões que representam o pensamento médio de téc
nicos c politicas reconhecidamente entendidos em Nordeste que, cm 
Concbvc promovido pela FACJC, examinaram sob os mais diversos 
ângulos o fenômeno da irre~ularidade climática que açoita, 
cidic:lmcnl~:, ~ Rt:giJo. Economistas, adrninistradort:s, dirigentes de 
órgZios govl.!rnamt:ntais vinculudos ao desenvolvimento do Nordeste. 
e;.:.-Governar..inrcs, St:nadores, Deputados, Professores universitários 
c homens de empresas reuniram-se em um certame de alto nível cul· 
wral para definir as melhores alternativas a serem adotadas pela 
politica de redução dos danos causados pelas secas. 

Trata·sc de um trabalho valioso, onde os conhecimentos e a 
cxpcrióncia de peritos cm nordestinidade sugerem interessantes 
modificações para aprimorar a filosofia que visa a amenizar os 
prejuízos causados pelas estiagens. 

No <1uc ~unge ao FINO R, o memorial pleiteia o revigoramento 
de seus rooursos grandemente comprometidos com as obras de 
Camaçari, que o Governo pretende acelerar, com a utilização de 
consideráveis parcelas dos incentivos fiscais destinados ao Nordeste. 

A prioridade do Pólo Petroquímica de Cumaçari é irrecusável, 
pois a antecipação de seu runcionamento representa a queima de 
uma etapa no programa de produção de insumos básicos, a fim de 
reduzir a importação. Este é um problema nacional, que tem 
prevalôncia sobre os regionais, pois tcrà reflexos imediatos sobre o 
déficit cm contas-correntes do Balanço de Pagamentos. Mas a perse
guição dessa meta dc:verá processar-se st:m que o desenvolvimento 
dl1 Nordeste sorra um grave descompasso, com a falta de recursos 
para atender a compromissos assumidos pela SUDENE com cerca 
de 600 empresas privadas, cujos projetas roram aprovados c cstüo 
aguardando a lihcraçuo das parcelas prometidas. 

Se não se encontrar um meio de fortalecer linuncciramenle o 
FINOR, as empresas que utilizam recursos dos incentivos fiscais c 
que r oram convocadas pelo Governo a investir no Nordeste terào de 
enrrentar dificuldades quase intrunsponlveis para cumprir seu crono
grama de atividude. 

Para resolver esse impasse, que está gerando intrunqOilidade 
crescente no sctor privado nordestino, o mcmoriul das lideranças 

empresariais sugeriu ao Governo adotar duas providências: aumcn
t:tr o percentual dedutível do IR das empresas públicas, de economia 
mista c suas :;uhsidiúrias de 25 para 50 por cento, destinado essa 
elevação ao FINO R; canalizar uma parcela da soma nüo utilizada 
dos incentivos lis~ais dcdutívcis pelas pessoas físicas, com base no 
Decreto-lei n' 177. Ao que calculam os técnicos, o aumento do per
centual dcvcrú render mais ou menos CrS I milhão, enquanto asso
br:ts do Decreto-lei n' 157, cerca de CrS 1.200 cruzeiros. Derivando 
totalmente a primcirn parcela c parte da segunda para o FINO R, o 
Governo pl!rmitirú que as ohras de Camaç.1ri sejam impulsionadas 
sem que os demais empreendimentos u implantar-se no Nordeste 
fiquem impossibilitados de movimentar-se. 
· .. A implantação de uma mini~1idcrurgia no Ceará seria. uma 
decisão politica capaz de orcrecer-nos unia opção viável pura revigo
rar nossa economia, cujo ruturo ainda i: indefinido, pois temos uma 
grande riqueza sobre a qual se alicerçam nossas esperanças de 
desenvolvimento 

O memorial examina o assunto globalmente: mostra a existência 
de matêria-prima localizada em ponto estratégico, servido por rodo
vias, energia t:l~trica, tdecomunicação, disponibilidade de carvão 
ve~ctal c coque de babaçu, em suas proximidades (no Estado do 
Maranhão) para acionar os rornos, consumo regional de ferro gusa, 
trcriliados c chapas planas de aço, existência, no Ceará, do maior 
parque metalúrgico da Região. 

Por esta rüpida exposição, podem os leitores avaliur a importân
cia dos memoriais que as lideranças empresariais passaram às mãos 
do Presidente Geiscl, na expectativa de que S. Ex• lhes dê uma solu
ção dentro de sua linha tradicional de •tmigo dedicado do Nordeste." 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 140, de 
1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
retirada do Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1977, de sua 
:tutoria, que destina, mediante doação à Fundação 
MORRA L, os bens constantes das heranças jacentes cuja 
destinação é prevista no art. 1.594, da Lei n• 3.071, de I• de 
janeiro de 1916 (Código Civil). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovlldo. 
O projeto será definitivamente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item J: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 141, de 
1977, do Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando tenham 
tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado 
n•s 177 e 308, de 1976, dos Senhores Senadores Nelson Car
neiro c Otair Becket, que introduzem alterações na Lei 
n<• 3.807, de 26 de ago>to de 1960. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência rarú cumprir a decisão do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 4: 
Discussão, cm turno úniC0 1 do (Jrojcto de Lei da Câmara 

n' 66, de 1976 (n' I.OSR-B/75, na Casa de origem), que dll 
nova redução ao art. 110 do Código Nacional de Trânsito, 
determinando o pagamento pelo inrrator de multa de trânsito 
de stt:t responsabilidade, tendo 

PARECERES, sob n•s 830,831, de 1976, 206 c 207, de 
1977. das Comis<ties: 

-de Constltui~iio c Justiça- I• pronunciumcnto: pela 
constitucionalidade c juridicidadc; z• pronunc\umcntu: 
(rccxame solicitado cm Plcnf~tio) ratificando seu purcccr ante
rior: e 
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-de Transportes, Comunfeações e Obras Públicas - ]o 
pro.n~nelamento: f~vort\vel; lo pronunciamento: (reexame 
sohc1tado cm Plcnáno), contrário. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira usar da palavra, declaro-u encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

!;: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 66, DE 1976 
(N• 1,088-B/75, na Casa de origem) 

Dá nova redaçiio ao artigo 110 do Código Nacional de 
Trânsito, determinando o pagamento pelo lnfrator de multa de 
trânsito de sua responsabilidade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 110 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
que institui o Código Nacional de Trânsito, passa a viger reescrito 
nos seguintes termos: 

"Art. 110. Nilo será renovada u licença de veiculo cujo 
proprietário, à época da renovação, esteja cm débito de mui
tu por infração de trânsito de sua responsabilidade." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porte lia) -Item 5: 

Discussão, cm ·primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senaao no 168, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneira, 
que acrescenta dispositivo ao art. 844, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 133 c 134, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constltulçilo e Jusllça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc, c, no mérito, pela aprovação; c 

- de LeKislaçào Social, favorável ao projeto, com a 
Emenda que apresenta de n• 1-CLS. 

Em discussão o projeta c a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadom desejar usar da palavra, irei 

declarar encerrada a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto, sem prcjulzo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

f: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•168, DE 1975 

Acrescenta dispositivo ao artigo 844, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Acrescente-se uo art. 844, da Consolidaçilo das Leis do 
Trabalho, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 844 .................................. . 
Purúgrufo único. Quando se trutur de rcclumatóriu 

plúrimu ou uçi\o versando cumprimento de decisão normati· 
vn, os empregados, salvo quando nominalmente intimados 
pnrn prestnr depoimento pessoal, poderão ser substituldos 
por dirigente sindical du categoria." 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor nu data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Porteila) - Em votação 
cmendt\. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen! 
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matí:ria vai à Comissão ue Redaçi\o, a fim de redigir o ven 

do pura o segundo turno regimental. 

1:: u seguinte u emenda aprovada: 

EMENDA N' I - CLS 
a) Acrescente-se esse parágrafo. que seria o 2•, ao art. 844 

Consolidaçi\o das Leis do Trabalho, com a seguinte redução: 

"§ 2• Quando se tratar de rcclamatória plúrima 
ação versando cumprimento de decisão normativa, 
empregados, salvo quando nominalmente intimados p 
prestar depoimento pessoal, poderão ser substituídos 
dirigente sindical da categoria." 

b) O atual parágrafo único do art, 844 passará a ser§ I• 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) -Item 6: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciaÇão preliminao 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regim: 
Interno), do Projeto de.Lei do Senado n• 4, de 1977, do 
nhor Senador Vasconcelos Torres, que modifica a redaçã• 
dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (lei 
gânica da Previdência Social), tendo 

PARECER, sob n•IS9, dcl977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalída• 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando discuti-lo, vou sub11~ 

lo a votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer s• 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matêria será arquivada. 

1:: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, 'DE 1977 

ModiRca a redaçio de dispositivo da Lei n• 3.807, de 
agosto de 1960 (Lei Orai nica da Previdência Social). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O§ I• do urtigo 24 da Lei n• 3.807, de 26 de agos 
1960, com a alteração que lhe deu o artigo 7• do Dccreto·lei n• 6 
21 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 24 ................................. . 

§ I• O auxilio-doença consistirá numa renda m 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário de 
ficio, mais 1% (um por cento) desse sulàrío, por uno coo 
de utividade abrangida pela previdência social o 
contribuição recolhida nos termos do urtigo 9•, até o m> 
de 20% (vinte por cento), arredondado o totàl obtido 1 
unidade de cruzeiro imediatamente superior." 

Art. 2Y As despesas decorrentes da cxecuçilo desta Lei 
atendidas pelos recursos oriundos das contribuições rccolhid 
forma do artigo 69 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 30 Estu Lei entrará cm vigor nu data de suu publicuç· 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - EstA esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB. Pronuncia o se· 
guintc discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Fui honrado com um convite para participar de debate, com 
cerca de 200 empresários, na cidade de Fortaleza, sob o patroclnio 
do Governo do Estado do Ceará c da Confederação Nacional da ln· 
dústria, com a colaboração do Banco do Nordeste c da SUDENE, 
na terceiro encontro de investidores do Nordeste. Esse encontro rca· 
lizou-sc entre 18 c 20 de maio último. 

Em Fortaleza encontramos quase todos os Governadores da Rc· 
giào e todos eles apresentaram aos participantes as numerosas opor· 
!unidades de investimentos daquela área. 

Foram momentos de grande otimismo, quando ouvimos os baia· 
nos fazerem referências ao imenso potencial de recursos minerais que 
oferece a Bahia, a concretização dos dois grandes distritos industriais 
de Aratu c de Camaçari, o crescimento ·~~pcional da lavoura ca· 
caucira, sobretudo agora, quando o cacau ofcrc~ preços altamente 
remuneradores no mercado internacional. O pólo de Camaçari, 
sobretudo, monopoliza mais de dois bilhões de ·dólares de inves
timento e fará com que o nosso Pais possa reduzir, drasticamente a 
importação de numerosos produtos no setor petroqufmico. ' 

Foi-nos mostrado a e~pansão formidável da cultura da cana-de· 
açúcar no Estado de Alagoas que, cm 1977, provavelmente, alcan· 
çarã uma produção superior a vinte milhões de sacas; Sergipe ofe· 
reccu a oportunidade da e~ploração do seu riqulssimo subsolo, onde 
desponta a c~istência de uma grande jazida de potássio c de 
magnésio; a instalação de um pólo qulmico em Alagoas, onde o sal· 
gema jâ começou a ser explorado. A c~pansilo da indústria meta· 
lúrgica, metal-mecânica, cm Pernambuco, o inicio da e~ploração 
mineral na Parafba; as possibilidades que oferece a cultura algo. 
doeira na Paralba, Rio Grande do Norte e no Ceará, para 
transformar a região nordestina no mais importante pólo tê~til deste 
Pais. As fabulosas riquezas que oferecem os Estados do Piaul c do 
Ma~aÓhi!o, onde o babaçu começa a encontrar solução para o seu 
dificil aproveitamento que, somente agora começa a ser encontrado, 
pelo desenvolvimento da tecnologia. 

Srs. Senadores, neste ano de 1977, provavelmente, o Governo 
federal disporã com as opções do Imposto de Renda, um volume 
global da ordem de vinte bilhões de cruzeiros. Para o FINOR, o 
fundo criado para investimento na Região Nordeste, foram reser· 
vades 4, 7 bilhões de cruzeiros. Isto significa um crescimento 
razoãvel, tendo em vista que cm 1976 foram liberados, na área, cerca 
de 3,4 bilhões de cruzeiros. 

Como nós sabemos, de uns tempos para cá, houve uma acentua· 
da redução nas aplicações dos incentivos fiscais na nossa região. Um 
quadro que te~ho em mãos revela que depois de 1967, quando dis· 
púnhamos de 77,56% daqueles recursos aplicados no Nordeste, em 
1976 essa proporção caiu para menos de 20%. Em 1977, com o novo 
orçamento, provavelmente teremos uma proporção da ordem de 23 a 
24%. A razão dessas reduções resultou da necessidade que o 
Governo teve de contemplar numerosos outros programas, também 
inadiáveis, 

O Programa de Integração Nacional, por c~emplo, passou a par· 
ticipar com cerca de 30% dos recursos globais. A observação que 
fazemos é de que, embora o Programa de Integração Nacional real· 
mente vá de encontro às necessidades básicas, como a construção de 
estradas pioneiras c sua pavimcntaçi!o, programas de natureza 
s~cial, etc, Inegavelmente esse programa, de real importância, pode· 
rta ser conduzido com recursos do Orçamento da Unli!o, subs· 
tituindo·se, de forma gradativo, os recursos provenientes do Imposto 
de Renda, 

Sabemos que o Brasil tem grandes problemas, c tudo neste Pais 
é prioritário, Hâ poucos dias cu disse, aqui da tribuna: tudo no Brasil 

é prioritãrio. 1:: prioritârio o programa rodoviário; é prioritário o pro· 
grama ferroviário; é prioritária a construção de portos; é prioritârio 
o combate ao analfabetismo; é prioritâria a melhoria das condições 
sanitãrias; é prioritãrio o programa habitacional; é prioritârio o crcs· 
cimento das exportações. 

Falta, evidentemente, recursos para cobrir todas essas c outras 
prioridades, mas do nosso Indo, por exemplo, diante da fragilidade 
que oferece a região nordestina, é preciso que isso seja olhado com 
uma atenção mais do que especial. 

Nós sabemos que em uma politica antiinnacionâria, quando o 
Governo se mobiliza firmemente, sob o comando do Ministro da 
Fnzcndá,.as medidas são tomadas de modo geral para todo o Pais. 
Mas, se considerarmos que a região do Nordeste, pela sua fragiJi. 
dadc, ni!o pode suportar o mesmo tratamento que certas regiões, 
notoriamente mais desenvolvidas do Centro-Sul do Pais, evidente· 
mente que seremos muito mais atingidos. E, por isso mesmo, 
defendemos, agora, nesta tribuna, como defendemos naquele 
conclave, que o Governo poderia - este o apelo que aproveito a 
oportunidade para endereçar ao Senhor Presidente da República -
forçar o aumento dos investimentos, principalmente através do 
FINO R. 

Chegamos à conclusão de que o FINO R precisaria, pelo menos, 
contar com mais 2 bilhões de cruzeiros no seu orçamento de 1977. 
Nilo é fãcil, àqueles que racionalizam a distribuição de recursos, 
transferir 2 bilhões para reforçar o FINOR. Mas, é preciso consi· 
dcrar que programas como esse, do pólo pctroqufmico de Camaçari, 
na Bahia, de relevante interesse nacional; que vai economizar divisas, 
divisas essas que serão utilizadas cm todo o Pais, c poderiam receber 
aportcs de recursos de outras fontes, c não basear-se na sua 
conclusão - como estamos assistindo - com recursos de incentivos 
fiscais. Este ano, por e~cmplo, 2,6 bilhões, dos 4,7 bilhões, do 
FINOR foram reservados para o pólo ·pctroqulmico de Camaçari. 
Isso, certamente, vai reduzir os investimentos nos demais Estados da 
Região. 

Outro ponto que nós consideramos importante, na politica de 
assistência ao desenvolvimento do Nordeste, é a disparidade da legis· 
lação entre o FISET c o F!NOR. As opções dos investidores 
favorecem ao primeiro. 

Ontem, o Governo aprovou orçamento de 3,2 bilhões de 
cruzeiros para o FISET, programa de rcnorcstamento, flores· 
lamento c pesca. Mas, o FISET oferece vantagens enormes em 
relação ao FINOR; basta dizer que as empresas estrangeiras podem 
aplicar em reflorestamento c fazer transferências de lucros para o •~· 
terior. A estrutura das sociedades que se habilitam aos recursos do 
FISET é muito mais simples, enquanto na Região do Nordeste é pre· 
ciso que elas sejam Sociedades Anônimas, para o programa de 
reflorestamento, uma simples Sociedade de Participação é con· 
tcmplada com esses recursos. Além do mais, os financiamentos ban· 
cârios aplicados na politica de reflorestamento c as despesas com 
arrendamentos de terras, servem para contrapartida de subscrição 
de capital pelo FJSET, enquanto para os programas promovidos 
pela SUDENE são c~igidos antecipadamente recursos próprios. 

Estas diferenças que a legislação garante ao FISET têm 
conduzido a uma certa concentração de opções cm favor do 
reflorestamento. 

Evidentemente, seria um absurdo alguém querer combater o 
reflorestamento neste Pais, Nós sabemos que o Brasil precisa 
incrementar considcravclmcntc a sua exportação de celulose, 
Precisamos rcnorcstar o Pais por razões ecológicas. Entretanto, 
gostarlnmos que o FISET reservasse uma boa parcela dos seus 
recursos, para serem aplicados na região do Nordeste, através da 
SUDENE. 

O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. MILTON CABRAL {ARENA- PB)- Pois nilo, tenho 
o maior prazer cm ouvir o nobre Senador ltallvio Coelho. 
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O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA- MT)- O ultimo perlodo no 
discurso de V. Ex• respondeu, em parte, o motivo da minha inter· 
vençilo que era, exatamentc, declarar que no meu entender o 
Programa FISET aplicava-se n todo o Brasil. E, no meu entender, 
ainda, nilo devia aplicar-se especificamente na Rcgiilo Amnzônicn, 
onde a noresta lã estã. Mas o reflorestamento pode ser feito também 
no Nordeste, com programa próprio c com os próprios recursos. A 
co-participaçilo a que V, Ex• se refere decorre da obrigatoriedade 
criada às industrias de madeira cm fazer o reflorestamento 
especifico, em reposição ao número de ârvorcs cortadas; todas as 
serrarias do Pais silo obrigadas a repor a floresta devastada. Por 
conseguinte, é um programa inteligente c muito interessante. 
Entusiasmado fiquei com a descrição que V. Ex• fez sobre o Centro 
Petroquímica de Camaçari mas h\ também, como no FISET, não é 
proibido porque n legislação que controla a remessa de lucros para o 
exterior é uma só, independente dos programas ou das atividadcs a 
que se dedicam a industria, Estou com V. Ex• na preocupação de 
boa distribuição das diversas verbas mas não posso estar com 
V. Ex•, quando examina o PIN, c as verbas destinadas as estradas 
vicinais, eis que a uniformidade de desenvolvimento do Pais -
sobretudo nas áreas menos favorecidas, seja no Nordeste, no Oeste 
ou no Norte brasileiro - cstâ cxatamcntc na existência ou na 
execução de um programa de estradas vicinais. Hã poucos dias lã na 
fronteira do Paraguai, num grande municlpio mato.grosscnsc, cu 
ouvi do valente prefeito que ele mantinha cm conservação, I ,000 
quilômetros de estradas vicinais naquele municlpio, c de que 
necessitava da abertura de mais 1.000 quilômctros para atender às 
reais necessidades daquele municlpio. Então, como bem disse 
V. Ex•, é umu das prioridades indispcnsâveis entre tantas priori· 
dades. Mas participo com V. Ex• da preocupação c da necessidade 
do exame constante do problema. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Nobre Senador 
ltalivio Coelho, creio que este Plcnârio- c acho que toda a Nação, 
de certo modo - se cansa de tanto ouvir falar sobre o dcscnvol· 
vimento do Nordeste. Mas, o fato é o seguinte: o problema funda· 
mental é que temos 32 milhões de habitantes c essa região vem crcs· 
cendo com índices inferiores à média nacional. 

~ preciso que a rcgiilo nordestina, com seus graves problemas 
sociais, cresça 3%, a 4% ai:ima da média nacional. Isso só será 
possível com maciços investimentos. ~ verdade que não hã 
disponibilidades de recursos. Sabemos que o Governo, patrioti· 
camente como vem sendo conduzido pelo Presidente Ernesto Gciscl, 
não pode fazer milagres, 

Como disse anteriormente tudo neste Pais é prioritário. Mas, o 
fato é que sentimos que a nossa rcgiilo, com o seu potencial formidâ· 
vel de recursos naturais e humanos, poderá transformar-se numa 
ârca capaz de garantir grande contribuição para o desenvolvimento 
nacional. Mas pura que isso se torne realidade cm prazo razoâvcl é 
necessãrio que haja continuidade de investimento c de forma 
compatlvel com as necessidades. 

Posso citar alguns programas que estão sendo executados da 
iniciativa do Governo do Presidente Gciscl. O Pólo Sertanejo, por 
exemplo, que de 1976 a 1979 prevê a aplicação de 12 bilhões de cru· 
zciros para irrigar 250 mil hectares. 

O Programa Trópico scmi-ârido- que trata do dcscnvolvimcn· 
to du Ciência c da Tecnologia na região- prevê n aplicação de ai· 
gumas centenas de milhões de cruzeiros. 

No que diz respeito ao POLONORDESTE - lançado para o 
desenvolvimento de ãrcas integradas, onde estão as estradas vicinais, 
clctrificaçilo rural, armazenagem, pesquisas, extensão rural, etc, -
prevê u nplicaçilo de quase oito bilhões de cruzeiros, num pcrlodo de 
três unos. 

Com rcluçilo ao desenvolvimento industrial - carro·chcfc do 
desenvolvimento regional, suportado c alimentado pela agricultura 
-sentimos que o orçamento de 4,7 bilhões elaborado para 1977 nilo 
satisfaz, porquanto, 2,6 milhões foram reservados para Camaçari. E 
hlt alguns projetas aprovados na SUDENE com recursos a receber 

de 1976. Dai o apelo para que o Presidente Gciscl examine o reforço 
de mais 2 bilhões de cruzeiros para o FINO R. 

~ essa a maneira de nilo só sustentar a economia dn regiilo: mas 
fazê-la mais dinâmica c próspera, sobretudo diante da defasagem de 
crescimcntoeconômico cm relação ao centro·sul. 

Um outro ponto que cu gostaria de abordar - c que foi 
considerado nesse encontro de Fortaleza- é a fragilidade do Banco 
do Nordeste, como agência de desenvolvimento. 

A filosofia que justificou a criação do Banco do Nordeste foi 
exatamcntc a da criação de um instrumento poderoso para impulsio· 
na r o crescimento da economia da região. 

A Constituição de 1946 continha um dispositivo que reservava 
0,8% da receita nacional n ser aplicada na região, através do Banco 
do N ardeste. 

Na reforma constitucional, de 1967, esse dispositivo caiu. O 
Banco do Nordeste que estava isento de pagar Imposto de Renda 
passou a pagá-lo, O Banco se transformou numa mera instituição 
bancária a disputar o mercado de capitais, competindo com a rede 
bancária privada na região: com empréstimos ao comércio, à indús· 
tria e à agricultura. Perdeu aquela caractcrlstica fundamental de ser 
uma agência de d~sénvolvimcnto pela incapacidade de realizar invcs· 
timcntos di retas. E nós pedimos c clamamos para que sejam concedi· 
das ao Banco do Nordeste essas condições, isto é, aparte de recursos 
permanentes, continuados, para que ele possa suplementar aquele cs· 
forço conduzido através do FINO R, que é o instrumento básico que 
a SUDENE utiliza para a participação financeira nos projetas 
agrícolas c industriais. 

O fato é, Sr. Presidente, que esse encontro realizado cm Fortalc· 
za - com a participação dos Governadores da região e contando 
com a presença do Sr. Ministro dó Interior, Rangel Reis- foi para 
mim de grande significação, mostrando, primeiramente, que a nossa 
região, pelo seu imenso potencial, continua a ser uma atraçilo e que 
-como disse antes- poderá transformar-se num centro irradiador 
de progresso c assim contribuir, enormemente, cm favor do dcscn· 
volvimento nacional. Lá existem algumas matérias-primas 
importantes- já não digo o petróleo que, até este momento, ainda é 
a principal região produtora - o imenso potencial de gâs que existe 
no subsolo c alguns minerais de potãssio, magnésio, tungsténio, do 
titânio, ferro, bário, cromo, cobre, niquei, urãnio etc, Tudo isso cstâ 
à espera de maiores investimentos, porquanto as condições 
favoráveis são evidentes, há milo-dc·obra qualificada disponlvel, há 
um empresariado local preparado para receber esses investimentos, 
há um grande interesse dos cmprcsârios do Sul cm investirem na Rc· 
giilo, Reconhecemos que o Governo está fazendo um esforço cnor· 
me, mas cstã faltando algo mais. ~ cxatamcntc esta a conclusão a 
que queria chegar: falta algo mais para possibilitar a decolagem. Esse 
algo .mais se traduz por um aparte maior de recursos. ~ ncccssãrio 
que esse algo mais seja mobilizado, para que o Nordeste se consolide 
de uma vez como uma rcgiilo progressista, ao invés de ser uma 
região-problema se transformar, nilo digo cm uma potência cmcrgcn· 
te, como costumamos falar cm relação no Pais, mas cm uma região 
apta a conquistar sua autonomia cconômica, c caminhar sobre seus 
próprios pés. Parabenizo os promotores do III Encontro de lnvcs· 
tidores do Nordeste c congratulo-me com o Sr. Ministro Rangel Reis 
pelo seu interesse, sempre renovado, cm prestigiar a SUDENE, o 
Banco do Nordeste, c pelo fâcil diAlogo que tem mantido com a elas· 
se politica no debate dos relevantes problemas regionais. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, sob a presidência do 
Dr. Charles Damian, fez umu convocação de seus filiados para dcba· 
ter problemas de interesse da classe, vinculados, naturalmente, ao in· 
tcrcssc da coletivldadc, jt\ que a soluçilo dos problemas que afctam à 
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grande class.c dos m~dicos tem rclaçilo, ~ claro. com o povo, nilo só 
daquele Estado, mas de todo o. Brasil. ~avcrá u~a reunião no 
antiteatro do Hospital Sou1.a Agu1ar, no R1o de Janc1ro, quando se
rão focalizados assuntos da maior importância. Importantes c urgen
tes tais como: a defesa dos médicos aprovados no concurso; ncccs
sid~dc de 20 mil vagas iniciais no INPS para melhoria de atendimen
tos à população; substituição do regimento da CL T no Servi~o PObli
co por um quadro ~nico, estatutário. Esta é a agenda que va1 nortear 
os debates na reunião desta noite no Rio de Janeiro. Naturalmente, 
surgirão o~tros assuntos que poderão ser também debatidos, ma~ a 
espinha dorsal do debate gira cm torno desses três itens. 

Nilo vou, Sr. Presidente, c~aminar aqui, um por um, todos os 
itens porque vou, inclusive, aguardar o resultado desses debates, 1:: 
verdade que esses concursos têm sido motivo de criticas c de inúme
ros comentários. Houve aquele concurso do INPS, no ano passado, 
os médicos estilo aguardando as suas designações e, no entanto, hâ 
claros cm todas us scçõcs, cm todas as cidade!, cm toda parte, neces
sitando-se do concurso desses profissionais. 

O que gostaria de apontar, aqui, ~a participação dos órgãos ofi
ciais nesse! debates. Fatos da maior relevância ocorrem neste Pais c 
os órgãos oficiais ficam impcrmeâvcis a eles. Veja-se, por exemplo, o 
que está ocorrendo com congresso programado para outubro deste 
ano, um congresso de radiologia. Será, possivelmente, o maior con
gresso de todos os tempos nessa especialidade, tal o número de inscr~
tos, não só cientistas, como também de firmas que vilo fazer a c~posl
ção dos aparelhos mais modernos, dentro da radiologia. 

Por três vezes subi à tribuna do Senado para focalizar esse assun
to. Os organizadores estão vivamente preocupados com a prcmência 
do tempo, O prefeito do Rio de Janeiro prometeu entregar o Centro 
de E~posiçõcs na data preestabelecida, Há poucos dias, visitamos ,. 
local c ainda nilo há um pavilhão erguido. Prometem que, entre os 
diversos pavilhões que iriam construir, eles entregarão um, o de expo
siçõeS. Isso vai fragmentar o grande Congresso, pois nilo adianta 
colocar a c~posiçilo na Barra da Tijuca, num lugar tão distante, lá 
nos sltios de Jacarcpaguá, c os congressistas fazerem os seus debates, 
as suas conferências, em locais muito distantes. Tudo devia ser ali 
naquelas imediações, a exposição c as conferências. Por causa di~so 
mesmo, têm havido dcnOncias no estrangeiro, contra nós, Em vârtas 
reuniões da Comissão Permanente do Congresso da Sociedade 
Internacional de Radiologia, têm havido denúncias c essas dcmlncias 
já vêm h6 mais de três anos. Chegou, aqui, um ~rito c di~s~ que o 
Brasil não iria entregar esse Centro cm tempo h4btl. O brastletro que 
foi eleito Presidente do Congresso, na verdade uma figura excepcio
nal, pelo seu preparo, pela sua cultura, pelas suas obras projctadas 
cm todo o mundo, o Professor Nicola Caminha, afirmou lá, que o 
Brasil estaria cm condições de atender a esses congressistas, porque o 
Brasil, que fez a Ponte Rio-Nitcrói em tão pouco tempo, o estádio 
municipal. Brasília c tantas outras obras gigantescas, o Brasil t.cria 
condições, também, de fazer esse Centro. Mas, ficamos aprccnstvos 
com o que vimos cm Jacarcpaguâ, hã poucos dias. 

Nilo hâ nenhuma manifcstaçilo de algum órgilo federal, não vi 
ainda a participação do Ministro da Sa~dc; o Ministro da Educaçilo 
c Cultura cstâ ausente desse assunto; o Ministro das Relações E~tc
riorcs, também, nilo sei quais as providências que está tomando. O 
fato é que estamos, sincctamcntc preocupados. O Professor Nicola 
Caminha vem, nos pró~imos dias, reclamar das autoridades federais 
uma providência. 

Os médicos vilo se reunir hoje para um debate, que cu reputo 
sério. Nilo sei qual ê a participaçilo da Prefeitura, nilo sei se o Gover
no do Estado vai ou nilo atender as reivindicações. Nilo sei o pensa
mento do Ministro da Saúde, do Ministro da Educação c Cultura c 
do Ministro da Previdência Social também, que faz parte, está Cl
tado,nu rercrência aos médicos da Previdência. A informação que te
nho é que nilo houve, ainda, nenhuma manifestacilo oficial em torno 
desses debates. 

Então, quero fazer daqui um apelo para que essa classe, que 
tanto serviço presta ao Pais não fique falando no deserto. Que venha 

o Ministro da Saúde, ou o Ministro da Previdência e Assistência 
Social, enfim. aqueles que 'silo interessados realmente nesses pro
blemas c dêem um pouco de apoio. Este é o objetivo principal, Sr. 
Presidente, da minha presença nesta tribunu. Oportunamente vol
tarei para examinar alguns desses itens, mas quero esperar o resul
tado desses debates, O que gostaria de pedir, agora, é: justamente a 
atenção, do Governo do Estado, do Ministro da Saúde e do Ministro 
da Previdência c Assistência Social. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
upa~te? 

o· SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Com muito . . 
prazer. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - 00) - Naturalmente que, 
dcntrp da raixa propriamente médica, atUO COlhO leigo no aparte que 
dou a V. Ex•, já que nilo sou profissional da Medicina. Mas V. Ex•, 
no seu pronunciamento, chama a atenção para um aspecto que 
colide com a e~pcriência que tenho a propósito do assunto. Sinto que 
a classe médica é altamente preocupada em se atualizar, permanen
temente, com as modernas conquistas da tecnologia, c por isso reali
zam, com uma permanência bastante superior a qualquer outra ativi
dade profissional, a realização de congressos, conferências, simpó
sios, etc. Naqueles dos quais tive conhecimento e tenho tido oportu
nidade de participar, sempre verifiquei a presença do Governo ativa
mente nesses encontros. Em Goiás, por exemplo, praticamente todos 
os encontros de Medicina que ali se realizam contam. quase que per
manentemente, com a cobertura do Governo do Estado c da Pre
feitura Municipal de Goiãnia, c quase sempre, até, com auxílios nu
merários para que esses congressos se realizem. Quero acreditar que 
um Congresso do porte do Congresso de Radiologia, no qual V. Ex• 
se louvou nesse instante para chamar a atenção da Casa, deverá con
tar necessariamente com a cobertura do Ministério da Saúde. 
Quanto, especificamente, ao encontro que começará a se desenvolver 
na noite de hoje, no Rio de Janeiro, dos médicos da Associação, ni!o 
é bem da Associação Médica do Rio de Janeiro, senão de médicos 
que se reunirão para verificar a posição que devam adotar, dentro d~ 
contexto do funcionalismo público Federal e Estadual, truta-se, evi
dentemente, nilo de uma reunião médica, não de uma reunião para a 
apropriação de conhecimentos tecnológicos de Medicina, mas de 
uma reunião de caráter nitidamente reivindicatório. V. Ex•, ao ler os 
itens que vão nortear necessariamente essa reunião, coloca cxa
tamcnte as reivindicações sobre a situação em que devum ficar os mé
dicos concursados no Instituto Nacional de Previdência Social: a rei
tum de um novo quadro, colocando os médicos como funcion~rios 
estatutários, c não como subordinados à Consolidação das Lc1s de 
Trabalho. Trata-se, como já disse, de umu reunião nitidamente rei
vindicatória e, sendo assim, é evidente que, pura encontros dessa na
tureza, nilo há nem como estar presente o Poder P~blico, tampouco 
deve ser do interesse desse grupo médico contur com a presença de 
representantes do Instituto Nacional de Previdência Social, ou ~o 
M inistí:rio de Previdência e Assistência Social pura, com des, dis
cutir. O que haverá, sem d~vida alguma, será uma sucessão de dis
cussões que, após traduzidas num documento que, tenho a ccrtc1.a, 
ulí:m de remetido ao Instituto Nacionul de Previdência Social. ao 
Ministério da Previdência Social, será lido desta tribuna por V. Ex• 
Essus reivindicações, naturulmcnte deverão ser estududas dentro dos 
escalões de Governo, dos escalões que decidem. V. Ex•. ao fazer a 
sua colocação, deixa, de certa rorma, implicito que se tem falado d~s
scs concursos. dando até u impressão de que as coisas não vi\o multo 
bem quanto ao relacionamento da classe mi:dica e o Ministi:rio du 
Previdôncia Social. Tive oportunidade, hú poucos dias, respondendo 
a um aparte do Senador Gilvan Rocha, de explicur que: na verdade, 
tentou-se estabelecer umu celeuma, cm todo o Brasil, d1zcndo .q~c o 
Instituto Nacional de Previdi:nciu Sociul estava u exoncrur med1cos 
concursudos e aprovados, quundo, na rcalidudc, o que o InstitUto 
Nacional de Previdência Social rez foi exonerar todos os mi:dicos que 
nilo estavam concursados, exutumcntc pnrn .poder cumprir 11 Lei; 
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paru poder nomear novamente uquclcs médicos concursudos, dentro 
do critério sucessivo da hierarquia de notas obtidas, 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- V. E•• vai me 
permitir um aparte ao seu discurso? 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Bem! Se V, Ex• não 
quer me ouvir, muito obrigado pela sua gcntilczu. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- V. Ex• me per
doe, pois V. Ex9 pediu um aparte, mns acontece: que cst~ fnzendo um 
discurso. Agradeço, porém, u sua colahoraçào. 

V. Ex• disse que eu estava falando cm reivindicação. Não estou 
falando cm reivindicação. O Sindicato Mi:díco quando fala, aqui, na 
necessidade de vinte mil vugns iniciais no INPS nUa cstí1 reivindi
cando favores para a classe médica. O Sindicato estú interessado em 
servir à colctivídadc, servir a todos, não só os do Estado do Rio de 
Janeiro, como os do Estado de V. Ex•, enfim, a todos os Estados 
brasileiros. Quero ver, agora, se comparecerá o Ministério da Preví
di:ncía para debater com eles, pois de nada adianta uma reunião 
dessa nutureza, onde discutem, no dia seguinte vem aqui um Sena
dor, fn um resumo desse debute, li: da tribuna c pronto! Está resol
vido o problema'? Não? E por parte do Ministério, qual i: o pronun
ciamento? 

Outro dia participamos de uma jornada nu televisão, jornada 
cm torno do problema da doação de sangue. Durou vúrios dias, 
quase uma semana. Compareceram v(!rios professores, autoridades 
no assunto. representantes da Câmara c do Senado, inclusive estava 
lá o Senador Nelson Carneiro c também este modesto orador. Poi; 
bem, não havia sequer uma representante do Governo. Queríamo:; 
ali, n•u.1uciOJ hora, um representante do Minist~rio da Saüde, para 
dizer qualquer coisa, pois houve uma denúncia grave contra bancos 
de sangue. Conheço alguns que são da melhor qualidade. Lí uma 
reportugem, na qual se dizia que alguns bancos de sangue trabulham 
em ambiente infecto. imundo, que nilo podem n:almcnte fazer este: 
serviço de alta responsabilidade, que é a coleta de sangue. Conheço 
bancos de sangue que não são controlados pelo Ministério da Saúde. 
Há médicos conscientes, que fllzem muito bem feito o serviço, mas 
h:.i, também, alguns, qur.= fazt.:m disso um comércio. Já pensaram o 
que pode ocorrer na colcta cm que o doador recebe apenas quarenta 
t)U cinqUenta crut.~:iros rmru o fornecimento de quatrocentas ou 
quatrocentas c cinqUenta gramas de sangue~ Muitas vezes o doador 
vai a certo~ bancos de sangue c estes nem sempre têm o cuidado de 
submetê-lo a um exame. Quantas doenças existem por ai, como por 
exemplo a hepatite, cm que o vírus, através do sangue, pode conta· 
minar o receptor'! O doador contamina o receptor. E. há outras, 
como n doença de Chagas, o c:.incer, a sífilis, c tuntus outras mo
lt~stius. Então, o perigo é justamente o contágio. 

Insisto scmpn:. ~:xistem muitos que são conscienciosos, corretos 
e fazem disso um trabalho científico, embora haja, também, a parte 
comercial. Mus, hú outros que ficam colctando sangue por diversas 
cidades c nos subúrbios do Rio de Janeiro, enfim. cm toda a parte, 
tiram sangue do pobre do brusildro t: vcndcm .. no, depois, ut~ 
cxport.am! Existe, segundo denúncill, o contrabando de sungue! E, 
onde cstú o órgão público'? E o M inistérío, para fiscalizar'? Por que 
css~.:s órgãos c cssr.:s h:.tncos não são todos lichados, catalogados e 
controlados, paru que façam um trabalho correto, perfeito, científico 
t! não transformt:m isso, Us vezes, num contágio, aumentando uindu 
mais esse )!r~tndc hospit:tl de que f:tluva Mlg.ucl Pereira'? 

O Sl!twdor Osircs Tl!i.xl!ira fictnl um poucoagustado porque pedi 
licença paru dar um aparte uo seu discurso, que estava panilelo uo 
meu. Mas. nflo cstamns rcivindic:tndo: u classe m~dica nno estú rei· 
vindkundn nada. O Sindicatn é que cstú propugnando por um tr:l· 
halho cm favor d~1 colctivid<tde hntsilcint c, quundtl fulu nas ~O mil 
va~us, Wn lll!ccssúrias no \NPS, ~ porque o Sindicato s:.1bc, fez, 
naturalmente, um levantamento. 

Fui médico da Prcvidêncin no Rio de Janeiro. Cito logo o Rio 
porque, afinal de contns, é o espelho deste Pais. No Rio nós temos 

poucos ambulutórios c poucos serviços cujos prédios ofereçam con
dições físicas para um bom funcionamento; poucos, raríssimos. 

Os comerciúrios fizeram um, lá cm São Francisco Xavh:r. 
Aquele tem condiçúcs; os outros são todos um amontoado de clicn· 
tes, onde os médico~ nUa podem nem transitar, esbarrando cm enfer
meiras c cm doentes, Trabalhei, por exemplo, em Madureira, Subiu 
ao terceiro pavimento, nC1o havia elevador, n:10 havia nJ.da, i.:r~: tudo 
muito apertado, salus c quartos sem conforto, nào para o médiCo 
apenas, mns tamh~m pura os clientes, que ficavam acurm:!:tdos 
naquelcscnrrcdorcs. Depois, sai dali c fui trubalhar -:m Cnr;l\K· :-::.::<;. 
Um vcrúadt:iro barracão. Então, nUa há condiclk~. r\ h·.;:vid~:1ci~l 
precisa- vejo muita propaganda, muita coisa- dar condições ma· 
tcriuis parn que o médico pos~a exercer a sua profissàc c tamb~m o 
cliente possa encontrar um ambiente onde, naturalmente, pos5a ter 
um pouco de conforto, porque de uma form:~ geral não tem. 

Não estamos rcivindicando nada c:m favor da classe, mas sim, o 
que se pretende, o que: o Sindicato está propugnando é u~sislir à 
populaç;io c convocar a Prcvídóncía para que ela naturalmente cola
bore nesta grande tarefa. NUa~ só oferecer, nilo é só publicar, nUa é 
só d<tr uma demonstmcào de boa vontade, mas, tamb6m, praticar 
:llgumu coisa ~m fuvor da grande coh:Lividadc brasih::ira, 'JUC cst:'t 
necessitando, sobn:tudo hoje que a medicina st: socializa cudo. vez 
mais. 

Em outros tempos, o médico era tudo. Era assistente d:.t f::míli~. 
o juiz, o amigo. Hoje, estamos nesta padronização da medicina de 
massa. Então, a coisa mudou muito. Se a Prt:vid~ncia cst[t :.tb~or· 
vendo, avm:ando para si t!St:l grande mbsão de servir, d~ ~:;:ii:.;tir, 
então que assista com perfeição c que envide esforços no sentido dc 
dar um:~ medicina ft a\turu d:.J.s necessidadt.:s dt: nosso iJOVO. 

Sr. Presidente, qucro enviar daqui uma mens~t~cm Jc su:iJ~iÜ!· 
dadc ao Sindicato Médico do Rio de Janeiro, quc.estú tom~mdo cstu 
providência c cspcro ~uc o encontro dcsli! noite atinja a s;;us altos 
objctivos. 

En1 o qut: tinha :J dizer. Sr. Pn:sidcnte. (Mui:.o bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Pd,oto)- Concedo a pa!avr" 
ao nobre Senador Dinartc Muriz. 

O SR. DINARTE MARIZ (t\RENA - RN. Proouncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

Na última quíntu·fcira, 26 de maio próximo passado, o Sen:~do 
a~~istiu a um;t das situ~tçõcs mais mclnncólicas guc: temos teste· 
munhndo neste Plemírío. Um membro desta Casa foi a<scssorado 
por um elemento estranho ao Scnado e cuja origem é conhecida de 
todo o País. Este entregou-lhe um papel c, num gesto de fiscalização, 
acompanhou a leitura. feita pelo Senador ,\genor Muda, das 
calúniaS que lhe impuseram contra um st:u colega de rcprc~cnlaç~o. 

t\ subalternídade de um Senador da República, confessando 
que vui ler um papel que lhe enviaram. por eh: sabidJmcntc curcnt~ 
de verdade, para u\cançar um seu co\cgu, C dignu de t.:omiscr:.tç;lo. 

Quando chegou a esta Casa, esse portador de urn mandato 
nascido do equívoco de 1974 abraçava-me pela minha clciçr.o ~ 
PrinH:ira-St::crc:turia do Scnar.lo t: dizia-me: .. Vou prl.!cisar das suus 
luzes." Ao que respondi: .. Estus, nUa sei s~.: tt:nho. Com tt co\aboru
çUo, poder(t contou sempre". Temos mantido uma convivência quase 
fraterna. Chegou a conGdcnciar·me que o Sr. Aluízío Alve> ti:· lo-ia 
pr~:ssiunudo para rnc ~1t:.1car da tribuna, o que jamuis conscguirin. 
Muitns vc/1.:s, qw.:i:\;ava.sc de que os instrumentos de divulgaçihl 
pcrtcnct:nlcs ao Sr. Aluizio Alves, cm Natal, jornal c r~dio, o 
bnicnl:tvam. 

Nilo sei, Sr. Prcsir.lcntc c Sr~. Senadores, qual o motivo que o lc· 
vo1.1 a ct.•der <t unHt prcssnl) sob todos os titulos mcS~Juinha c dcs:1rra· 
ZO~tda. 

Nuturalmentc, o Senador t\f!,cnor Muria n:lo necessitaria 
uprcscntur o seu curriculum l'itae par•1 meu conhecimento c sim pura 
os nossos outros colegas que com ele est~o convivendo neste seu pri
meiro mand:llo na representação do meu Estado, ~ois somos filhos 
de umu mesma rcgino c a sua vida pública teve inicio uo meu Indo. 



Tanibi:m sou conhecedor do seu csrorco nu utividudc privndu: em 
ambas, contou com 11 minha ujuda. Jú lhe ufirmei, certa vez, que não 
se sentisse comrloxada ror ter sido expulso de sua corporação, 
quando profissi<,nalmente exercia n runçüo de soldado dn Marinha, 
por indiscirlina. conforme puhlicnção eonstuntc do Boletim Interno 
1!:1 ~~:lr; •. J,,. ,., ,1. •' f1~'::· ...... ,. '. 1", •!" ~ l.f'!.o!.~. ~· .. :~11 t~· 11<1~ 

crito: ",\ .. , .. , ·.: · .~: --· ;:.~) .::.:..:··.i· d ~~·.: .. r,"ic;l) ~:.- '· (.'\ 

bem d01 di:i<.:ip:ir.;.:; - ~\:lu /.viso 11 1' :.31S de 21-9··~5, o ::~.i~i9 Sr. 
Ministro rla Marinha resolveu excluir do serviço da Armnd:1, u ~cm 
da dbdrlin~l. ~~; hfN.~ ab:ti::l~ mcncin~wdos, de acnrcln com o 
Art. 17, * I\' do l~;.;~ul:tm,~nto Di:;ciplinar pant a Armmla, combi
nado com o Art. 170 do Estatttl'J dot: r,fiiit~Jrcf,: 420.615- TM 2' 
Classe Ap.cno:· ~:un:.::; ele M:trh:". O que hoje nu:; int~o:rcssa éjuiJ,;ttr o 
Senador da :{cp~Jiic:!~; n:·~c o m:trinhciro. 

A repetiçilo can,aliva de calll!lias c injúriur. nilo me utin~c. A 
todas elas já respondi. N:io tenho, cntrc~u;:;o, como recusar o dever 
de fulminar, uma a uma, as inverdades contidas naquele rapei. 
Começo por registrar que não é a primeira fftbrica de tecidos qut.: se 
cstú instal:tndo no Rio Grande do Norte. O próprh1 Govcrnudor do 
Estado, hú poucos dias, me informava que as instalações que estiio 
sendo construídas pela União de Emrrcsns Brasileiras na nossn pro
víncia. ao final de seu Governo, t~tlvez n:lo rcprcscntn:~scm um terço, 
entre outras cnt;in c.\istr.:ntcs. 

Fez bem o Govcrnncor Tarcisio Maia, publicando os únan· 
ciumcnlo~; feitO.'! ft f~Lt[di;,;a Cl11pr:.: .. ~l, pOÍS b:U;tr\ SU:i leitura para SC ter 
a id~i~t Uo quunto foi ncccs5:'trir~ ;'l:tra conter a ganúnd~ c!o:; soli· 
CÍt<.~ntcs rdo clinhdro jl(tblico, rcrJu;'ÍOdO OS 200 milhões {')lCÍtCi\dOS 
pum 16, c:i:·'rihuídos cm 3 t•xcrcícios, alé:n (1 '! cc;ca de 20 milh1ies já 
rcccbicl,1:, na ::ovcrno Cortcz Pcrt:ira. Estes r:úmcros, por si, são sufi. 
cicnt:.::: p:·r~: r~spnndcr :'1 intriga (;u:..: se pn)•:llrou fazer cr.~:-.: mim r. o 
Govcrn~tdor. Ku;:.r1o tinhu cu qu~1ndo t 1 1:!mv:~ irit:'!_?t:\:•;- o finnn· 
ciamcntü que cst;wn sc.:ndo ~onc:.:d:..:~.) rmr :;1::o~~:; ofidai:: u umu 
cmpr~:.:t :.::hir!:tmt:ntc inc:!pi~Z de dlri~::-, ·-:·. :~:C' div..:r~if:c;.t:.las 

ativiUad!!:>, a aventura a tJl!t: "c pr1ir·ô~. 

Ü!i elogios rcpcliti(l~ :!0 Govcrnttdor i<.lrcj:,i!\ ; .... ;ni:L, r:~!! o:; ~do 
jorncd l;1) ~::-. ,\!uflio r\lvcs, levunto.mdo a sua cnnJit.bt:.r.t aJ :::•;il<'.Lo 
- ac:.:n~!ndo C!'lll u afh.iÍO do próprio M DP. -c, pnr~: o ;:-.~v ~rr.n 1.!0 
Estado. com i! J>! ~n. c.k seus nu:;.i!ínrcs. u:;diiantc, cc::·.·..: :..:-i:·..:tot C:o 
n~ncJ d~ Dcscnvo!vimento, do J.uxílio concedido :; t:n~~ d~ ~;u:~~ 

l!mr~·;;;:i~.s. r;~.c :.;·.·i~~:ra::: c;m: fosse: rr.:5tringic.!a n vt.:!tos<\ :;on;~ :,o!i
ciL~IUI.t <:o mínimu :.JU'.: o S;mco achou po!' bem se cnmprom:tcr a 
fa\'o!'~u::·. 

Sr. :)rc~;ir:t.::i:t: c S.:-s. Súi:H.lorcs, jú t:.hordd () Ci.!!:O d~) carc:: so!:l

vcl, com documentos, n!.!~!a Casa c t:.:;:!w a convicçã~ c~ cr:c o 
Gov~:rno dcv~.: \!s:ar cu)~i..:1ÚJ de tema:- ~~s medidas ucuut~ladcr:tf., 
pam cvit~tr ~t con:inuiri;ld•.; do fu\'crccim~nto d!:nuncindl), l•lo:~trci, 

no di!;curso :h; ui antcriorm~nlc pronum.·;;:Jo, que já foram C!nt:'.!f':Ut!S 
t1 cr.1pn~~~~ c1o :~:-upf' UEr; 6lmil ~~1c:~s ":.: c~~fí~. f:1turudnr. a urn :~;i\ e 
scss.;ntu cruzdro;i, c.~L:~tndo tl prcçD <ltunll: superior n trl:z rnii c ú1z:·n· 
tos cru;· :.;iro;;, McsnH~ ~.~~~im, nfl.o foi pago um cruzeiro, nt~ h~:._i·!. 

1\ ak~:a-;fto d.; n~ttr:::; cmprcs~1s que nrto (;onscguin.:m r::ct:;r:ns 
par~ conódr :;ut:s in<.!(!·:triar. ao r~tior d~ Nutul c o hotel - que :\C 

;1chu.v•~ c.::.· :.;~!:l cnn~~;-uçno parad~1 c logo foi concluído cm tc.nro 
rc~.:<Hl.h:. ~"::·.r.,:c p;:s:;ou l1s m~os ·du UED - serve upcna:-; ~1::ru 

dcm,Jn::t:-:. · •1 ~rú!ico dc h!nt..l~nci::t:> us;,u:!o crn detrimento dosqu.: trn· 
halh:im ::c"~ :2:;:::._\,, ~!!:"f.1!2.uinl.!o o ~;:!U d~:::;~:wolvimento. 

('U~Ir.i': :::- :·:;~ir:::.h,~; ~:.1 !'~!lliílb :\IVC5, 11~0 me rdcri a lii1H: SÓ 

cmpt'i.'~;;.: ·~· ~,jr,~ <...·' 31'UfJ<l cm conjunto. A informnçüo r.; r. •;•.:ia p(:;• pt.:s~ 
50t! L;W'.: ~;...: •.E:-: :.;r ;:,~r o :.•.~,;t,;;;::o t1 '.!m (~ocumcn!o :"~:'escr.t·.do p:;l;,. :,u:Jj .. 
teria c!a ~!::.:.:. ?ar~ m:..: c·.)~te:;:::r . .'; :-. :·:-;::;:::1:k ::~= ~.:- p~.:bEqt..:c~-;, as 
conclu:··}.::-: t: ::···:~~:.:··:·.::~c. 

~ .-··: ~·:::. ·::.. ~-..:=:-~~: E-::-.~.::: 4 t'.;-:c::.c·· :.'~:::~ -;,~~ ·:;:~'.' ~:-::~:.1· 
,:i:-:1-::r.·.:_.-~ ::·:·::·c:::-· j !:-::s:~:::-.··~ .7:;-.·.::;:o ·':-ci"c:. :. r:·.::· .:(>_·:-~!r:r:., 
d~.:;-.: :-:-, :. ~~ s:~ .. ~ :T. r. :· ..:·: ,._,, >.:::c~~:;: : , .~ :.;":"1:. > .·::: ·. :: . 

. ·. >"':1::.- ~·:.!t: :-. :::"'.;·:.~~:' ·::::::lio -;:,,·::··. ~ .. ::c<::"·::·~.-:~~:. c:..~:!::· 

:-:· .. ~::;:::. ~::: ;- >.:.:. :::.~:. · .. :::-:. ~ q~:::: .:r cx~:;c::·.:· , .:;):i:o::c::-.r.::-.to:~ ~r .. ~ ~o(os 
o :.~vic.Js r.: l·.:s:.: .":":·..:.::~.::c.~~· :-.:;:::~- :~:s:... V c.· .. :.;: 1' ·~·: ... :Jclo .- 'lir:<:: rj ·.":':.':1· 

.lur.ho de 1977 

n1 rez - C tem r cito SObre todos OS acontecimentOS de origem eCO· 
nômica referentes ao Governo- foi prestar esclarecimentos que lhe 
foram transmitidos c assegurar que o Governo manduriu upurur 
toda irregularidade que houvesse cm qualquer sctor da administrn
çà('! c punir o~ rcsponsúvcis. 

.,.. · -~:_. · :.'··· ,l,. S. E:w;~. ::nrnw n~mi q111' rni t:lc, o 
::'l'!i.:(Y ''i1 :':li 1 ·:·:·:''· ·: :•., \:l'L'Iil ilrimciro mL· avisou Ja in::n\\'éncin do 
grup'~ rt;!'~•it.io. 

Jamais tomei conhecimento de quaisquer projetas da UEB, 
mui:o ~ii~~ws C('lmhnti m que se vinculavam ao Rio Grnndc do 
Norte. f: outra inverdade contida no infeliz documento que roi entre; 
g.ut: :.10 Senador do meu E.swdo, com o intuito de me alcnnçur. 

O que se intenl:l comcr.uir nesta hora, razendo do Senador Ar,c· 
nor Muria um in:·ilrumt:nto dos interesses de uma empresa fulidu, é 
me arrescntltr como um homem impatriota, que vi: a suu paixão aci· 
mn do bem de sun tcl'ra. 

Sr. Presidente. Sr::. Senadores, quem tem defendido os interesses 
do RiC'l Grande eh~ Norte sou cu, quando esclareço uo Pnís u ameaça 
que paira sohrc sua ccnnomin, levada pelo uventurcirismo' q4c tem 
conseguido do Erúrio Público a muior soma de recursos financeiros 
que u nnssa Históriu rcgi~tra. Como jú Sf! viu. comentt::i um nu:dlio 
prcstad\, ~do !3unco de DCscnvolvimcnto do Estado e o Governador 
veio confirmar ser dez ve1.cs maior, ou scj:\, 16 bilhões. Comentei o 
c::1~.~~ c!~1 E'::nc~1 ~,:n Nordc~tc c o seu presidente veio esclarecer que. 
al~m ci:: t• r~i rr.: 1 >~o de dtí!arcs· como repasse, houve outra trnnsuçào, 
11U:n mont::ntc ~c ·!3 milhões 419 mil cruzeiros, conforme eartu em 
m~:~~ í"O'~':r c.btadn de vinte c quatro de maio próximo passado e cujo 
teor tr:1:1~c:cvo; 

:,:) ~ :: ::·;r.isténcin !in:1ncciru do BN B teve curútcr complcmen· 
t;:r. ;·..:i:;.,;::~.:nL~ttH.lo c~rcu de 11% do investimento tatu\ e 
<.:n::J;~~;•:·.11t:n o a~oio proporcionado ao empreendimento por 
ot:,l':" e:ocidade:; oficiais. not:Jdamcntc SUDENE c BNDE; 
::) essa ~~s<;istência se concretizou utravCs de duas linhas de cré
dito, "ndo uma de Cr: o\3..119 mil. com recursos da 
FINAME. pura aquisição d~ equipamentos f'abdcudos no 
Pah, c vutra d~ ;·cpa!i:ic de rccursm; c:-acrnus, no v~Llor de 
us~ ! n~i:hrto, 1.,;::-n fornmçflD de: capital de ~iro necessário 
:m !'tt:ICÍl:nam~.:nto da cnlprcsa:" 

Sr.111 ~~m h{i:ncrn ):cm ódio c sem complexo partidltrio. Minha 
convivl··l":ia r.nm n Sc1wdnr Ag~;nor Maria confirma essa conduta. 
~J~ ::;· .. ·:. ··:to:•Jn. ·:::ch.irJdo a f:unilia do Sr. AluízÍl) Alves, cn:>sado pe· 
la i\.~.:·. •);u~·;Jo, (.L: ;dr.t.~tn u eh: vinculado, nmnlcnho cntcndimcuto 
c~~rJi~t: rl'!ll tmll.1s ns u~mai~ contcrrüncos. Rcct:bi recentemente um 
~c!;fur~·~ill~l tin \.'ert.:ack'lr Ell~itúquio Lucena, lilho do Deputado Pc· 
drl1 !.tli:I!JW. fundador do ív1DD no meu Estado- pois o grupo dos 
/\lv!.!.~ ~ l:~:~:::-.sn da AREN1\- no qunl solicitava meu depoimento 
!:ni"~r•.' a !'l~.;rSlll1aliUadc do pai, ir.jul>tamcntc at:\c~tdo pelo jmnnl do 
Sr, /.:uL·ilJ /dvc!'-, Eis o meu depoimento. publicadc na lmprcns:1 de 
i'l;tt;::: 

"Vcr~~tdur Ewaiü1Llio Lucena- C<imara dos Vereadores
N~ttal- :,:1'-l: (tHn prazer ~lh:ndo :!Lm so\i~.:itução no sentido 
1:-~ f'l~~~:;:;lr P't~!~l dL'I'll,ÍllH!O!O :;ohr~.: :1 vida p(th!icn C 

prin~L:~ do D~pll!ado f>cc:ro Luct!ntl V!_!. SI!\: ilustre rai pt 
Guaruo tl~.: ~ua convivDnciu polith.:u llU•mtlo juntos deJ'en· 
Gi~::nn:.; umn mesma c~ws:1 a muis ~~~·utn c conf'orl::dnru rccor· 
~.~.::: .. rl Su;. r.rinci~~tl can1ct~ristica de hmncn1 pl1blico í: u 
lc:ti~~H.Io! vg a pmbiUac.:.: \!a voctu;fu.l de servir pt Sua vidu pri
v:~d:J t: pro!issi0:Wl i! pontilh::Ua lh.: virtudes in~.:x.ccdív~:is pt 
t'vi~dico hummli::·::iu c cht.:!C de !hmífia c:u:mpl~1r vg os 
:'lo~:ul;.::'lS;;~; v;~ :lca~~t:mt:ntc 0:-1 m~ds humildes vg srw ht:nc• 
::c:t';:-:c~ ~o :·..;~; ,;-:;J:.tlho ~·.:.:ncroso 1: :~~101 r~~ ::stc {l ~.:roi· 
........ (::~~.<.':· :::i:-~:·.: • .:an:;c::::'l;;:: ql:t.: ~cm const::,nf'Í• 

. ·'· .. ".i.!:'l::..::):::s: m:;;~ uma ve1. pcçn a .:umrrc· 
r.;: :.r.:· . ..;;,.,:(:.:!::s j"lfl:" d~.:sct.:r ~~ discussfio de ussuntos 
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interno~ Ja minha rrovinr.:ia, mas a~.! ui c~t~1rd ;;cmpr.:, uma v1:z con
vocmfn, par:.1 csdarl.!ccr, ntrav~s dcst~1 t.·i:)uiltl, ".lc:., .~~!·.· :•.···~·~;:: t ::- ,..:1· 

11\o Cl.'11lro o meu nome c as tninhas al::l~t:v . .::~.·: :.>, :1 .'.!I;": o d~ 1 ~~;. 
nlw vida. 

Scmprr..: achd que, ao homem civilinth, 0 c::r-:~in~;n :·1:\ra Ulrimir 
suas dlJVidns, cm defesa do~: !;cus direito~.~ a jmti.:a.: [,,;·I} LjtiC !iCn1· 

prc adotd. Quando tive dl1vida du !isun: d1: um ;Jldtn ~wt: cnvolviu 
minha candidatura, uliccrçado cm pmnuncinmcnto d:. Jllstka ::::lci
tornlloc~d. re~orri ao trihumll. E~ta é uma ~1till1tk t;u,; .:ut).',O di;} nu ele 
servir como ex..:mp\o aos que faze!] I polílil.:il ittlfl(:,t:t:1;:1·,t·.:. 

Seria muito SI! r julgudo por quern j:'! j',Ji ju:;·~.~~~-J rd: 1, Rcrr.!ur;ão 
ou por ~1ucm recebeu a punir;i'io muior tia sU:\ ~H'l>pria l!l)rporaçào, 
Niio. Sr. Pn:sidcntc c Srs. Scn:~dorcs, qul!m :liL' _ju;~~a .... ~ cjú o l"r.:!., nflo 
por ~.:quívtH.:o, quutro vcz~.:s consecutivas, L'l1:l~ili!.niiL,lo·ml! ..;eu re;1r~· 
scntantc c udvogado de seus interesses m~~:,·:-:.:~:- ~ o povo i.!o [~_in 

Grnndc d~1 Norte. 
Sou um tlt:t'<:nsor d:t c~:onumia tio :1•:.:u E:.~.aJI), ~~(~::; .. -:L::, orc;ú· 

rios, dos seus cmprro:sárit..\S, Uns seus :ll!r;cu\Lm:;~;. J~lii ::•.!us ~~:tuC:mLcs, 
dos sc.:us profissionolis lib~.:r~li:;, vítim:•~• l!t: ;;v;.;·.:ILr:..:iros q~~.; :':::~~1mcn· 
te, hoje ou anmnhã, lt:vm~o ~1n :-;;tcr:L·i..:iu :J:, i:~(;:wtos c ~:·:-. '.!c :-..:J;.·f~. 

Querer atribuir. como urgumcr.tü •.lu ~:':~~ua d..: •,:·.\·.'ai,.'Htl, ·~·· ::<.:tJ:::,~:.:-~cs 

que. l'aco ii minha irrcvt:rsivc\ inimizadc t.:O!Yi l) Sr. /.\~tít.i.l r\i··.'l!:-. c 
ndmitir ti indifcrcnç~t c a ins~:nsibiliUuJc d: .. :-; iUHOJ'iU•:.i:.::. J:: i·~~;pú· 

biicu. 
Desta tribuna çstrnnhci que, u um honh.:m '='·P'-,;2-~.L:u C:..L viuu 

públic<l pcla Rcvoluçno. por Ciesunt:stidudc, fosse t:ntn:;;.u~.: umu ~lima 
fahulos~t de recursos linuncciros p:n·:t fitvort:c:cr n ~..:l'llfHI.:S:.J wh ~ua 
uirccr.o. 

lndic:wa cu todus a:: org.:~nit.~t.ç..:.:::> q'J<.: j"h:l:1~; ~; ..... ;::ào.; t:;-;:-.:tm 
passadtl, todas clns lcvud~IS fi r~\\êm;:;t, E :t ..:llillf:J...i:~.~u d:..:. .. ·.;•;.,;\U· 

ctw, cnln:pando o dinheiro da N~h;:',o a t.t.\ ... :-; !)Oi' ...:1.1 m.:.~t:·•:t :;:;1u

lh.:mLdtls. 
Ess~ hnmt:m, :.~inci:t por inlt:nn.::di~.: J,) :;~u r:,·~.cura~..:.i n..:s~a 

Casa, tema utribuir·m~~ a rcspom.abiiiti;;,h: d:.: ~~~~~ ·.:; . .-;:,:';.:~tu ..: n Jl.! 
seus fumili:trcs. Esta é otmalor injúria ~\\1:.: • . ..: \)1.11.!t.: fa .. ..:r ~ l~cvo\Ut(Üll 
I! ;10:• SCIIS chefes. 

Poderia citar- ~.o· n :':trd •.Jpoi·tut,:tt!, 'i:ll:, l:\~1 i~· ~l: , ~:-.: •,.:r:\ 

publicado 1:m hnmt:r.:ll'L:nl ü mnt.:idaG..: l\:.1 t.t~uiLi.l t~r~·:. - :: .- ... 1 di..! 
qu~.:m n~o Sllub..: lwnrat· ~~s oportunid:td~··, qu~: o gcn-:n'~"· ~ .1'. ,· .-,un~~ 

rio-g.r:tntl\!llSl! !!,•: propídrltl. 
~~:':u intpn:s~:inn~un, :H:t;l ~:o:; ;)t•l"ol:.:r.: •. L:· : .• ;:n :r. i11C.:•• ····,:. od, 

muitn !l)l;IJI):; !lU~ que t'ili~:ÍI'Ll \·~!ll c:.n•:j•.•ir.~·: I .J r,J:: d 11i'('ÍllL1: .... \ 

lon!;d (1..: un11t vkla públil::t tm!~ c;:; r;..;v .. ~:·.~L :tll:·, :1·:~~~ :•. _,,~::o.:~ 

inlo.:l'~~;.,..;:; Uo r)ah;, as :tCl!S:II.'l"H::; 1'1.:!'-::il:;!'. ::!:~ tilll liv:··· quo,; u ~:·:•l:;· .. 

g.adl) pllblicuu, !'ugindn :1 um.i~d:!~l•ll. ·1·:· ::;:-i•'lr;cll du qu:d ~~:.d :·•: !:
vr:trú. Um dos ataqtH:~; 111.;1~ :.:r.nt:dn r.;:·L·~i::···~ i1 prl..':.t::~ .. o ·.:: ·:n .. i:", 
Ua Sr:cn.:tarh1 dl: Educ:~~;.';,l ,;,, !lli..!U ~'rw~.:nw. ,,;,:11p"dil, i:t!uci:1 ::,, .. ;a, 
rdn i! III:!\ Grwcrnadur. ;;r, T:m:i~l~l iv:.::, .• \L:j:l hün:.::;ti~o: .. :.; d;,; 
prúpi'Ít) hújt: ~,,q~;a,·rn. ~·~~~;1-., .. n:'.L) •. .-1t!~ol : .. . do 1:,- ·H:11·:··• •', ;\o.:,;, 

il•.iúriasdu llll:::!·llLI.t'Jt(·.:·, ::·\,_,I~ i::. :"illr ·:.·Ír':;.:·;, 

/q1l'I"I:J~ ;1:t:-:\ :<::r t. :~'·:k<J ".;,.:;~:·t·'.,J . n:p,:) 1 10~~r;· ·· ·u .~ 

\'lll'L!", r~:pn;,!tJ/.,) aqui l::11•; t:~t:: :.,v\:-.::!:.:-.. -.:.1', lt:Vç, 1.: IH!t'll• :·, .. ~;..:.::i 

do Sr, :\lui;i,l t\h· .. ·~ .• ~;1::·,,1 ··:~,1,: 1.u :·l·1kr::J. >'..:.'.·:;'.; :1:,,.:1...:iar, 

certa ''t:.'., !'~' ..:·:.:L"i:údtl '·\' . ..... ··-~·;.:, :,.., ;~.-.... :t\11 

A;urt:n hirtado~,...:. Lll11:; ··"-··~·r.:.:,:! , 1>, '' ·: . .-lli.l·..:..:: ··;:,,u '' ../.:;lll· 
: .Pnc .. ,n:.: ~:.:::·•1\_'.:c:a 

" ...... ;., nt:.n;: :.,-.-~;;ir.h~t dl! (.\o.,::~. 

Clll<t. Qu~.: li~··~~ i'.11d!" ~~;;:,~1l1~~<"· .. : -~·1. :-'.,1hc·t:·,: '' ·-,-,1~.,'\lr~ ,· 
túrio LI:~ C\ltll]"'l:tllili:t t: .;.:r:•. i.n.;~. .. ~:.oll•-''·: ... ..:::." .:n". ·~c:lr.,:,,;,; .. :u 

hul~o :1 indl\,;;1tiva dn pt'l··mit•. ~):~r. ·,,, \h..::> •lind~. acr..:'l"l'IHOU: 
"Tl!nho aqui n Cl'~lllf1:-,w::ntl..''', 01'.:: ,',,·, it·i a ~urprc.~n do Dirc:tol-, 
lJUi.IIHio idt:nti!i~·tHt t:m:1 •'.l'll~seir:: !':. ,_;:~·. :-,:.,, ~. havbm rctintc!o de 
um jMn:tl LjUI! jltlh:i~:av;, :1 ;"Jl'l'\I~.:L·,, 

larnpinll~t! l\l'lT\~~·nu ~m.·d:.:~ ... :l:"·· 
O prl·:;d11 ~ ~··· 1 a •. :.~. _., .• .. '!h', 

dll t.::u·:·u .: :;l)l;t,h) IH\ 

: .. d, ~ lll\1:1 :'::1~:;;':~-·,;;:':u, 

~ I~ i i • 
/l)\1", :11,i~tili ,1 >:,,:p,i\, oi\:' "•' •' ::I'';:._'!",: . ::::, ,'''-\ 
pois u irnpn.:ns:t nnti..:iari:t c •:l!r;.t ,:;1\.1 ,·1,·,,: ·: ,-.:·omu~.·itll". /\•l .:-:l:~· o 

Dr. Robt.:rlo deu a r~~po~:ta ~JUC r.~,; e~:Lav:: n.:(;U:>:.i;H!l), L!.: Ln!CJO: 

"Dt.:jHI!<Idll, ·.:~··~lhl ~liDVCI':;am:ll CUI\l ~' ;,:;;,h_u, :>JI\.;, :·, .. j:c·,:I:1Ll lJUC 

..:s~:t l;..: (,va·i~, n'i.LS is;-.u ~ .... sv J:.: fll,;;~ ...... - :~o~ ... ..:r:u.t-,,.,; i.'nlUO o 
(.\j;'Lllli!(l, 

O i.~ r I:u;,..:n.~ • ..:m ~luahw . .:n:..: '>>:U o.:: • .;,·;~ôrio :1 :~ut1 \'is-..:onUl.! de 
Plr:tjú, J:1J, s;1i.t !DIJ. 

1~ d:.: um ~:r.lbuixn:lnr do governo nortc-amcric:.lno em nosso 
P:.tfs n St!!'Uintl! CLJI1l~nü;rio, :-crl.!i'l~r.te: :1 cem tas C}ltt.: o governo do Sr. 
J\luízio Xlv<:·, d:~i;:uu di: :):·1;:-.tar l:Ofi'l'lL~Ill..!nt::, tt ~pno.:a da r\liancn 
p:m1 u :~rog;:;•::;,:: "i_; :.>.,•e;'il:\{,\l:· /dt1i1.icl '\!v(,;s tl·:n ;1ouco ~lpreçt1 

pd0 Cl:\.:i~1 L.l tk r:. 1:·:~:;\)\jirl:tt: .'". 
(·:.J:,;J:~) ~H) ~· . ...:,:t.:·t"~d ,',,,,1:.0 J..; A\huquc,~:li•~ ·~.tn1:1, .:-~ !;l.Jju honra· 

dt:;,j~~rn~ti:; d~,.~.,-:. · ... b:r1t:n~.) :1rH:na~ ~~ in~sj)..:r:.:U,~ ,',gr-:.-;: .. ~~j. r.kpois de 
uma tunga cur~·.·i·:·_!tl..:ia ciHLt:t!.at;h por rt.::;11...:l:u nu':, ..... :>.:i·Jh~ a r~s
pn~.t;; ',:•.)t"Jill,:,;i;J;, c.:S\<1 C:.u;:o 1: du i':li~. r~~.::i:.~ f..:-?JC..~ .. l. :• \ if!..;, jú COnteS· 

li..!i :\ t:.\:~lidftO (~.l t::"it'nl!l:iv.: fjtl>.: f-:z., ~~ l]Ut: r.:u bvi;t r .. ocu:·ado o Sr. 
Jo:-.~ Lwiz i\1ordt~. J~ Sot:~a raru lmtur dç: 'll,<.~lqu-:r as:Junto. muito 
m~..:nos l'tO<Ln...:::i:-u; P~)b :.(n;pr·~,;ml!ntc 11~0 o connc:ci:.t p...:!•f.oalmentt:, 
:w Cpu.::1 ;dtl~~~;::. 

~.-: ~~i(icil. : .:~.;iJo.:r.~.: • .;;-_;;~-:d.H:; Jmo:. c1:: ·~:t,h~c de atitudes c 
;.:nn'iJUí~:!:~lC.:il:u ·.:ntr~ cm /.:'-':>:o..: :.::~1 ..\luí:·.i·~. 

/,::..;usa(.;.~ ... ;::~; r.-,·.:.'· .. J Senador t.<;l:no:· .-:::1ia. U1: ter o Banco 
do :.:~ta~o finançt;.:i.ill ~n;..: ~irmu C;; rriÍnh~ j.<rvjlri~Ja~...:. quando 
Guv..:;T;~;C.~lr !ln :~;,, Gr:\1:~;..; ,;o ;\'..:;r.;.;, 6 ;.~~su: .... :!;·::..::li.; ru!sa: i: 
!am.:nlúvd qu~,; s..:j~~ c!::, cnn::·.:·..:·.::UiJr rJ,l assunto, 0 p.:.u~;1dor do n:cn
do du hun11.:m t:a:.:;;..Jo ~· •f U·.::-:uncsto. 1-.:unca li v(.! ~~m t:tu!o de cmpre· 
sa mir,;1,\ pr~n~~:~.\-to •;, •.,u.:!HlO tr:.tnt>fcri O pt:Lrin10nio d:-1 minh:l fir
ffi:.l a outr:t or:~an::,_:. _.;;o, fJ(l:-~ui;~ gr:tndc pauimünio, ;,;;c;:ti~~~c!o no 
r,;,:u EstaJll, lhl :: .. r}.:..:- .i~!:l·:Ín.:-.: CIIJ •. :·~(, ~\IU!G, ~. at~ !w.i;;, _;:i;.:çu:: a 

:~:.:~~~ • ..:mhora n~~·• ~ .. ii:J:, u\.~.·:uirid,J r.:P.lllnl imúvd <.!c:;vi:: qu.;; ~~~su
mi o 1 ~\·v~rno, \:n:n 1.: :~,_.,,.;,r1 Jo aparum.:r~~o ..:i"• I ql:..;. !"..;:,1\i ', :~!~~~unu 

~.;nis~t ainL;:t HIC ri.!Sl~t ji:1 r:! : ,;~ :.J:iS::;..u r:l!' : r::nq t:iiid::~:: ;I:~;,,: ... ::L:. 
O l:1~ir.:u título L]llt.: .:v~ pr(.lt:::t~Jdo ~ui c:1mo ~l\'.::i:aa Uo Sr. 

r\luizio Alvt.:s, no Bancc ~:. /.ln:.:~Gr.iu. Ti v~.: qu:: píli!:~r •.:;·,1 .;:artório t: 

.:on:ainli u :tdYút~aUo, DI· ..... ; ;i o PCiltt:i, r~····:~ ;·~;.: ,'._;;· ,; ;!:; '·•.H't:.incia pa
i a,,\ :::1:i~,, .~.:r c:::~ qu~ ·~ .:.,. /duizic· /dvt::. ,!p·.-::,:,.:t:',l !"ni -.!U•..: tinha 
r~·-: ·:-.• -~·>.::I tu lo Ctl!t: ~,.L .'.!tio ;1ar:.: umu d1~ :aw.~ o:l::içi\~s. f:-;:;e sc.:u 

-~ .. . ;>~.~;;t:.•-•~ . ~ . ..:..t:t:o mi.! .::•rlorll~l .-lur::mt.! a ~ua 
., ' .1:~.·i:: -~ .~-.:-.; .. _,,~,waJo ~ Lil:t: o tü~~:._) t.inha sido 

~ .... ~~d·, :::::, ;·.,~~-· '·· ..;: . .-t(: •. ·• 1 :·oJu n:su!t:1l!O L!n~1:t sido entre· 
;).:•,l'I!:.J: .... do1 ~<~.u11 l\ ::.· ru~.:im, r:,:mo pi.1)!::tl11t:nto de um 

• · :· .. :,., q~:t.: l.t' .:~:,i~! eu::1:;· : . .~. k .. ;;\:i.c.~:•.:·~l ..:!•' 1-!:l'.:.:. 

: ·,, • . ..:· .. 1.: que t; -~; · :;. ·: .. ::1! !':,·.·n;-:.- i~~~:·.·<:~:.: C~L:t; dt:st:jns· 
.:;-,;,; !~1: .:1,, C r::.<:.:..:,_~;-;,.:".: .. --.:)(\;r:~;·;,;;:.,· .. ::,.;•,·:nivd a to-

1,;..: 111~ ~"l;,,;,,;·:.:,·iuL ::.· .. ni ..:s.;;:.; ~~h_i~~ivo. r.::1J:: !wjr.: dt~:wcam-se o 

, ·:•L:: :•.">,';,.:;:~ ,:: . .' .• : .iJ:•;• •; ;: ~·::.:. !·;,ft, .::1\fl." ;::. ,'1~~i:; in\;·,()rt;IOlC::S ró.\ríl U 

•;;.:t'.';J,•:nia l~.l .::.;~:J<~, k'. .. :.:·;. :•,:k r:.-..-~1 (il)\':;;·;10. 

_; <· ,• !~.'.. p<li!l ~vi!;:,· t"-!··~·:: 1.:::;tr.), flli ::n1i~:tr .:.1 d:!CO ano~ o 
:_.,.'.I .deferir rl!· 

.·,.,•11; : 1'11! .... ,• .L~• ;1 1-: .• ,·.< ."··.•, ;: ,.. ~'· :.\lS !11:.:\l:i C:: 

·"·' :\.l Lo:: .:11 1.!t-,·.: ~·~:1!·'·.1·: r:·-.;•,' .,; .~ •·.',1 ";"~d.: :-;r, 
·;;,.; '1:.<:·· ;.' ::.:"!L::;, ~!:1ll 1:, 1!\:i: .i"'~\ "• :Lf.Í\':: ' 1: C:;!lVt.::r:"\0, 

j: !(.~ .. 1:", ,i.; L:l11:\ ~·~:·;;1::~!:: t.. 1,o~ 1·.· 

~.!u;.:i .,.;·.:1.:1'i :'li~ ... -,~~:.::~:.~:·;; Gr"•.:· · ·. :·-::1:,·:\:i:t ~·:tvl,~::s ..:o·1-

~::t·~ de h-.: ;u..:d..;:~, .;ndt~ ::.• :···:.::.·:··· :~~.: ~.·:f'llont'..: .:.'lllvlltf'rh)S J.k c:omí· 
\1Í\I ·.':b\:1.'1.l, ,_.,_.:··.~_;•.ll.'ir:.:: :·:;.: .. .:.:-... : .:;11 i'::::-::::il:!:,l·~· .!o p:~L':.;i\'~, çuju 
ntu. l"lill:' .-·.;::\.-•.•. :v::~ ::·v11.~ ~·, :~:. ·.~ i'rrn .. :iirh::tt.,, ~~ :1:.;id~nd;t de 
rami!iurc~ L111 Cll\"t.:rn~li,lor. (\mt ~; r:í.:lllliltll;.t qu~.: rlrt:\l'ndi:~ 1\rtcr, 
r~·ahriri:l cer~:a di.! trint:: P•\<.:t1''\ r:: :·:1:':·.~~: !~::~t:~hdeo~: a c• mt.·u Govc:rno 
'.! fl·ch:.,!,):: :~..:\.: l'lllfw G, .. _-_·;·· .~. 

\"biul' i~t.,·\;rJad~.: 11: .• , i··< .;;•··.'r dC'I qt:.- . '·n:·::l:i,':l lk: t~rem n 
Í(.".t·.liL\ C;dnt .. '.Í ·~ a T~:i.•.:.~. ·~• >~..:.;: :, ;,u . ·::o'J ,_;,, Sr. Cun.:1 

:\ ~L ,·, ;:. 
r·~· ... ;,_ .. :..::;,._. ·:i./.:1 .. :·· ., ... :: ... !.· : .. ·.i\:.~:,···~· 
vat~l ~·.r:u1d~; ;.:sr.:::Ju l:.: .. i.1 .: .: ..: lwr:':•iu U:.: r!t<1 ~o) 11::1";.: c:loeiar o govcr· 
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nado r. Snhc·.<c que, nos últimos 6 meses do Govorno, forum pngos n 
ess:1s du:~~; em;1resas Cr! 580 mil cru~ciros, futurados coma interesse 
da Estado, qu::se tod~·. r.:ss:1 som:~ autorizudn dirctamente pelo pró
prio G::hincte d,, t:overn::dor. niim de CrS 100 mil que o próprio 
GovcrnndN Tarci.;lo Muia constutou terem sido pagos dírctamcnte 
pela COSERN, no diu de sua posse. Benedita perseguição! 

Sobre a UEB, não sou eu hoje quem vai fulnr. Dou a palavra nos 
responsáveis pelo insuspeito O E.rtado de S. Paulo que, creio, não po
dem ser acusados de carregados do mesmo ódio de que me atribuem, 
quando, orientando a opinião pública, denunciam um escândalo 
camstrólico p:1ra a economia nacional. 

Eis o que diz o O Estado de S. Paulo em seu editorial de 15·5-77: 
"As lições do caso UEB- ainda que a contragosto, seja-nos permiti
do voltar ao escândalo - pois outro nome não merece o caso UEB. 
Não pelo desejo de sensacionnlismo, mas para tentar, ao menos, 
extrair lições morais e políticas do caso, em benefício da Nação. 

A 9 de abril de 1964, vitorioso o Movimento de Março, os 
. cornunduntcs-chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica di

ziam, no preâmbulo ao Ato Institucional n• I: "O Ato Institucional 
que i hoje editado( ... ) cm nome da Revolução, que se tornou vitorio
sa com o apoio da Nação na sua quase totalidade, se destina a assegu
rar no nQ·.·o Governo a ser institufdo os meios indispensáveis à obra 

d'e rcc.onstruçi:o cconômicu, financeira, política e moral do Brasil, de 
manma a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves c 
urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e 
do prestígio internacional da nossa Pátria". Em nome dos ideais a 
atingir, a Nação consentiu nos sacrifícios que logo a seguir lhe foram 
exigidos pelo Presidente Castcllo Branco -e sentiu-se recompensa
da deles, pois a austeridade foi a tónica do primeiro Governo 
Revolucionário c, poJa primeira vez cm muitos anos, um sopro de 
renovação de costumes político-administrativos arejou o País tão 
sofrido. 

~ profundamente melancólico registrar que a intervenção no 
grupo UEB tenha demorado tanto - tanto, que a todos assiste o 
direito de perguntar por que tardaram as autoridades monetárias a 
praticar ato que sabiam, há muito, ser o único compatível com o 
saneamento do mercado financeiro c com os princípios morais em 
nome dos quais o Governo de hoje busca a legitimação que a Naçilo, 
espontaneamente, deu ao de 13 anos atrás. A demora só encontra 
explicação no fato de os tentáculos da ambição terem envolvido no
mes ilustres da classe politica c do próprio "estabelecimento mili
tar", usando-os como escudo protetor contra eventuais arremetidas 
moraliz::doras. O que, convenhamos, apenas desmerece o Governo 
que, empenhado em árdua tarefa de reerguer as finanças e a econo
mia n~lcionais, cedc::u nos sentimentos estamcntais e procurou prote· 
ger, ato não mais poder fazi:-lo, aqueles que se haviam deixado 
enlear, n:io atentando para as implicações daí decorrentes. 

C:!bt:rú Us instâncias administrativas c, esperamos, judiciais, 
pronunciarem-se sobre o comprometimento de todos e de cada um 
nesse rumoroso caso. 

Sempre os interesses prevaleceram sobre a norma ética. a tal 
ponto que nem mesmo a C;(isténcia de instrumentos de cxceção desti· 
nados a punir os prevaricadores, os trancantes de influência c os que 
se enriqueceram ilicitamente foi capaz de mudar, já não diríamos as 
ment:liidadcs, ao menos as condutas. Isto é, de O Estado de S. Paulo, 
scm pôr nem timr uma virgula. 

Novamontc, O Estado de S. Paulo de 20-5-77, em nota de redu
çi:o, respondendo a um de seus Diretorcs: "N. du R.- Diz o mis· 
sivistu que era sua intcnçào manter-se calado enquanto a sua honra 
rossc pre<crvada c a verdade nüo fosse flagelada. Pois perdeu urna 
excelente ocasião de continuar calado, porque não hú, nu sua 
rcfutn~·~o. nada que inlirmc os conceitos por. nós emitidos não só 
no editorial 1.1 que faz referência como cm numerosus matérias que 
nrw lhe despertam a sensibilidade. 

:·~···-~:1;\·:.:ndt!mo~ a difícil pnsicflo do Dr. José l..uiz Morclrn de 
S1>UI.i: l.' :li~ luuvumus os c!-lforços que cnvida pura manter integro o 
wu crédito moral. depois de ter perdido o financeiro. Mas O Estado 

de S. Paulo não contribuiu com o mínimo que fosse pura suscitar e 
multo menos ngravar a sua situação, que aliás nos penaliza, como 
deve pcnnlizar o infortúnio de todos os homens. Os fatos dn ruinosa 
ndrninistrac~o da União de Empresas Brasileiras, lcvnndo à intcrven
çiio do Banco Central, é que explicam u sua pouca invejável 
notoriedade. 

Mas, se compreendermos isto, não entenda o Sr. Moreira de 
Souza que estejamos dispostos u fazer o seu jogo. Enumerando uma 
cópia i'rili~dilvel de tópicos de agressiva defesa, ele pretende desviar a 
atenção da floresta, que silo os 3.4 bilhões de cruzeiros carreados do 
Tesouro Público pant a caixa do seu Grupo, a fim de nos confundir 
com o labirinto das árvores. 

Ora, é a norcstn - e escândalo da doação de bilhões, que o 
beneficiou durante anos - que interessa uos verdadeiros homens de 
bem deste País. E nela está o fato espantoso de que o Grupo UEB 
emitiu letras de câmbio "frias" no valor aproximado de CrS 3 
bilhões e, em vez de ser punido por esse crime, recebeu ajuda do 
Banco Central sob a forma de empréstimos de liqUidez que em 
janeiro de 77 passavam de CrS 2,5 bilhões, Empréstimos de liqUidez 
para cobrir os resgates das letras ufrias". 

~ urna pena se este fato milita contra a dignidade pessoal de 
aiguóm. Resta ao missívista o consolo de não estar sozinho nesta 
rnilitáncia do fato comprovado que é o Grupo UEB ter sido favoreci
do com grossos cabedais públicos, mesmo quando era useiro c vczei
ro em práticas incompatíveis com a legislação, segundo a nota do 
Banco Central. Há mais dignidades pessoais envolvidas, é lógico, 
pois não se concebe que o dinheiro do povo seja assim dado à mão de 
semear a quantos peçam capitais para fazer negócios. Pelo contrário, 
nada é mais custoso do que isso. O Sr. Moreira de Souza pode gabar
se de ter podido contar com advogados poderosos, e tão poderosos 
que lograram, durante muito tempo, sustar a intervenção saneadora 
das autoridades. 

Uetenhamo-nos, contudo, diante de algumas ãrvores. ~ ele 
quem confirma que a Ataka e a Shikibo eram sócios do Grupo, com 
40% do capital acionário da Indústria Têxtil Seridó. Nunca suge
rimos que tais sócios fossem majoritários, nem interessa ao caso. 
Mas interessa, e muito, a alegação de que suas empresas se tornaram 
inviáveis porque a SUDENE não liberou os recursos necessários 
para a concretização de diversos empreendimentos. O Sr. Moreira de 
Souza ati: se acha ainda no direito de receber vultosa quantia a esse 
título. 

~ evidente que a SUDENE não liberou as verbas pela simples 
razão de que já estava informada pelas autoridades monetárias de 
que a situação do Grupo cru duvidosa. E já era duvidosa e já recebia 
ajuda do Banco Central bem antes de ter problemas com as empresas 
nordestinas. O caso e que todo o empreendimento que apenas conte 
com recursos de terceiros se torna ipso facto inviável. 

Também não vale mais o argumento final de que somente o 
UEB-Center "pode responder por todo o passivo do banco", O 
rnissivista exagera. A verdade é bem diferente. O empreendimento 
está sendo concretizado com um empréstimo da Caixa Econômica 
Federal, da ordem de CrS I bilhão, considerando o principal, juros e 
corrcçilo monetária, empréstimo cuja garantia consiste no próprio 
terreno do UEB-Center. Sucede, porém, que esse mesmo terreno já 
tinha sido dado no Banco Central em garantia dos empréstimos de 
liqUidez. Quer-nos parecer que, nào podendo o imóvel ser alienado 
mais de uma vez, há aqui um illcito penal e uma infraçào ética da 
maior gravidade. O crime se junta aqui ao tráfico de influência, 
Corno pode o rnissivistu pretender que o noticiário e os comentários 
de O Estado de S. Pa11lo exultem o seu nome aos altares do empresa
riado impoluto? 

Sr. Presidente, Srs. Senudores, tudo que pronunciei aqui, em 
reluçilo à U EB, foi uma trunscrição de o O E.rtado ele S. Paulo. 

A indu hoje, almoçando com o Governador do Rio Grande do 
Norte, S. Ex• comentava cumigo uma notu publicada pela imprensa 
de que o Presidente Ernesto Gcisel iria continuar o financiamento da 
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UFB. pura que ela continuasse com a sua empresa no Nordeste. A 
notícia no corpo cstô corrct~l, mus na manchete csttí adulterada, Na 
realidade, " que o Presidente Ernesto Goisel t\Ssegurou ao Govcrnu· 
dor do Rio Grande do Norte, segundo inrormou-me S. Ex• hú algu· 
mas horas. é 1.1uc ns indústria~ nt1o p:trarüo jamais, afirmou, pelas 
m~os de quem tiS está gerindo. 

Eram estas as apreciações que cu desejava razer a propósito du 
leitura que n, h:i poucos momentos, antes de ocupar u tribuna. 

Sr. l'rc,<idente, Srs. Senadores: 

Toda vez tluc for convocado a esta tribuna cu u ocuparei sem 
deslustrú-lu,.'com nrmcw c sempre a serviço da verdade. (Muito 
hcm!) 

O Sr, A~cnor Marta (M DB- RN) - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pura uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Amaru) Peixoto)- Concedo u palavra 
ao nohrc Senador Agcnor Maria, pura umu explicação pessoal. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Em explicação 
pessmd. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Posso artrmar il Casa e à Nução que me encontro tranqUilo, sem 
mú~ou no cc>raçuo. absolutamente rtel il destinação dos principies 
quc ~;cmprc nortt:aram u minhu vida. 

O que tenho, Sr. !'residente c Srs. Senadores, a lamentar pro· 
rundumcntc, é que seja necessário, nesta oportunidade, cu voltar ao 
meu passado. ao lcrnpo cm que, nu minha mocidade, tive que prestar 
o serviço militar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tomei, hoje, conhecimento de 
que, da lrihuna desta augustll Casa, um Senador, encanecido pelos 
anos, com grande vivência, procuraria denegrir, jogar na sarjeta, o 
nome <1<: um homem que tem procurado, no decorrer de sua vida, 
pautar sua existência dentro dos principies mais rtéis da dignidude, 
da probidade c do respeito. 

Quando aqui cheguei, cm 1975, encontrei a minha imagem ao 
rés do chão. Não sei quem pintou essa imagem, mas todos me 
olhavam corno se eu rossc um homem de outro planeta. 

Graças a Deus, Sr. Presidente, graças a Deus, Srs. Senadores, 
nesses dois :mos e meio, tenho buscado dentro· de mim rorças para 
representar com dignidade o povo da minha terra, sem dctratur. sem 
ferir, sem pmcurar buscar na insídia condições que maculassem, pelo 
menos, este Poder a que cu procuro servir com u dignidade que merc· 
ct: c com o respeito que precis~\ ter. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, diante dos fatos expostos bus· 
lJUCi, hoje, no Ministério da Marinha, conversar sobre a minha situu· 
Çlln milit:1r. 

1.(1 cnconlrci. Sr. Presidente, Srs, Senadores, um amigo, c disse a 
ele: minha presença prende-se a um episódio que, para mim, me 
enche de glória c de satisraçào, pois é o de ter servido, nu época da 
gucrrn, c por toda ela, u minha Marinha, uo meu País c uo meu povo. 
Ruscc>, nesta hbra, condições de poder responder a um Senador, infc· 
lilrncntc a um Senador, c infelizmente, uindu, do meu Estado, que 
vai procurar di1cr ao Pais, liO Brusil, que Agenor Muria roi expulso 
úa Marinha. Ao que o militllr indagou: o que o Senhor precisa~ Pre· 
dso do número da portaria expedida pelo Ministro da Marinha, 
Aristides Guilhcn, logo ao término da guerru, que dctcrminuvu que 
os marinheiros que tivessem cumprido pena de uté 30 dias por indis· 
dplina, poderiam solicitar o seu desligamento du corporuçilo, O 
miliiar compromctcu·sc, mesmo achando dificil sua localizaçilo, 
:lh:nJcr o meu rcdidu. 

l'crgunlo cu ao Senado: o que ganha um Senador acusando um 
seu par, memhro dcSia Casa, injuslarncnte, de ter sido expulso da 
Marinha'! Que vunlagcm leva o Senudll? Que ganha 11 classe politica1 
Que h ri lho vai dura este Podcr,já tüo muculudo,ti\o marginulizndo? 

Sr. Prcsidcn!e, Srs. Senudorcs, se vui trazer ulgum beneficio uo 
Poder que procuro honrur, se vai servir ao Senudo que procuro, 
embora com humildudc, rcprcsentur, não sei. Mas que vui ferir pro
fundamente a minha alma, u dos meus filhos, a da minha famrtia, 
que o Senador procurou denegrir. sinto que vai. 

Deixei a minh~l esposa, na rninha casa, aos prantos: deixei onze 
filhos preocupados com a maneira com que cu receberia essa 
ucusação rrontal, rerina. brutal e, sobretudo, maldosa. 

Mus, Sr, Presidente, Srs. Senadores, confesso que estou abso
lutamente tranqUilo. E que minha esposa, a esta hora, fique 
tranqUila·, não estou ofendido. Por incrivcl que pareça, nào me sinto 
orendido! Acredito que o Poder a que estou servindo se sinta ofen
dido. 

Mas eu ni.o! 

Passo a ler, Sr. Presidente, Srs, Senadores, o documento que dá 
conhecimento à Casa e à Naçilo do meu serviço, à í:poca cm que o 
meu Pais precisava de mim: 

Rudmar Bastos Gonçalves 
Segundo· Tenente (A-C I) 
Ajudante do Serviço de Recrutamento Distrital. 

MINISTE:RIO DA MARINHA 
DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA 
COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL 
SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DISTRITAL 

CERTIDÃO 

N• 0687/1972. 

Em cumprimento ao despacho cxarado pelo Senhor Ca
pitiio·dc·Mar·e·Guerra, Gabriel de Araujo Bastos, Chefe do 
Estado-Maior, no requerimento de onze de julho de mil no· 
vcccntos e setenta e dois, do ex-Marinheiro Nacional n(lmcro 
quarenta c dois ponto mo seiscentos e quinze ponto três 
Agcnor Nunes de Maria, em que solicita Ccrtidào de 
Tempo de Serviços, para lins de prova junro ao lnslilulo 
Nacional de Previdência Social, certifico de acordo com o 
IALESM de mil novecentos e setenta c do Capitulo IV do 
Estatuto dos M iii tares (Lei cinco mil setecentos c setenta c 
quatro de vinte e três de dezembro de mil novecentos c 
setenta e um) e mediante os dados extraídos de sua 
Caderneta-Registro Cudustro, que: Agcnor Nunes de Maria, 
filho de: Antonio lnacio de Marin c de Julia Nunes de Maria, 
nascido cm dezcsscis de agosto de mil novecentos c vinte c 
quatro, natural do Estudo do Rio Grande do Norte: foi 
Aprendiz-Marinheiro de: primeiro de março de mil nove· 
centos c quarenta c um a sete de fevereiro de mil novecentos e 
quaren1a e dois: onze meses c seis dias: roi Murinhciro Na
cional de: sete de fevereiro de mil novecentos c quarenta c 
dois u vinte e sete de setembro de mil novecentos c quarenta c 
cinco, quundo foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha: 
tri:s anos, sele meses c vinte e um dias: tempo de Campanha: 
de ucordo com u Lei cinco mil trezentos e quinze, de niil 
novecentos e sessenta c sete - prestou serviços· cfctivos de 
operações de guerra cm missilo de comboio c patrulhamento, 
no período de: primeiro de julho de mil novecentos c 
quarentu e quatro u trinta c um de dezembro de mil nove· 
centos e quarentu e quutro, no totul de: seis meses, em que 
percebeu gratincaçào de terço de Campanha, quando serviu 
cmharcado no Contratorpedeiro "Maranhão": tempo total 
de serviço: cinco nnos e vinte c sele dias. f: o que consta c dou 
ri:. Nttly Muchudo da Cruz, EscriturAria, subscrevo, dato c 
tt~sino 11 presente ccrliduo, Rio de Junciro, cm 13 de julho de 
1972. Nuly Muchudo da Cruz. 



2442 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Junho de 1977 

o, A, :.1 .... ~.l\0 . .,,, 

nu:~run!,\ no PJ·~~sa,\J, 
l.~ .... DISTiUTO NAVAL 

ATESTADO 

CtlWliíO ?.4 .668 OSl'/!Ur ............................... , .................................................................................................. . 
(fi:.tMla ch·l!) U'locn~olcn\;~ ~Yio!N1111;t\l.rlo dn tJ~ntk'Rdu) 

ntc~ln IJUt! o f>ulkllnllll• cal{, clc~u~ll'il,l•Hio do Sct:·dç•1 ~fllttm•, t'Jil l~n!JIU dt J•ou:, d~: 

ndo1'1lu com o cli,;JlO~Iu no nrt. 5• dh 'Lei do S~rvlço !llllltm• c JtOl'lun\o lhTc clnt 

cxl~·~urlah de qm: ll'ula u IU'l, 7·1 d:. m•mnn 1.":1, 

!tia .. c\ c• .. .:r::woirn , .. GD .• 1.... • 09 ...... rlc ............ c'l.6t..aiCJlr..o ................. d~ 1D .. 7h ... .. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando a guerra terminou, a 2 
de setembro de 1945- eu, único filho varão, minha mãe doente
solicitei, através de requerimento, a minha baixa na Marinha, pois jã 
havia prestado o meu serviço e jâ havia terminado a guerra. Mas, 
infelizmente, não consegui minha baixa. Poderia consegui-la, através 
de uma portaria baixada pelo Ministro Aristides Guilhen, cm dias de 
setembro de 1945, logo depois da guerra, pois era grande o efetivo 
militar da Marinha brasileira, na qual qualquer marinheiro que 
tivesse 30 dias de prisão preventiva por indisciplina, durante o ano, 
poderia recorrer, desligando-se, por aquela indisciplina, do serviço 
militar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu jâ tinha prestado o meu ser· 
viço, dado a minha parcela de contribuição à minha Pâtria. Nilo fui 
daqueles que não se inscreveram, que nilo compareceram. Compa
reci para servir. Nilo fui daqueles que fugiram. Cumpri com o meu 
dever ató o dia 2 de setembro, quando a guerra terminou. Participei, 
efetivamente, da guerra- aqui estâ o documento- c estâ ai toda a 
Marinha brasileira para provar o que estou afirmando, nesta hora. 

Mas eu precisava deixar a Marinha. Era eu o único filho varão, . . ,• 

desse navio sair para uma missão de comboio até à África cu era 
desembarcado para servir nesse dcstróicr "Bahia". O navio seguiu. 
Morreram quase todos. Eu não morri, Sr. Presidente c Srs. 
Senadores, porque minha hora não tinha chegado ainda. Mas, se 
tivesse morrido, como os meus colegas, teria sido a serviço da Pâtria. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, é triste. Nilo quero dizer que 
seja ridlculo, mas é triste trazer a esta tribuna, à tribuna da Câmara 
Alta da Nação brasileira, o nome de um homem que serviu com 
devotamento. todo o perlodo da guerra. Estâ aqui o documento que 
passo à Taquigrafia. Que seja investigado se eu ni!o servi, como inves
tigada deve ser a portaria que dava oportunidade àqueles que ti· 
vessem 30 dias de prisão por indisciplina, no ano, pudessem requerer 
o seu desligamento por indisciplina. E cu requeri. Não me sinto 
desmoralizado nem ofendido porque cu jâ tinha, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, prestado o meu serviço, a .minha parcela de esforço ao 
meu País. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, antes de terminar, gostaria de 
~izer o seguinte: minha presença, nesta Casa, .é para defender me· 
lhJres dias para este Pais. Disse, na convenção do meu Partido, cm 
1974, que agradecia votos de comunistas e, quando terminava o meu 
discurso, alguns diziam para mim: "Agenor, você não quer se eleger. 
Como é que você, candidato, precisando de votos, diz na Convençao 
que não quer votos de comunistas?" E eu respondia a eles:'Não que
ro porque, se é para me eleger por votos de comunistas, prefiro ficar 
e perder a eleição". E dizem que foi um equivoco a eleição de um ho
mem que tem a dignidade de, numa convenção, precisando do voto 
de todos, dizer alto e bom som que agradece os votos dos comu
nistas'!! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em 1963, antes da Revolução, 
sabem quem foi, para praça pública no Rio Grande do Noite, cm 
Natal, defender a democracia na tribuna de um palanque contra 
Brizolla, contra Chico Julião, contra as ligas camponesas que infes· 
tavam o Nordeste? Foram Agcnor Maria e o Deputado Estadual 
Walmir Targino e mais ninguém. Ninguém mais, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores: fomos nós dois. O Exército Nacional tem a fita 
gravada do discurso feito por mim em 1963, e cu não sou Revo
lucionârio. Mas em 1963 fui para praça pública condenar a inversão 
da Ordem c do Direito, E, em 1974, na Convenção do meu Partido
repito - disse alto e bom som que queria a eleição desde que fosse 
com o voto livre, sagrado dos democratas da minha terra, c 
agradecia os votos dos comunistas. E repito, não sou conspirador, 
tenho nojo de quem conspira, porque conspiração é sinónimo de 
maldade e de hipocrisia. 

Gosto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acima de tudo, da 
verdade. Se com ela não encontrarmos o verdadeiro caminho para a 
grandeza deste País, não será jamais com a insidia, com o embuste, 
com a mentira que vamos, realmente, construir uma nação que pos· 
sa, dentro do seu seio, ver todos os brasileiros, pequenos, médios, ri· 
cos, mas todos vivendo com dignidade c respeito. Nilo o que ai estâ 
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O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavrn 
ao nobre Senador Dinartc Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uso da palavra para esclarecer à Casa uma dúvida suscitada 
pelo Senador Agcnor Maria c que ficou pairando no ar. 

Jamais cu seria capaz de trazer a este Plcnãrio um documento 
inverídico - não acusei o Senador Agcnor Maria - c o que cu 
trouxe foi a Marinha de Guerra que me forneceu, 

Durante o meu governo sofri acusações c é interessante que 
quem me acusa hoje, quer se tornar vítima. Fui recentemente acusa· 
do c até censurei- perdoe-me o Presidente da Casa- ter-se permiti· 
do a leitura de um documento injurioso a um Senador da República. 

Eu disse até ao Senador Agcnor Maria, cm meu discurso, que 
não estaríamos, hoje, julgando o marinheiro expulso da Marinha, 
mas o que discutimos c devíamos julgar era o Senador da República. 
Isto está escrito no meu discurso. 

O que revi dei, ... 

O Sr. Benjamin Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA - RN)- Desculpe-me, 
mas não o permito. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Em explicação 
pessoal não é permitido aparte. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - ... texto por 
texto, foi cxatamcntc a acusação que me fizeram. Nilo existe, no meu 
discurso, nada que não seja resposta às acusações contra mim assaca
das. 

Penalizado fiquei naquela hora - perdoe-me a franqueza -
pois sei que S. Ex• foi à tribuna constrangidamcntc. Entretanto não 
estou nesta Casa para receber ataque de ninguém, procedimento que 
adoto desde minha mocidade, c jamais deixarei de comparecer à 
tribuna para rcvidar qualquer injúria ou ataque que façam, pois 
sempre agi corrctamcntc cm todos os ambientes cm que convivi. 

Não inventei, Sr. Presidente: o documento a que me referi me 
foi fornecido, rcpítG, pela Marinha de Guerra do Brasil. 

Nilo quero que esta Casa pense que sou capaz de atacar colega 
de representação trazendo ao conhecimento dos meus pares c do Pais 
aquilo que não seja real. 

Era o esclarecimento que desejava prestar, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DINARTE 
MARIZ EM SEU DISCURSO: 

31 Divisão (D.P. 3) 

Q) EXCLUSÃO DO SERVIÇO DA ARMADA (A bem da dis· 
ciplina)- Pelo Aviso n• 1.318, de 21-9-45, o Exmo. Sr. Ministro da 
Marinha, resolveu excluir do serviço da Armada, a bem da discipli· 
na, os MNs abaixo mencionados, de acordo com o Art. 17, § t• do 
Regulamento Disciplinar para a Armada, combinado com o Art. 170 
do Estatuto dos Militares: 

450 615-TM 2• classe- Agcnor Nunes de Maria. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

o SR. PRESIDENTE (Amarul Peixoto)- Concedo a palavra 
uo nobre Senador Evclãsio Viciru. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

A crise estudantil é o nosso cnfoque, ao final desta tarde, não 
com o sentido de buscar a agitação, mas sim, com o sentido de trazer 
uma colaboração ao equacionamento do problema que desperta, que 
chama, que preocupa toda a Nação. Os erros, as falhas, as insatisfa· 
çõcs, provocam a revolta. Muitos têm a capacidade de dominar, de 
deter as revoltas; outros extravasam, através de palavras c de gestos. 

Na manhil de hoje tivemos a oportunidade de assistir, na Comis· 
silo de Educação c Cultura desta Casa, a uma esplêndida palestra 
com um diAlogo, também, não menos brilhante, de uma alta 
autoridade da Educação brasileira, Professor Pedro Calmon de 
Muniz Bitcncourt, Reitor durante 19 anos da Universidade do 
Brasil, com sede no Rio de Janeiro; Ministro da Educação no Govcr· 
no Outra, no pcrlodo de 1946 a 195 I. 

Naquela sua exposição o ex-Ministro da Educação, Pedro Cal·. 
mon, prestou um depoimento altamente valioso, que serve de liçi!o 
para as altas autoridades da Educação brasileira. . 

Julgando de conveniência reproduzir alguns tópicos, passarei a 
fazer a leitura para ... 

O Sr. Jarbu P1111rlnho (ARENA - PA) - Permite-me 
V. Ex• um aparte, antes de entrar nesses tópicos? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer, Sena· 
dor Jarbas Passarinho. .. 

O Sr. Jarbu Pawrlnho (ARENA.- PA)- Senador Evclãsio 
Vieira, apenas para salientar como a nossa viila, aqui, nos faz perder 
oportunidades que seriam as mais cnriqucccdoras, inclusive do nosso 
próprio conhecimento. Hoje estava marcada a palestra do Ministro 
Pedro Calmon. Paralelamente eu tinha a reunião da Comissão de 
Legislação Social c a Comissão Parlamentar de Inquérito, que inves
tiga a discriminação da mulher nas atividadcs, no território nacional. 
O nosso Presidente, Senador Gilvan Rocha, exerce sobre nós um fas· 
cínio especial, como cavalheiro que é, c nos convida, por nosso tur· 
no também, a correspondermos à presença das conferencistas que 
têm brilhado na nossa Comissão. Infelizmente, como não podfamos 
estar nas duas comissões ao mesmo tempo, perdemos a palestra do 
Ministro Pedro Calmon. Pedi-lhe o aparte, neste instante, apenas 
para salientar com que tristeza cu estive ausente, hoje, da reunião da 
nossa Comissiio. 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - A justificativa de 
V. Ex•, cm nosso entendimento é dcsncccssãria porque toda a Casa 
sabe do interesse de V. Ex• cm acompanhar os grandes c mesmo os 
pequenos pronunciamentos que se realizam nas comissões técnicas 
desta Casa. 

Na verdade foi um belo depoimento, uma magnífica liçilo c 
entendemos oportuno reproduzir alguns tópicos do depoimento prcs· 
tado pelo ex-Ministro da Educação, Pedro Calmon de Muniz Bitcn· 
court. 

Diz ele: 

"Desta minha cxpcr.cncta, cm que praticamente o 
Reitor estava entre 'dois fogos: de um lado a incontinência, a 
revolta estudantil, c de outro, a fraqueza, a dubiedade, senão 
a parceria do Governo com os movimentos de inquietação 
social. Sem contar com a força da lei c sem contar com a doei· 
lidado da massa, o Reitor tinha de realizar uma certa magia, 
que era resolver os problemas pessoalmente. Esse advérbio é 
um resumo biográfico; quer dizer, resolver pessoalmente, 
porque nunca me conformei em ser um expectador da crise 
universitária. 

Contesto os que pensam que a crise é de hoje; é de 
ontem, u crise é eterna. Toda a juventude cstâ cm estado de 
crise, no sentido de que, desde o principio da vida univcrsitâ
ria, padeceu sempre da mesma conjuntura; isto é, o protesto 
diante do estabelecido c o desejo utópico de uma revolução, 
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de umn· revolta, de uma trnnsformaçilo de acordo com os 
ideais, os puros ideais que só em determinada idade os 
homens têm, porque depois esses ideais se contaminam com 
os interesses, E digo isso um pouco com a minha experiência 
-ui de mim - de Dirctor de Escola, Ministro dn-Educnçilo 
como, também. em nome da minha pesquisa histórica, 
porque tenho uma segunda natureza além de administrador 
do ensino, sou historiador. Sou homem de pesquisa, gosto 
muito de ver os arquivos, de extrair deles a verdade, de entrar 
por esse domlnios intrincados do passado, e Já encontrei, 
desde o princípio, u Universidade inconformada. 

Portanto, vê-se que o estudante, que o universitário, que 
u mocidade, que esta geração nova sempre padeceu da 
mesma crise e que esta crise persiste e persistirá, porque a 
juventude pagn o tributo da inexperiência e do ideal, um tri· 
buto du juventude. Isto eu digo pnru, desde já, acentuar n 
nossa atitude de compreensão, a nossa atitude paternal cm 
face do problema. 

Pois bem! Nessa ocasião lembro-me de que fui chamado 
pura uma reunião dos estudantes, no subsolo da Faculdade, 
naquele subsolo úmido e sombrio em que eles promoviam 
um grande movimento de protesto, prometendo sair às ruas 
se não mudassem u escola, se nilo tivessem melhores instala· 
ções. Recordo-me da ironia que então usei, chamando-lhes a 
atenção para a circustância de que o conforto das instalações 
não indicava u prosperidade da instituição; ao contrário, 
muitas instituições começaram cm circunstâncias miseráveis. 

O Cristianismo nunca foi mais santo nem mais belo do 
que ao tempo das catacumbas. Quando falei em catacumbas, 
houve sorrisos, aplausos, e isso me serviu para escapulir 
daquela situação crítica c, realmente, depois melhorarmos o 
ensino. Nessa ocasião, o Estado Novo imperava; os estu· 
dantes- era um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, 
no tempo de Getúlio Vargus - eram contra a· ditadura. 
Então, combinei com o Ministro Gustavo Cnpanema- que, 
aliás, foi um grande Ministro porque possuiu, além das suas 
qualidades pessoais, uma outra que considero uma virtude 
máxima do administrador, que é n tolerância: ele era muito 
compreensivo, tratava-me com muita cordialidade - a 
seguinte situação: Ministro, vamos combinar uma coisa. A 
policia toma conta dos estudantes, da porta da rua pura forn; 
se houver um desfile ou uma passeata, a autoridade repri· 
mirá: dn porta pura dentro quem toma conta sou eu. E. lá, 
pode se realizar qualquer conferência, protesto ou concen· 
truçào: sou o único responsável, portanto, a policia fechará 
os olhos. Combinado'/ Então, u Faculdade de Direito pnssou 
u ser uma espécie de território livre, no Governo Getúlio 
Vargas. Dentro, 11 Oposição, mas, fora, a paz é a mais per· 
feita. Nem a polícia intervia nu Faculdade, nem a Fnculdude 
extravasava para as ruas. Com isso, mantive durante muito 
tempo 11 paz, a tranqUilid11de du Universidade. 

Nessn ocasião deparei com u crise universitárin, cm ter· 
mos terrlvcis, porque todn n conjunturn pollticn se refletiu nu 
vida estudantil. Os estudantes às vezes vila nu frente; às vezes 
vão atrás dos acontecimentos. Mns, de qualquer maneira, 
eles estilo sempre presentes. 

Pois bem! A crise universitária cru umu crise num tempo 
escolar, contrn us condições do ensino, da politica contrn o rc· 
gim c social existente, cm •favor de umn ordem utópica. Os cs· 
tudantes divididos em duns scções: n scçilo du esquerda que iu 
até nquclc comunismo ideal de que eles estavam imprcgnn· 
dos, e a seção du direita, que ia até aquele fascismo alegórico 
que entilo empolgava o mundo porque o problema europeu, 
cm mil novecentos e quarenta c tantos, uinda se projetava .no 
Brasil. 

C; claro que com o desaparecimento do integrnlismo, 
com u derrota dos pulses do eixo, na Segunda Guerra Mun· 

dinl, a facção du direita, fascista, como que amorteceu, de· 
sapnreccu: u dn esqucrdu: comunista; porém, continuava 
militante e utivu. Tivemos aquela série enorme de perturba· 
ções a que respondi com u minha presença pessoal, impc· 
dindo o que cu considerava pessoal, o que eu considerava o 
pior que cru u intervenção da policia que poderia produzir, 
inclusive, conflitos grnves, com morte de estudnntes, o que 
cm 19 unos de Reitoria nilo sucedeu, c com as conscqUêncins 
imn'gj_náveis, nesses cnsos. Confesso, que esse sncrifício pcs· 
soai é' raro: é rnro porque, um Reitor pura ir às runs conter 
umu passeata, impedir que os estudnntcs causem uma re· 
volta, dominá-los, evidentemente, necessita sacrificar·se, 
arriscar n própria vidn e, cm horas as mais incômodns, por· 
que, às vezes, isso sucedia durnnte n mndrugndn. 

Lembro-me de que vúrius vezes os estudantes ocupnram 
u Faculdade de filosofia e tive que tirá-los de lá, sem prccisnr 
do auxílio du polícia. Mas tirá-los como? E eu dizia: vocês fi. 
cum até de madrugada; de madrugada cu tomo a chnvc do 
edifício. Estí1 bem, Reitor, às quatro horas da manhã nós 
saímos- diziam eles. Então eu ficava até às quatro horns da 
manhü pum a gente sair, fechava a escola e levava n chave no 
bolso. Por qué? Porque se assim nilo fosse, às quatro horas da 
manhü eles não saíam c às cinco ou seis horas dn manhã n po· 
Iícia cntmva. Quer dizer, eu, graças a Deus, consegui isto, 
com muito sucrifício, c de u'a maneira que me comove, por
que penso nisso. Fui durante 19 anos Reitor e nunca efctuei 
um ato de excessivo rigor: nunca castiguei um cstudnnte; 
nunca assinei uma Portaria suspendendo um aluno. Por quê? 
Porque eu lhes infligiu os castigos verbais os mais violentos; 
expulsava da sala, mnndavn embora, dizia que in fazer isso 
ou aquilo. Mas depois esquecia. Esquecia c no dia seguinte o 
estudante sentia que as coisas não tinham sido tilo graves e 
acabava-se com aquela situação.'' 

São alguns tópicos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do dcpoi· 
mente do Professor Pedro Calmon de Muniz Bittcncourt, Reitor 
durante 19 anos da Universidade do Brasil, no Rio de Jnnciro, Mi· 
nistro da Educação, de um homem que soube, com tolerâncin, ir ao 
encontro dos estudantes, estabelecer o diálogo, para, através deste ai· 
cançar o entendimento, para, alcançando o entendimento encontrar 
a solução para as crises universitárias. 

Hoje, infelizmente, não estamos vendo n atuaçilo no mesmo 
nível, estamos, inclusive, vendo n nutoridade um tanto distanciada 
dos problemas. 

Verificnmos, com outros fatos, o Governo se dirigir nos cmprc· 
sários pura com eles se entender, o Governo ir no encontro das an· 
gústins do agricultor: é o Governo que se deslocn pura ver umn ca· 
tástrofe, é o Governo que procurn ir no local de determinadas crises, 
de determinados problemas para buscar a solução. 

Na questão da crise universitária não u está encontrnndo. No 
nosso entendimento o que está a faltar é n iniciativa das autoridades 
responsáveis pelo ensino neste Pais; ir no encontro do universitário, 
conversar e entender-se com ele. 

Por assim julgarmos, por assim pcnsnrmos e por vermos no de· 
poimento do ex-Ministro de Educuçilo, Pedro Calmon de Muniz Bit· 
tencourt, um belo exemplo, uma lição parn a crise utuul, é que entcn· 
demos reproduzir tópicos da sua pnlestru proferida hoje, nu 
Comissão de Educnção e Cultura destn Casa. 

O Sr. Benjamim •·urah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador 
Benjamim Furah, com prazer. 

O Sr. Benjamim Fnrnh (MDB- RJ)- Estou vendo o Ministro 
Jurbas P11ss11rinho jú em posição de sentido para d11r um 11purtc, mas, 
S. Ex• nilo pediu, tomo u liberdade de untecip11r o meu npnrtc. 
Gostari11 de ouvi-lo porque ele sempre dá luzes com u suu inteli· 
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gência e temos muito o que aprender com o nobre Senador e ex-Mi· 
nistro da Educaçilo. V. Ex•, meu caro colega Senador Evclúsio 
Vieira, focalizou aqui o nome do Profe"or Pedro Calmon, que foi 
Reitor durante muito tempo, c Ministro da Educaçilo durante uma 
fase do Governo Outra, sendo, inclusive, bom Reitor c bom Mi· 
nistro. Tive vários encontros tanto com o Magnifico Reitor Pedro 
Calmon como com o Ministro, porque reivindiquei muitas coisas em 
favor dos estudantes, quando Deputado. Uma das reivindicações 
que fiz foi a redução de taxas escolares; outra, foi o ensino gratuito 
na Universidade do Brasil, e nesse sentido fiz, inclusive, um projeto. 
O ex-Ministro Jarbas Passarinho, que foi um Ministro muito atento 
e que dominou bem o Ministério com a sua inteligência, sua capaci· 
dade de trabalho e, sobretudo, com a sua dignidade, deve estar a par 
de tudo o que ocorreu, e lá deve ter sido informado de que lutei 
muito pela gratuidade do ensino na Universidade do Brasil. Mas, 
começamos um longo diálogo com o Ministério, porque os estu
dantes estavam indóceis, queriam realmente a gratuidade; o Mínimo 
os recebeu e quando estes tinham palavras às vezes ásperas, ele os 
ouvia com a maior atenção e dizia: "Agora, meu filhinho, que 
acabou o seu entusiasmo, vamos à coisa prática. O Deputado está 
propondo isso. Vocês, por enquanto estão pedindo, mas nem sabem 
pedir; quero conceder uma oportunidade c ajudar vocês," E obtinha
se uma solução. Basta dizer que fizemos a campanha e um trabalho 
na Câmara dos Deputados para o ensino gratuito, mas ele ·veio 
através de portaria do Ministro da Educação que, à época, era o pró· 
prio Magnífico Reitor, Professor Pedro Calmon. V. Ex• tem razão 
quando pede audiência ao Ministro da Educação para dialogar, 
porque não podemos condenar uma universidade inteira; lá estão os 
filhos de Senadores, Deputados, Generais, de operários, enfim, toda 
a família brasiliense tem seu representante na universidade. Não 
vamos fazer como o Cardeal Rufo, da Ceia dos Cardeais, que se não 
matou um, dois, três, todos, enfim, a verdade use não se matou a 
todos foi para não se fechar a universidade." Não devemos imitar o 
Cardeal Rufo. Poderia até acabar com a universidade, tal o ímpeto 
levado pelo amor. Não vamos destruir uma universidade. Real· 
mente, é preciso diálogo. I'; o apelo que fazemos ao ex-colega, Mi· 
nistro Ney Braga, pura dialogar e, porque o terreno é: bom; a moei· 
dade é um terreno fértil. Uma palavra de altruísmo, de solidariedade, 
de ponderação, é sempre recebida pelos moços; mas que traga um 
objetivo nobre, porque essa mocidade, ao longo da nossa História, 
nos grandes cometimentos, nós sabemos o que ela fez através dos 
tempos, das suas lutas e seus grandes lideres, dentre eles aqueles que 
fizeram História, como Castro Alves, Joaquim Nabuco, Rui Barbo· 
sue tantos outros. Essa mocidade é: a mesma. Vamos olhar para ela 
com o maior carinho, com ':1 melhor boa vontade, com a maior con· 
fiança, por que ossu nossa responsabilidade de hoje será tran.s!l'itida 
a ela. De maneira que, vamos convocâ·la para as responsabthdades 
futuras, mas sempre com um grande sentimento de afeição e de amor 
pela juventude brasileira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V, Ex• 

O Sr. Jarbas Pasarínho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer, no· 
bre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Pa.,arlnho (ARENA - PA)- Peço permissí\o a 
V. Ex• para, através de meu uparte, incorporur ao seu discurso u~ 
testemunho que, por muito tempo, foi tomado apenas como folclórt· 
co c, nu verdade, o fato foi real. Ainda com relaçuo ao Reitor, 
enquanto Reitor, Pedro Calmon, V. Ex• mostrou, através do tes· 
tem unho desse magnlnco mestre, algumas atuaçàes dele voltadas pa· 
ru o estudante, como ele conseguiu com certo dom puternulistu -
que talvez hoje se pudesse rõr cm dúvidu se scriu o mesmo estilo 
porque o tempo muda, m<ts de qualquer munt:ira muito válida pura a 
sun épocu -. como conseguiu climinur os exageros, os excessos c 

deu, ao mesmo tempo, uma evasão üquela expansão natural dJ alma 
do estudante. Mus ele também ugiu cm rcl:u;iio a outro sctor. Corria
se a história, que se pensava que cru meramente anedótici:!, no senti~ 
do vulgur do termo c anedota no sentido léxico do termo. Ccrt~ vez 
ele estava na universidade, nu sua r-eitoria, quando a universidade foi 
cercada de polichlis da Ordem Política c Social da Guanabaw, que se 
aproximaram pura entrar nu universidade, E chegaram a entrar: 
entrou um Delegado de Policia Politica e Social. Ele foi avisado, rupi· 
damentc acorreu à porta de entrada, abriu os braços c disse uo poli· 
ciul: "Aqui só se entra com o vestibular e o senhor se retire". !Risos.) 
E se retirou. Mostro como o diálogo pode ser feito, inclusive com o 
policial, para evitar o pior que todos tememos possa acontecer, 
amanhã, que é um acidente fatal numa luta entre pessoas que se exar
cebam, colocando seus brios, muitas vezes em disputa pessoal, o que 
não teria cabimento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

Ele hoje reproduziu aquele episódio ocorrido no Rio de Janeiro, 
c posteriormente, quando se iniciou o debate, indaguei se hoje a posi· 
ção dele era a mesma. E ele respondeu que seria. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muito pra
zer, nobre Senador Marcos Freire, 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Somente para assinalar, 
aproveitando o exemplo invocado pelo uparteante anterior, que hoje 
os policiais entraram na Universidade de Brasília, sem vestibular. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

Diante da crise estudantil, e do que está a ocorrer na Universi· 
dade de Brasília, é que entendemos oportuna a reproducão, nes
ta Casa, de parte do depoimento prestado na manhã de hoje, na 
Comissão de Educação e Cultura, pelo Professor Pedro Calmon de 
Muniz Bittencourt. Era a no"a intenção, o nosso propósito, a nossa 
manifestação desta tarde, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quinta-feira passada tive a satisfação de ir ao meu Estado, 
integrando a comitiva do Ministro da Saúde que lã permaneceu até·o 
dia 30 do més de maio, numa viagem de grande importuncia pura o 
Nordeste. O Professor Paulo de Almeida Machado percorreu ampla 
região do interior sergipuno, em mais uma minuciosa inspeção da 
formidável campanha que vem realizando com a finalidade de 
combater u expansão da esquistossomose no nosso País. 

Saindo desta Capital no dia 26, às dez horas do mesmo dia 
chegávamos a Japurutubu, onde o Ministro instalou seu Gabinete, 
visitando a unidade sanitária: Centro de Operação e Melhorie~s 
Sanitárias Domiciliares. No mesmo dia, visitou os povoados de S"o 
José da Cuatinga, Sapucaia e Patioba c as cidades de Carmúpolis e 
Rosiorio do Cutcte, percorrendo o Serviço de Abastecimento d'Água 
c inspecionundo as melhorias sanitárius domiciliares lã cxecut:\das 
pelo Ministério da Saúde, como parte da notável campanha de 
crrudicaçào da csquistossomose. Nos dias 27, 28 e 29, esteve cm 
Capela, Muruim, Laranjeiras, Divina Pastora, Japoutà e Propriú, 
tendo, também, visitado os povoados de Aguada, Pedra, Miranda. 
Pirunga, Oiteiros, Cuititu, Muto de São José, Pedra Brunca, Vúrzeu, 
Bom Jesus, Bonfim, Poxim c Espinheiro, inaugurando serviços de 
ubastccimcnto d'úgun e outros, e inspecionando ohrus em re:Jii7:lçào, 
todos com o objetivo de suncar o território sergipuno, dessa .fllrma 
'l:ombutcndo, com cficúciu, doencus que afligem \I l1rasil •:. 
cspccialmenlr.:, o N1Hdcste. Esteve, no dih ".29, também, cm htr~t.; 
Real do Colégio e Süo Brils, em Alugous. 
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No dia )0, esteve cm visita ao Governador José Rollembcrg 
Leite, ocasião crn que ussinou convênio no valor de ú2 milhõt!:-; Jc 
cruzeiros, destinado ;, e.xccuçüo de um programa de saneamento 
húsiCLl cm t1rcas de esquistossomosc cndêmicu, visando uo controle 
da doença. 

O convênio, que beneficiará 33 Municípios scrgipanos, foi 
a~sinudo cm solenidade presidida pelo Ministro da Saúde, no Palúcio 
Olímpia Campos, c foi firmado pelo Governudor José Rollcmbcrg 
Leite c o Dr. A ido Villns-Bons, Presidente da Fundação SESP. 

Devo dizer a esta Casa que considero grundiosa a obrn que: vem 
cmprccQdendo o Ministro Paulo de Almeida Muchado, de f'ormn n 
muis eficiente, realista c cientifica, empenhado em livrar o Nordeste 
de condições saniti1rias que são a causa da proliferação du 
esquistossomosc na rcgif10. 

Sr. Presidente, nin~ui:m pode ficar indiferente ao que vem sendo 
re:tlizado no setor de saúde pública pelo Governo do eminente 
Presidente t:rncsto Gdscl, que tem no Professor Almeida Machado 
um auxiliar tt altura de seus intentos paru a melhoria das condições 
de vidn do homem brasileiro. t. emocionnntc acompanhar u atuaçüo 
patriótica, exaustiva c planejada com que o Ministro da Saúde, num 
trabalho revolucionário, dú combate a doenças endémicas que as· 
solam: hú tanto anos, nosso povo, revelando-nos as dimensões 
excepCionais de patriota e médico cientista que: é. 

Mais uma ve> já aludi, desta tribuna, its realizações utuais do 
Ministério da Saúde. E constatei, agora, cm meu Estudo, uevoçuo, 
objetividadc c sabedoria com que o Professor Almeida Machado se 
dá, de corpo c <ti ma, a tarefa tão humanitária, correspondendo, de 
forma notável, u confiança nele depositada pelo Presidente Ernesto 

(iciscl. D.;vu, ncst~l lwr•t. rcs~~uhar a aç~o dos seus auxiliares no 
Mini:a~rir), di~ntl:i s~.:rvido,·cs qu~.: '' >~.iud:tm tJc.:ssu c~truordinúriu 
obra, dl) m:ti' 11umildt: :tL) mub gr;uJu:ahJ, d::stm:anUo-sc, dentre eles, 
o Dr. Aldo '/il!as~B~w:;, Prt:sidt:nh! d:t Fundaçfw SESP c Ernunc · 
Mota, Sup~.:t1n!cnJ:!nt:: l!a sue..\ M, qu(.; sUo Vt:rdadcirm; abnegados 
no trahallw que dt.:scnvo\vcm no~ :-:cus setorcs. 

Cünlll rcprcscnwntc de Scrgipc, não poderia deixar de expres
sar, dL·sta tribun:1, meus ugr~tdt.:cimcntos ao Mini~tro da Saúde, pelo 
muito qu<: jét fez c farú pelo povo scrgipano c por todo o sofrido 
Nordeste brasileiro! (Muito hcm!) 

O SR. l'RESID~NTE (Amarai Peixoto) - A Presidência 
convoca sc's.s;lo extruordin[lria a realizar-se hoje, its 18 horns e 30 mi
nutos, com u seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussiio, cm turno único, do Purecer da Comissão de Rela· 
ções Exteriores sobre a Mensagem n' RO, de 1977 (n' 135/77. na ori· 
gcm), de 9 de maio do corrente ano, pela qunl o Senhor Presidente da 
Rcpitblica submete ao Senado a escolha do Sr. Ronald Leslie Mo· 
racs Small, Ministro de Segunda Cl:tssc, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função uc Embaixador do Brasil junto it República do 
Equador. 

O SR. PRESl!l::CNTE (Mauro Bcnevides)- Está encerrada a 
sessão. 

( Lt•l:anta·sc a sessão às /8 horas e 20 minutos.) 

ATA DA 7711 SESSÃO, EM 2 DE JUNHO DE 1977 
3a S - L ' ~ 1i'' .<'11 d' · ' · ~ ~ ' 1 · essao eg!Stia~m::. vl!' man::., cm ôí' Ji....eg:si!atull"a 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDf:NGA DO SR. PETRÓNIO PC~!7:SLLA 

.:IS IS 1/0R,IS f 30 MINUTOS, ACI/Mvi·SE PRESENTES 
OS SRS. SEN.·IIJORES: 

Alialherto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- Braga Ju· 
nior- Ev~tndro Currdra - C<tttetc Pinheiro- Jurbus Passurinhn 
- Rcnal<l Fntnco- Ab:tndre Costa- Henrique de La Rocque
Jmé Surru:y - Pt:trônio l)ortcll:.t - Muuro Bencvidcs - Wilson 
GorH.;:tlves- 1\gcnor rvluriu - Dinurtc: Mnriz - Jessé Freire -
Domicio Gondirn - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire- l':tulo Guerra- Arnon de Melln- Luiz Cavalc:tntc
Tcotúnio Yih.:l:t - Gilvun Rochu - Lourival Bnptista - Heitor 
Dias- Luit. Vi:tna- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Emico l~c
t.cndc- Jnfw Calmon - Amar:li Pd.xoto - Roh~,;rto Saturnino
Benjnmirn Faruh- Danton Jobirn- Nelson Carneiro- Gustavo 
c~lpa!ll:llHI- I t:lmar l:rallCI)- iv1 agulhfies Pinto- Orestes Qu~n:ia 
- Otto Lc:hmann- Bcncdito Fcrrt:ira- Lúzuro Barhoza- Osirc:s 
Teixeira- ltalivio Coelho- Mendes Canalc- Saldanha Dcrzi
Accinly Filhll- Mnttos Lciw- Evclúsio Viciru- Lcnoir Yar!!íiS
Otair llcckor- Daniel Kricgcr- Pnulo Brossard- Tarso llutra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -·A lista de presença 
acusa o comparecimento de 56 Srs, Senadores. Havendo número 
regimental, declaro uhl.!rtll a scssiio. 

Pussn-se it 

OHDEMDO DIA 

Dis~:ussào, l:lll lUI'Illl l'Hli.:ll, do Parcc:.:r d;.~ Comi•;·,~t~ d.: 
Rdaç,ics Extt:rior:.!~; sol•!.: :: ~·L~~~~•·I!'.l'lll n'.' :~u. d1~ :•I'.T/ 
(N\1 135/77, nu orir.cm), de 9 di! main r.Jo corrente uno, pt.:ln 

quul o Senhor Prcsilh:nlc lhl República submete uo Senado a 
escolha lia Senhor Ronald Lcslie Morucs Small, Ministro de 
Segunda Classe. dn Carreira de Diplomatn, para exercer a 
funçeío de Embaixador do Brasil junto à República do 
E<!Uador. 

A matérhl constante da Ordem do Dia. nos termos drt alínea h 
do art. 402 do Rt:g:imcntn Interno, dcvcrú ser aprcciadu cm sessão 
scen:ta, 

A Prt.!\id~ncia, r:ntrctanto,cl)O~:tntando, cm plenúrio, a presença 
de Srs. St~nacinr..:" cm nl1mcro inl'crior ao quorum regimental exigido 
para n nprr!daçiio dn matéria, ir[l suspcndt.:r a sessüo por alguns 
instantes, a lim Ue nl_!uardar a sun complementação. 

r Sessiio é S/1.\pt•flsa às IS horas t' 32 minlllos, \'Ditando a 
ser rcah,•rw às /8 horas,. 50 mimao.\',} 

O s;:. l't::cStDENTE (Pctninio l'ortclln) - Persistindo a 
im:xist~ncia dt: quorum pura delibL'nlçiio, a mutériu constante du 
Orucm do Dia ucixn do ser apreciada nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrünio Portollu) - Nada mais 
huvt:nJo que tratar, vou enc~.:rnu a presente sessão, designando puru 
u ordinúrio.1 de •tmunh~I·:J. scguinlc 

ORDEM SO DiA 

-~-

'.'lli.l'.<:.·, ... ,, :11rr,d l:nil:>~,dl1 (.',,:\J(l~riml!nlo n\' lJO,dc 1977, do 
SL'nhnr Sl!Jlilllor V:J.SL'Il!lcelos Torrl!s, solicitundo u trnnscriçUo nos 
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Anais do Senado Federal, do urtigo publicudo no Diário dv Pernam
buco, sob o título "Kricger, um Homem de Bem Desde as Missões", 
de autoria de Gilberto f'rcirc. 

-2-

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela 
Comissllo de Redução, em seu Parecer n• 181, de 1977), do Projeto 
de Lei do Senado n• 173, de 1974, do Senhor Senador Magalhães 
Pinto, que dá nova redução ao§ I• do urt. 66 da Lei n• 4.728, de 14 
de julho de 1965, que disciplina o merendo de capitais c estabelece 
mcdidtiS para o seu desenvolvimento. 

--3-

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela 
Comissllo de Redaçito em seu Parecer n• 220, de 1977), do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 43, de 1976 (n' 78-B/76, nu Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto du Resolução n• 358, da IX 
Assemblêia Geral da Orgunizuçào Marítima Consultiva 
lntcrgovcrnumental (OMCI), que aprovou Emendas à Convenção 
da Organização, cm Londres, a 14 de novembro de 1975. 

-4-

Discussào, em turno único, du Redução final (oferecida pela 
Comissllo de Redução cm seu Parecer n• 222, de 1977), do Projeto 
de Decreto Legislativo n• I, de 1977 (n' 83-B/77, nu Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Sunitârio para o Meio 
Tropical, firmado entre a República Federativa do Brasil e a Repú
hlica do Peru, a horda do navio da Armada Peruana, Ucaya/1, 
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasi
leiro-peruana. cm S de novemhro de 1976. 

O SR. PRESII>F.NTE (Petrônio Portella) - Está encerrada a 
sessão. 

( Lt'\'ama-st•a Jt!s.~ào às 18 horas e 53 minutos. J 

CONSULTORIA-GERAL 

PARECER N•44/77 

So~re requerimento de Laura Bandeira Accloll, funcioná
ria aposentada no cargo de Taquígrafo Legislativo, Cla .. e 
••c••, solicitando revisão de prol'entos, 

Laura Bandeira Accioli, tendo sido aposentada por tempo de 
serviço, no cargo de Taquígrafo Legishllivo, Classe "C", pleiteia revi
são de seus proventos, P""' que sejam igualados aos vencimentos do 
cargo que, se em atividade, estaria ocupando no Senado Federal. 

11- Através do Ato n• 28/76, publicado no DCN-11, de 
6-12-76, a douta Comissão Dirctora elevou da Referência 49 para a 
Referência 53, a Classe "C", da Categoria Funcional de Taqufgrafo· 
Legislativo, mantendo nas Referências 30 e 44, respectivamente, as 
Classes "A" e "8" da mesma categoria funcional. 

III- Devidamente informado o processo pela Subsecretaria de 
Pessoal, o Senhor Dirctor-Geral solicitou o pronunciamento desta 
Consultaria, antes de encaminhar o assunto à apreciação da Mesa 
Dirctom. 

IV- Conforme tivemos oportunidade de salientar cm parecer 
antcrínr, o temas~: prcstu a polémicas, havendo u respeito opiniões 
divergentes, inclusive na itrea do Poder Executivo, onde o DASP 
nega idêntica revisão, enquanto nus c:sfc:rus militares ela tem mcrc· 
cido m:olhid01. 

V- A vigente Carta Politica estabelece em seu urtigo 102, 
pnrúgrufos IY c 2.Y: 

"* i'' Os proventos da inatividudc serão revistos 
sempre que, por motivo de altcraçào do poder aquisitivo da 

mocd:t, :"-l' !IHH!irit';IJ'l:lllll~ VCIH.'i!ll•.'.l\••· ·I•· 1.1,' 'I•Hl;'trÍll' CIO 

utividad~. 

~ 2'·' ~~~~·,•,:thatJ,, 11 dbpo:-.ltl 1111 p.tr.'t!'r,t~" ;url•'tt.,r, cm 
caso n~nhuttl ·~·· pr11\'~rtltl~ d:1 itJ.t\t•ld.ttk lh)tkr:ll' c\~J:lil'r :t 
rcmun~.:ra~;i'111 pnt·~.:hida 1111 atividiilJ..." 

À primeira vistu. [')Olh:r~Sl.!·Í:I intcrrm:t;tr '·!UI: :1 \Cd:t\'i.lll dt' * :!~ •. 
ucima trunscritu, di riu r!!spcito ü rcmutp,:: ,,.;irn 1 wr\:~.:hida pch> fun· 
cionúrio quando em atividude. Entrc:t:.lntH, mc.llhH ~,n;d·,..,c ~~l!ldut. t1 
conclusiio de qut: a norma do~ 2Y do arti···l :o: t ... ·nr pur rin;ilid:~th: 

impedir que o funcionúrio apt1Scntudo pcr:.·i·.;t provcltttt~, :-.ltpcrinrcs 
il remunerm;ào atribuída uos funcionúrio~ ..:rn ;tlividot~h:, titulare~ dos. 
mesmos cargos. 

Esse entendimento foi o cons:~grado rela Lei ti" 5.1Jfl,'i, de 'J·7·73 
(que fixou vulnrcs de vencimentos de scrvidnr~.:!! dn Scnohlo Federal), 
que assim det~.:rminou em seu artigo 4Y: 

''Art. 4Y Os inativos fariio juS it rcvbàn J~.: proventos 
com base nos valorcs t.lc venr.::imcntus (i,I;:,Jos lltl P\ann de Rc· 
tribuição.par;t os car·tws r.::orrcspoudt:nti!S tu.jUdc~ cm 4uc sc 
tenhttm ;lposl!ntmltl, de acordo cottr ,1 llis'pnstu no otrti!_!O \tl 
do Dccreto·ld nv 1.256, de: 26 dejanl:ir,, de 1'973." 

Estnbdcccu :a Lei cm causu um ..:rit~ritJ ~!l.!l'al p:mt rcvi~:io dus 
proventos dos inativns, toda vez que~~.: pr,•...:..:.h:~•~·~· a um rc:tjustc de 
vencimentos, indcpr.:núcntcmcnte dr.: pt:t\'L'n!tJai~ :r serem lixalfo~. 
mas calcado nu rctribuiçiio dos que, cm at:viJ:1dc, m·urcm os cur~us 
antes preenchidos pelos uposentudos. 

Certamente foi propósito do h:gÍ)\:u.br rr::oot•u:m!:tr tl ,\'tatu.\' do 
aposentado, qut: seria, Jht;tlmcnte, comprulrr••thf,, 1 .. \rrn um possível 
achatamento remunerutivo, visto que, con1 a~ n:!úrnras. :ulministru· 
tivas, os planos de classHicnção c os rc~rl.!~tiv,,s ~'lh.IIHtdrumcntos, 
modificou-se, subst:tncialmr:nte, muitm; c muit~,.., \ t:lt:..,, o posiciona· 
menta, na hierarquiu udministrativa, dos :-.t.:J ,·idon:.., pt'thlh:ns. 

Acolhendo u Casu essa linha de raciudnitt, ~.: ~:om ba~e no artign 
4Y da Lei n~'5.903/73,1irmou-s~.: a trudiçüu de ~c atribuir, aus aposc:n· 
tados, proventos correspondentes aos vcnt.:inH:ntus ~1uc pcr~.:chcriam 
se cm utividude r:stivesscm. Em outras pal:t"·r:t!!, 11 ~crvid\1r ap,)scnt;t· 
do deve perceber proventos iguais aos vcnl.'imcnto~ \IIJ cur!!u que 
c:<crceriu, se não c:stivcsse aposentado, cxc~:tu;~d<ls :ts v:nlt<~}!t:ns pr(r· 
prius do exercício do cargo, o que não exclui a gJaiilica~,·üo adicinnul 
por tempo de serviço, incorporada aos vcnl.!imr.:ntn~ c, port:lnto. intc· 
grante dos proventos. 

A Lei n• 6.156, de 5-12-74, nel aos principi,, "m"ugrados pelu 
Lei n• 5.903/73, estaheleceu em seu urtigo l': 

.. Art. JY Os proventos dos in;.ttivll!o !<!CI';hl rc~tjustados 

em valor idêntico uo deferido por c~t:t l..d .~~.,~ servidores Cm 
utividudc, da mesma categoria c niv~.:l, ~cm rc!1C.\\l subrc 
qualquer parcela integrante, sulv~l a rchllivt~ ú ~ntti!ica~;iiu 
adiciomtl por tempo de serviço," 

Na mesma linha de princípio, u Lei n'' (,,12), de l'J7h, estuhclc
cendo os mesmos percentuais de: reajustamento pura fun~.:ionúrios 
utivo e inativos, dispôs em seu urtigo 6•: 

"Art. 6Y 0 reajustamento do~ provento!! da inutivi· 
dadc, nu forma assegurada pelo artigo \'·' dc~ta Lei, inl.!idir(l, 
cxclusivumente, nu parte do provento corrcspcJOdcntc no \lcn· 
cimento base, sem reflexo sobre ljUai:-.iolucr uutnt~ rnrcclus. 
seja de que nuturczu forem, intc!!rantc.., dn rro\lcnh>, rc!\sal· 
vudu, apenas, a referente ii gratilic<tl,'itll t.tt.!it.:iomtl PL'r tcrnpo 
de serviço." 

Verincu-se, que as Leis n•s 6.323/7(>' t1.l :•!•f'/4, :ttt cum,cdcrem 
. reajuste de vcncimentns l! de proVentl1s. n:tu :tllcl :tl':lln u Ji~JHlstn nu 

Lei n\1 5,903, de 9·7·73, que, tttmbétn, cnrr~·,·1.!1:nd•• ;l!ltllt:11111 p11r:t ~cr• 
vidores·ativos c inutivns, foi mais ulé1n, \'icll:ldandlt :.c silu~u;ttu d~>s 
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uposcntados i1 do cargo cm que se aposentaram, conforme se vê no 
nrtigo 4~', acimn transcrito, 

Tanto é assim que, se a Suplicante revertesse à atividadc, iria 
situar-se no carAo transformado (na Classe C, Referência 53), c nilo 
nuqu<in posiçào yue ocupava ao pussar à inatividade (Classe C, Rc· 
fcri:ncia 49). 

Esse entendimento, manifcstudo em nossos Pareceres n•s 53/76, 
91/76 c 10/77, vem sendo acolhido pclu alta dircçiio da Casa, no 
exame de hipóteses idi:nticas .. O inutivo fuz jus a proventos cqui· 
valentes no vencimento do cargo que hoje ocuparia, se não tivesse~· 
aposentado, neles incluído o udicional por tempo de serviço, c deles 
excluídas quuisqucr vantugens de que usufrulum os servidores cm 
mividadc. 

VI- Ante o exposto, somos pelo atendimento do pedido, 
porque, cm nosso modesto cn'tcndcr, encontra cmbasamento legal c 
jurldico. · 

Brusllia, I' de junho de 1977.- Paulo Nunes Augusto de Flguel· 
redo, Consultor-Geral. 

EDITAL 

Pelo presente edital, fica convocado o servidor José Manocl 
Peixoto •. Assistente. Legislativo, Classe "C", a comparecer nesta 
Sccrctana, a fim de JUstificar sua ausência ao serviço, sob pena de lhe 
~crcm aplicadas as sanções disciplinares constantes do artigo 440, 
ttcm 11, c§ I'• da Resolução n• 58, de 1972. 

Secretaria do Senado Federal, 2 de junho de 1977. - Evandro 
Mendn Vlanna, Dirctor·Geral. 

ATAS DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DIRETORA 

9• REUNIÃO ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 1977 

Sob a presidência do Senhor Senador Petrônio Portella, Prc
sidento, presentes os Senhores Senador José Lindoso, Primciro-Vicc· 
Presidente, Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretário, Senador 
Mauro Benevides, Segundo·Sccretário, Senador Henrique de La 
Rocquc, Terceiro-Secretário, e Senador Renato Franco, Quarto· 
Secretário, às 10,00 horas, reúne-se a Comissão Dirctora. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Amarai Peixoto. Scgundo-Vice-Presidente. 

Convocado, comparece à Reunião o Senhor Senador Altcvir 
Leal, Suplente, 

O Senhor Secretário da Comissão lê a Atada Reunião anterior, 
que, t:m seguida, f: aprovada sem debates. 

t\pós enfatiZar a necessidade de os Membros da Mesa Diretora 
perm:mccercm presentes, no respectivo Plenãrio, quer do Senado ou 
do Congresso, durante todo o espaço de tempo destinado às Sessões 
OrdinCorias c Extraordinárias, o Senhor Presidente mostrou-se scnsf. 
vel a que, a exemplo do que ocorre na Câmara dos Deputados, os 
Senadores, integruntes da Mesa, não sofressem restrição no teto per
mitido às liguçàcs interurbunas, feitas de sua residência. Nos debates 
cm torno do ussunto, foi esclurecido que, ao permanecerem no recin
to das Sessões, os Senadores componentes da Mesa, ficavam impos
sibilitados de deslocamentos nos seus Gabinetes, de onde, habitual· 
mente, suo completadas tais ligações, O ônus, portanto, transferir·SC· 
ia npcnus de um pura outro aparelho, sem significar acréscimo 
expressivo nu despesa global da referida dotação orçamentária, Ao fi. 
nal da discussào, o Senhor Primeiro·Sccrctârio foi autorizado a 
examinar o critério da Câmara dos Deputados c adotâ·lo no Senado, 
com o que se assegura n permuni:nciu no Plenário dos Membros da 
Mesa, sem prejuízo dus comunicações telcfôni~us a que são obriga
dos, cm rm~rio do mundato. 

t\ seguir, o Senhor Primeiro-Secretário apresenta à Comissão 
antcpr,,jeiO de Rcsoluçuo regulando as férias não gozados. 

O Senhor Presidente distribui a matéria no Senador José 
Lindoso, puru emitir Pnrecer. 

Prosseguindo com a pnlavru, o Senhor Primeiro-Secretário 
apresenta pedido de reajustamento de preços, formulado pela cmpre· 
su Suntu llúrbara Engenharia S. A. · 

O Senhor Presidente distribui a mati:ria uo Senador José Lindo· 
so, par:1 '.!lllitir llureccr. 

Com a paluvrn o Senhor Senador Henrique de Lu Rocquc, na 
quulid:aJc Jc Relntor, emite parecer favorliVel sobre o Processo 
n• DOO" 17, Jc 14 de mnrço de 1977, dtl Subsecretaria de Pessoal, atrn· 

vés do qual Fernando Jorge da Rocha, Técnico Legislativo, Classe 
"C", c outros, aposentados, solicitam revisão de proventos. 

Após estudar minuciosamente o assunto, sem votos discordan· 
tcs, .a Comissão aprova o Parecer favorâvcl, deferindo o pedido de 
reajustamento. 

Nada mais havendo a tratar, às 11,15 horas, o Senhor Prcsidcn· 
te declara encerrados os trabalhos da Reunião, lavrando cu, Evnn· 
dro Mendes Vianna, Dirctor-Gcral do Senado Federal c SecretArio 
da Comis~ão a presente Ata, que, cm seguida, é assinada pelo Senhor 
Presidente e vai à publicação. 

Sala da Comissão Dirctora, 18 de maio de 1977. - Petrônlo 
Portella, Presidente. 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES 

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1977 

Às dez horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos c 
setenta e sete, nu Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores 
Magalhães Pinto - Presidente, Itamar Franco, Augusto Franco, 
José Sarney, Danton Jobim, Otto Lehmnnn, Nelson Carneiro, Salda· 
nha Derzi, Accioly Filho e Leite Chaves, reúne-se a Comissão de 
Relações Exteriores, 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores 
Senadores Alexandre Costa, Virgllio Távora, Arnon de Mcllo, Jessé 
Freire, João Calmon c Gilvan Rocha. 

Constatando a cxistcncia de quorum regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida 
c aprovada a ato da reunião anterior. 

Logo após, é concedida a palavra ao Senhor Senador José 
Sarney, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto lcgislati· 
vo n• 3, de 1977, que "aprova o texto do Acordo Cultural firmado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname, cm Brasllia, a 22 de junho de 1976". 

O pnrccer apresentado, após discutido c colocado cm votaçilo, é 
dado como aprovado. 

Em seguida, torna-se secreta a rcuniilo, o fim de que sejam 
apreciadas as seguintes proposições: 

Mensogem n• 61/77 - Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovaçilo do Senado Federal a escolha do Senhor 
Raul Henrique Castro Silvu de Vinccnzi, Ministro de Primeira 
Clusse, da Carreira de Diplomata, pura exercer ti funçilo de Em baixa· 
dor do Brnsil juntou República do Chile (Relator: Senador Augusto 
Franco). 
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Mensagem n• 63/77 - Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor 
Duvid Silveira da Motu Júnior, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a funç!o de Embaixador do 
Brasil junto à República da Venezuela (Relator: Senador Snldunhn 
Dcrzi). 

Mensagem n• 67/77 - Do Senhor Presidente da Repúb!it11, 
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor 
Ronaldo Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto no 
Governo do Japão (Relator: Senador Danton Jobim). 

Novamente cm carúter público, usa da palavra o Senhor Sena
dor Itamar Franco, oportunidade em que lê o seguinte telex: 

11 Rio de Janeiro 
22-3-1977 
21228•7RGLB BR 
Roberto M agrassi 
Mensagem para: Senador Itamar Franco (MDB) 
Presas de Guerra: 
Na Igreja de N. S. Dei Carmem na Província de Buenos 

Aires, ladeando o altar-mar, ha duas bandeiras brasileiras, 
do tempo do lmperio, emolduradas e pregadas aas paredes, 
uma de cada lado do altar-mar. Uma inscrição indica que 
foram tomadas cm combate, a 7 de março de !827, pelos 
defensores do Fuerte Dei Carmem de Patagones. Trata-se, 
com efeito, de umu batalha da guerra Cisplatina, quando 
uma incursão brasileira de quatro navios c 700 homens resul
tou em completo desastre. 

Com o que nüo se pode concordar eh com o local de 
exposição das bandeiras, um ambiente sagrado, pouco 
adequado para exibição de despojos de guerra e, principal
mente numa região muito visitada por brasileiros. 

Esses são os detalhes do fato jah se conhecendo as idéias 
pura que as bandeiras sejam colocadas em local mais adequa
do ou então cerimonial entre os Governos argentino e 
brasileiro numa atitude similar a do Presidente Geisel com a 
dcvo/uç110 dos trofeus da Guerra do Paraguai. 

Sem mais, um abraço." 

Após u leitura, o Senhor Senador Itamar Franco solicita ao 
Senhor Presidente seja encaminhado expediente ao Itumaraty, 
objetivando conseguir a retirada, daquele local, das bandeiras 
mencionadas, sugerindo, ainda, uma segunda hipótese, que consisti· 
ria em manter entendimentos com o Governo Argentino, a exemplo 
do que j:\ foi feito com o Governo do Paraguai, a fim de que nos 
sejam devolvidos aqueles troféus de guerra. 

Em resposta, o Senhor Presidente informo que encaminhará o 
apelo ao Ministério das Relações Exteriores, para exame do assunto. 

Esgotada a puutu de trabalhos, encerra-se a reunião, lavrando 
cu, Cândido Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, 
lida c aprovudu, serÍI assinada pelo Senhor Presidente.- MagalhàeJ 
Pimo. 

COMISSÃO UE AGRICULTURA 

8• REUNIÃO, ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 1977 

Âs dez e trinta horas do dia trinta e um de maio de mil novecen
tos c setenta c sete, presentes os Srs. Senadores Agenor Maria, 
Presidente, Eve/úsio Vieira, Saldanha Derzi, Adalberto Sena, Otair 
Beckcr e lta/ívio Coelho, reúne-seu Comissão de Agricultura nu Sala 
Clóvis Bevilncquu. 

Deixam de comparecor, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Benedito Ferreira, Paulo Gucrrn, Vasconcelos Torres e Roberto 
Saturnino. 

O Sr. Presidente, Senador Agenor Maria, uo constatar a existên
cia de número regimental, declara aberto os trabalhos, após ter sido 
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em seguida, i: 
dada como aprovada. 

Da pauta, são relatadas us seguintes matérias: 

Pelo Senador Evelofslo VIeira: 
Parecer por audiência ao Ministi:rio da Agriculturn ao Projeto 

de Lei do Senado n• 248, de 1976, que "proíbe a pesca da baleia no 
mar territorial brasileiro", · 

PeloSenudorOcuir Becker: 
Parecer pda rejeição ao Projeto de Lei do Senado n• 122, de 

1975, que "assegura no lavrador o direito de pagar o débito ugrícolu 
por meio de consignação judiciul do produto upenhudo, ou financia· 
do, tomando-se por base os preços mlnimos fl.<ados polo GovernQ 
Federal''. 

Pelo Senudor Roberto Sacurnino 
Parecer pelo arquivamento ao Oficio "S" n' 032, de 1974, do 

Senhor Governador do Estudo do Amawnas, S<>licitando autoriza
ção do Senado Federal, pura alienar à Empresa Parapnnema S.A .. 
Mineração, Indústria e Construção, umu faixa de terras públicas de 
aproximadamente 74.000 hcctares,!oculizada naquele Estado. 

A proposição foi relatada na reunião anterior e durante u sua 
discussão, foi concedida vista regimental ao Sr. Senador Saldanha 
Derzi. Após estudar u matéria o Sr. Saldanha Dcrzi devolve o proje
to concordundo com o p·,~recer do Sr. Relator. 

Pelo Senudur ltulivio Coelho 
Pela remessa aos Ministros da Agricultura c do P/unejumento, 

da integrn das rmh:stras, confl!r~ncins e debates realizados. pnrn que 
se possa atender o que deliberou u Comissão: u) fornecer subsídios 
pura o I P.luno Nacional de Renorestamento; c b) colaborar nu ela
boração do Projeto de Lei de Atualização do Código F/orostal il 
lndicaçno n9 3, de 1975, que "indic;1 o c~amc, pela Comi:;sào dt: 
Agricultura, da viabilidade de realização de estudos e debates acerca 
da situação norestul brasileira". 

Os pareceres emitidos, após terem sido submetidos u discussão e 
votação, são aprovados sem restrições. 

Nadn muis huvendo a tratar, encerra-se a reunião, \nvrundo eu. 
Cliludio Carlos Rodriguc'S Costa, t\ssistente da Comissão, a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente c vai u 
publicação. 
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RELATOR/OS DAS COMISSOES PERMANENTES CORRESPONDENTES AO MtSDEMAIODE/977 

COlllSS,\0 DE AGRICULTURA 

REL,\TclRIO CORRESPONDENTE AO M28 DE MAIO 

PRESIDENTE: SENADOR AGENO• MARIA 

ASSISTENTE: CLAUDIO CARLOS RODRIGUES COSTA 

DATA OE RE• 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

OFICIO 11 511 N9 32, de l 9711 1 do Senha:- ,Gover D5/05177 
naCor do Estado do Amazonas , solicitando -
autorização do Senado Federal, pera alienar 
i.. Empresa Parapanema SI A., Hinerac;;io, Indús 
tria e Construção, uma !aba de teM'.. pü 
blicas de aproximadamente 711. o ao hectares -; 
localizada naqu6le Estado. 

PROJ&'!O DE LEI !O SENADO N9 248/75 
18/05/77 

ProÍbe a pesca da baleia no mar territorial 
brasileiro. 

DE 1977, 

RELATOR OATA DA CONCLUSAO 
DESIGNADO DI S. DO PARECE~ 

TRIBUIÇAO DO RELATOR 

Senedoo RODE! 06/05/77 Pelo azoquivameD 
TO SATURNINO to. 

Senadott EVEL! 19/05/77 Por audiãncia 

SIO VIEIRA do Hinistério 
da /iricultura 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

Aprovado em 
31/05177. 

Aprovado em 
31/05177. 

CONCLUS~O CONCLUSAO 

Junho de 1977 

OBSERVAÇOES 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
DESIGNADO DISTRIBUIÇAO NA COMISSAO DO RELATOR COMISSAO 

Pela remessa 
aos Ministros 
ela Agricultura 
e elo Planela -
mente, da 1nte 
gra das pale!: 
tras 1 conteren 
ciaa e debatei 

IIIOICAÇM N9 03175 • Indica o exAille, pela Rediotribuf 
realizados,' pa 

18/09/75 Senador. ra que se pos: Aprovado, em 
Comissão de Agricultura, da viibilidade 

ITALfYIO 
;oa Atender .p 

31/05177. de realização de debates ~cerca da 1itua• do ao sr. ue deliberou 
;io tlorestAt brasileira. COEI.IIO Comisaio; a) 

Senador f'ornect~r subo! 

ltal!vio 
dias para o I-
Plano Nacional 
de Refloresta.-

Coelho, em menta; e b) c:o 
laborar na elã 

H/03/77, borac;io c\o Prõ 
j e to do La i di 
a:t:ualizac;ão do 
ê~~iao Floras-

?ROJETO PC LEI DO SENADO N9 122175 • que 12/05/77 Senador 13/05177 Pela Rejeição Aprovo1do e~m 

anes;ura ao lavrador o dheito de pagar o 8tNCD!TD 31/05177. 

débito e.gr!cola por meio de aonsisnac;io j!!_ rtRRCIRA 

dicial do produto apenhado, ou financiado 1 
........................... .................... 

tornand-o-so por bue os prt~;ços m!nimos !ix! RedistribuÍdo 13/05177 
dos pelo Gove~rno Federal. ao Sanador 

OTAIR BECKCR 
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SIIITr.SE DOS TRABALHOS DA COH!SS~O 

Rauniõoo Ordinâriaa , , , , , , , , , , , ••• , , • , • • • • •,,,,, ••• ,.,. )~ OS 
Projeto o relatados • , , , • , , , , , , , , ••••• , • • • • • , , , • , • , ••• , • , • 04 

l'rojetoD clistribuidoa , • , , , , , , , , , , , •• , • , •. •,,,,,,,, ••••• , OS 
Oficioa roce'bidoa , • , , , , , , •• , , , , , , • , , , • , , •• , , , • , , , , , , , , • , 01 
Of!cioa oxpodidoD , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , , , , , • , , , , , , • , , , , ••• 01 

Podidos de vista , • , , , , , , , •. , , , , , , , , , , , • , , • , , , , , , , , , , , , ••• Ol 

E:mondas apraacn.tlldas , , , , , • , , , • , , , , , , , , , • , • , , •••••• , , , ••• 01 

Comparecimento de autoridades , , • , , • , , • , • , • , , , , , • , , • , , , • , O 3 

Convi tas expedi doa , , , , • , , , , , , , , , • , • , , , , , , • , , , , , , , , •• , •• , 3B2 

Tele..:p expedi doa , • , , , • , • , , , , , , , • , , ••• , , , • , , •• , , , , ••• , • , OS 
Talexs recebidos •• , •• , •••••• , , • , , , •• ~ ••••••• , ••••••••• 02 
Tolagro.mas recebidos • , •• , , , • , • , , • , ••••••••• , , • , ••• •. • • • • 01 

Sexta-feiro 3 2451 

Durante os trabalhos realizados pela Comissão no decorrer mês do maio, o órcio ~ecebeu 

as seeuintes autorldadeo por"' p.:\leotra, seeuida de debates: 
I) Dr... Fro.ncisco Sales e :'almo de Moraes, Técnico .. E:conÕmico do Ministério da A,tricul

tura e médico sanitarista do Ministério da Saúde, respectivamente, que abordaram o problema do ~ovo !~ 
cHcc de gordura no leito i 

II) Dr. Hiilio Palma i\rruda, Oirctor do Departamento de Projetes a Opuz•açõos do Instituto 
::acional de Colonização e Reforma Aerária CitiCRJ\), que debateu o tema "Os Projetas do Colonizaç;o no Br.2, 
sil11

' 

III) Dr. Paulo Azevedo Aarutti, Presidente do Instituto DrADileiro de Desenvolvimento 
Florestal CIDOF) que abordou o tema "Pol!tica Florestal Brasileira e o Decreto-lei n9 1 SOJI7G", 

A Comissão convidou o Dr. Robet~to Vianna 1 Diretor • Exacutivo da ComiSsão de rina.ncianuJ~ 

to da Produção, para fazer uma paleAtro., ser,uida de debates, no próximo dia 14 de junho. O convite foi 

aceito~ e o conferenciDta abord11râ o tema: "Pol!tica de Preços 11!nimos 11
• 

o Sr. Ministro do Exército, General Sylvio frota. convidou a Comiss;o para assistir, en 
tre 10 e 25 de junho próximo,,L uma conferência no Estado Maior das forças Armadao (tlifA), sobre os Bata 
lhÕes Rodoviário e rerroviârio, e, também, sobre o programa de assistência que os médicos veterinários 
do Exê~cito, através de eonvên~ós com o Ministério da Ar,rieultura, estão prestando ã peeuiria brasileira. 
A Co~issão comparecerâ ao honroso convite. 

O órgÃo aprovo~, em sua reunião de 24/S, a proposta do Sr. Senador~Evel4sio Vieira, para 
que se convide o Superintendente da SUDEPE, Sr. Josias Lui: Guimar4es 1 para debater sobre as prováveis 
irregularidades no Órgão. A convocaçõo de•erâ sar feita após a palestra que o sr. Ministro da Acricult~ 
ra farã no Plenário da Câmàra dos Deputados. 

Brasília, 31 de maio de 1 977. 
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co:m~sAn DE l'.ssur:ros ru::ctat:us 

J:EI •• \TúHIO COJ:IIESPOXPEl''fE ,\Q MES DE MAIO DE 1~ 11. 

.I~SIS'rEX1'f.: LCDI, FERREIRA DJ\R ROCIIA 

DATA DE AE· nE;LATOR DATA 01\ CONCI.USAO CONCLUS.A.O 
N(JMEr10 I! EMENTA CEBIMENTO DES!CNAOO O IS• 00 PARECEFt DA OBSI!RVAt;C:ES 

NA COMISSAO TAIDUIÇ'O DO RELATOR COMISSÃO 

~I')JJ:'!O CE I:E:I co SEN/\1:0 NQ 140 I DE 1976 
... 

Acrescenta di:pocitivon ao Docrato-
de 28 do t'ovcrc.i.ro de l %7 28,04.77 SENACOR JARDA. 03.05. 77 

lc:!. r.9 ~.u, ' PASSARINiiO 
=tt;.·: c!ic.i=~Õa oobra a p=otcção o est!r.~ulos a 
!'HlSC:~ o 

COJIISS.\0 Im CONSTlTUIÇiiO E JUSTIÇ~ 

m:I.Nrólt!O COI:fiESI'OXIlEl'TE AO MES DE M 11 I O DE 1977 

SJ.::!U\:JOn DlllliEL KRIEGER. 

MlS1S'J'E~'n!: HMUh II!:;LtUA DUI::UO llRI\UD1\Q, 

DATA OE AE· F'lE'lATOR CATA DA CONCLUS:.O CONCI.USAO 
~ú:.11:AO 1:: EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS· DO PAREC!::R DA OBSEMVAÇ~ES 

NA COMISSAO TniGUIÇ.;o DO ASLATCJR COMISSAO 

P~o.r.;::To u:r ZE:i1ADO ti~ 53/17'"DF. <2.04,71 SENADOR WIL- <5.04.71 Constitucional r.PnOVhDO. 
SON GONÇALVES, e jurí.dico. (04,05.77) 

Q:') ~:". ?rcs1dc:ntc dn Rotlúblic::a, propondo 
ao Sonudo t\:úul·.:ll, põlra que sejn autot'i-
:atl.:;~ o liovurno do o.rodt!rill 4 contriJ.ir 
c::::w:;~1':irno~; duutin.1.dco à ulnbornç:iio o 
c::~acu\'uo c!o pro~J:'illilol:l du delltJnvolvilnanto 
~=!::.mo. 

• \utc.r1 Podar ~;:ccutivo • 

f'~~.:Jl:'.i'O fll:~OI,UÇ7~o l:lr\ C0:1ISS~O E:COJlO!UJ\ Õ. 20.04. 77 SI:Nl\DOR OTTO 20.04.71 Cono ti tuc1onal ~HOVADO, 
:·::::;:;,--.c,;:: :l? )J/77 1 <.lo Cr. Prcaidcnto d• L&IIH<''IliN. o juddico. (04.US.71) 
r .. <.:~pü.b:ica I propondo ol.O Sunado Federal p~ 
r.:t r!UtJ ~uja >LULC~r!~~i'\da o1. t'rofoitura J.tuni 
c.l.p.ll Jo !:i, Jo .... plim da l3rlrra (SP) .:~ ulu':" 
v;_,r r1 r..ont.l.nLu u~ UUQ divido'\ conaolida .. 
..:lo.& l.l:U Cr$ ·i.Otlo.coo,oo • 
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NOMERO E !!MENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS.'.O 

RECEBIMENTO 00 PAj"lCCI!I! 
NA COMISSI10 OESIONAOO OISTRIBUIÇAO CD rl::.L.\'!'IJR 

m:::s~\G.::!>t N9 32/77 do sr. PreSidente da Ro .. 20,04, 77 SENADOR llt:L- 20.04,77 1\rq~iv.J.rnonto. 

pG.blica, propondo ao ~l.!lnado Fcriarnl, para V!DIO NUNES, 
c:\I!O Sll~a autorizada n Prcfoiturll 11unicipal 
do Ipu.i (S?) a Blovar o monto.nto do sun 
divida con5ol1dada om Cr$ Gas.ooo,oo, 

l,F.OJE:'!O nESOLUÇÃO DA COHISSÃO DE ECOUOt1IA 20.04.77 ·SENADOR OTTO 20.04.77 Conotitucio• 
a H:::;s;\c;;~t Wl' 34/77, do Sr. Proaidonto da l;itn:wm. no.l o ~ur!d! 
i'.l?é.:,lic:L, p:opondo ,ao Senado Federal, pa co. 
rD. qu~ soja autorizada a Profciturôl Muni= 
cipal do ?crtc Feliz (SP) o. elevar o mon-
tD.nte ele sua divida consolidatla orn 
cr~ 1.46J.aoo,oo. 

PROJETO LEI SEi~AOO N9 239/76; 22. 09.76 SEUADOR ITA- l0.03.77 conzstitucio-
LI VIO COELIIO, nd c jurid! 

Dispõe sobre a proil:ligão do uso de corAn- co. 
tas nos alimentos industrializados. 

Autor: Senador Vasconcelos 'torres. 

OATA OE RELATOR OATA.OA CONCLUSI..O 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 

NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR 

rr.OJETO LEI SE!l/100 119 SS/77: 22.04.77 SEHADOR NEL- 25.04,77 constitucional 
SON CARNI.:!IRO. c ~udtJico .r.u-

Dispõe so~re a obrigator!CidAdO do uso de diencin d.:t. cs. 
r.l.iscl!.ras paloa que trabAlham em oficinA de 
autc:nóveia. 

Autor: Senador Vasconcelos 'torres. 

PROJETO LEI SEN/100 N9 307/76: 26.ll. 76 SEN/IOOR liiL- l0.03.77 constituciono.l 
SON GONÇALVES c jurldico,nos 

Utera a Lei n9 4 737, do 15 de julho de termoo do cub~ 
d'o l!l65 (cóa!go Eleitoral} titutivo que C~ 

troca. 
Autor: senador Saldanha Cerzi. 

PROJETO LEI SENADO 119 247/761 28.09. 76 SEtll\DOR I'l'AL! l0.03.77 constitucional 
VIO COELIJO, u jur!dico. 

Introduz modificações na Le:i nQ 3 807, de 
26 da agosto ele 1~~0 - Lei OrgS.nicll da Prg, 
vidência sociAl• 

Autor1 sanador Nelson carnci•a· 
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CCNCLUS!.O 
DA 035!!1::\'.\Ç)!:S 

COI,1iS:;Jl,Q -
1\l'IROV,\LlO. 

(04,05,71) 

l1PflOV.\DO. 
(04. os. 77) 

J\PROVMIO, Rodi:ztribuido 
(04.0~. 77) 

. 

CONCLUS.\0 
DA OCSERV/,CeF.S 

co:.:1ss:.o 

i\P:l.OVl\llO. 
to.; .o5.7il 

APHOV,\lJO, Hl.•dint:ibuieo. 
(04.0!:1.'17) 

APROVMO, ll~clilltri!Jul,~::. 

(04.05.771 
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IW~.1frl('l r: Ct.-II':NTA 
DATA 0!:: AEI.ATOR DATA O,\ COII!C!.US~O COt\CLun;.o 

Rrcr.nrMf:NTO DO PM[C'i:r'l DA OEI5EfWAC6CS 
NA COMit;SfiO OESIGNI\00 DISTniF.lUIÇAO DO r~r:t.AlC!l cor.:rG3t,o ·------

:J~:x~~·:.~ !...;r :,:,;;;Ai.JU r:? SG/771 2ú,04. 77 SEUl\OOR tnn ... 26,04.77 Constitucional l'IPli'.)',',\LlO. 
sou Cll.run:rao. o jur!c.lico •. \'~:~clc.!uo S'ln. 

;.:::o:a.:unt., \lb!·•l:,;itlvo ii I.ai no G 22G, de 
1·11 \:.~:Jn Con.ral 
voa, ll1.1lv!.:iiÕ 

l4 .!o :ll.;lho ,J, • l~7~. t1uno:1 a G.lld:! 
nh11 Dor:: i. 
1~4.05.77) 

i\~.:. to r: Sl!ll.:'III,J:' ilt:t.O :.ohmann. 

S&llliDOR NEL• 
.. 

I ''1\L\:::·;·o l.t:I G~;:ADO N9 57/771 26.04.77 26.04. 77 Constituc::iona' APRQV,\00. 
SON 1:4\Rl~EIRO, a jur!cHco.Fa~ [04 ,05, 77) 

i.'bt,,:;c ~o~:-c a p.J.rticipo.ç~o obrigo.tória. da voriivel quo.ntc 
l;rw..;;J.l•li:r .. ~• n.~t:.u:; no callita.l das omp:Qzsaa ao mér1to. 
,_;:; .;~tur t.!c ,;:;....L .• t:.,lcir.Jonto, nc. propo:ç5o que 
· .•• ;;·u::iih.:o\ ,.J ,,:i OLltras p:ovidünciaso 

:.a:.";·: :..·.ln~·l.!or t.:<.~ttt.•to Pi.nhoiroo 

--------·-
I'HOJ:::·.:.w 1CI s:.;;;IJ.JO lN lu3/7G: 26.ll.76 SElll\llOR ITAL! l0.03.77 constitucionCl lú"ROVAUO o :ctli5tribuir!Oo 

VIO COE~HO. o jur!dicoo (Ot..05,771 

V~:,lo.~ .1 n:o.: Lt':.~<iu pi.lt\1 o pud.ot!o imediato , contriir;o q011::; 

:::J ..! i.:.. ~.;-.;a;.._.,., J.1:; i·'tJJur.JfiÕO!:! o Confodoro ... to ao mo ri to. 

Ç·~·~:J .: ! :•IJ.:.. ... \.;.:.0. 

;,~t.o;·: •.. ~1,.1,:ur Va:Jconcalos Torras. 

' I 1---------

---·· 
NúMERO E EMENTA 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCI.USI.O CO~JCI.US~O 
RECEBIMF.NTO 00 PAn~CCR L),; OBS::r.·.';..~:.:.:s 

NA CCMISST10 DESIGNADO OISTRIBUIC~O 00 R::.I..\TOR co:.'I:IS.',Q 

-·-·-" ::•.o.~!;'!.'l' r.l-:t :n;::.-.~.:.v U? l~0/75: 2J.l0.75 Stlll\llOR tmL - lO.Ol.77 l'ocl.otw !l:l.t~cor lo!'now-.:.•) o it;aiio':.: .;.;_.·.:~..!:o 
j\:~N:.:..:11:-:~~ di~t•.Jtõitivoa a Lei nQ 5 !l9l, da SOll C4\IUlEIROo SaaoJo~·j t,in .. (04 oU:!, 77) 
:.7.!2ol!:73,~JULol "t!i::opõc aobra o controlo na Joco,p/L:nn~ti 
:1:.t-:-:.~:.. t.:o (,;: .• ;~·~reio Cu d:ogllo,modicamonto'ã, tucit~n~~l.!:.l.l!.IÕ 
i:-.:..·.~:-·.;:.. ~.:c-:.;lt::".llt:ico~ u c:orrolo.tO:lou c jurid.tc.!.JJ. .. 
r r.:.;.;:.:~_;. l.~l :;;;,;;J)O :~? 9l/7G: t!;:.: noa t•-::,'o:: 
í:•J;.o::.:·i(,• ;•.' ' )•U~liciUüJ.c Ua inoJclico.montos oco Jc ':;ub!:l-:.itutio. J 

c;.:::::m t~o!~ <:t.:!•úCil'ica. com 3 :ll.óctr.cn-

il,Ut'-'l.•;:l: ~unaJ.oroo Gilv~n Rocha. Uwtl. 

ON'"tllli Ouárc.i.o.o 

--------
i·F.o:~'.L'ú !.:.:! o:i;;:l.-.uo 1:1? 300/7G.: Ol.l2, 76 StNJ\OOR ITJIL! 10.03.77 con~Jti tucicnal õ\l'R0°/I\UO o 

VIO coe~uo. c jur!r.lico. (O~.OS.77) 

~ii nrJVol n:llolt~:!o .ul parú~rofo_ünioo do art. . , (l;., Lui O.r\Í:l!iiC<l tlo. Providuncia Social • _, 

it<.:tO'C: Scn..:.dor út:1ir uccl,cr •• 

PROJ l:;l'O LEI s1::::r..oo U9 29 J/7 G·Complamontilt. 2S.ll.76 SEllJ\OOR ITAL! 10.03.77 connti tucional J\IIHOVJ\DOo 
VIO COELHO. o 'jur!dico. (04.05.77) 

lntrc:.lu: rnoJif.iciiÇÕuu no. Lui Complumunt•lt0 

r/<' ·.:.1.1, !J~ lloO~o7~, para o Urn llo J_.lllrl'.\i ti. r 
" utiU;:.J.r;~o l.!o PIS-I,li:JCP no o.quid~t3,o ou 
Ct.ilt>truç;:ro du C'-'ea próru:ia.. 

i1 ~to r 1 SuMJor VYaconcQloo Torruuo 

--------- -· 



Junho dcl977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo II) 
-----------------------------

NOMERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR DATA DA CONCt.USAO CONCI.USI.O 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OE:S5F.'/A'(O:;S 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COII.ISS:.O 

PROJETO LEI S~IIADO U9 280/761 2.8.10.76 SEtll\DOR !TAL! 10.03,77 conatitucionl!.l na~:aotr!C'J!.~:l. 
VIO COE~IIO, o juddico, \'! o:r. ll-:J :~:.:-•• 

:::!. oci'l inn o <':!xorc!r:io Ua pro! inoiio do do• ,'.;r.!•:l'/ : .. !:·.-:.. 
to ti vo pl1rticul.lr. (V·: .c:.., i!'J 

1,utor1 Soncdor I~eloon Cl!rnoiro. 

PROJ'r.TO LEI SEt;ADQ I;Q 225/7G 1 15.09.76 Slllll\DOR !TAL! 10.03.77 Cons ti tuciona.l APROVADO. Re:li:tt.r!."::u!.C.o. 
VIO COE~HO, o jur!dico.c~! (04,05,771 

~=r~sccnta. di~pooitivo à Lei n9 3 807, do trt~rio quc.nto 
;!5,QC,l9ti0 {Lo i Orgânic~ da. Providência AO múrito. 
socic.l) • 

Au:or: Sanador Nelson Co.rnciro. 

PROJ~TO LEI SctU\DO N9 312/761 03,12. 7U SENI\DOR 1'1'1\L! 10.03.77 Consti tucionnl Conotitucion<t 

Di5?ÔO sobra a incluoão obrigatória do um 
VIO COELIIOo o jur!dico.Con c jur!Jic.:o, FII 

triir1o qunnto vorSvol rJtwnt.J 
apoo~ntado, como roprcsentnnto .. da! categ2_ no mérito, ToO ::-.érit'J, 
rias profiosionais, junto aos orgo03 do VJ:;:;CI!)C:i o r.o 
deliberação colotiva o controlo adminia - lotor """"·"foon trativo jurisdicional da Providõncin Social Conç.:llv•u', ::o~ L 
i\utor; Senador Nelson Carneiro. danhtl t;·Jr::l c ~t-

to Lr:::h:o1illl!l, 

: 
' :' 
o 

' nclõ.~t'J:." 1/!:n'"; J~ 
Scn.;!61v1 Uo :~·.:r:o!'l. 

. .. ."7tn--4· 
o 

"· '. ,. 
:. 

NúM!;RO E! EMENTA 
CATA OE REL.ATOR DATA DA CONCL.US/.0 CON:::t.IJS,\,:: 

RECEOIMC:NTO DO rA:O::r.:~n C.\ cr.;.r:n·.~;.c-:::s 

NA COMISSAO DESIGNADO OlSTniOUII::/.0 DO nr:LATOn corA:SSilJ 

Il!".OJi::TO Lti SEN;.IJO :19 194/7G; 16.06.76 St!U\DOR JIEI" 10.03.77 InconctJ.tuci~ J\PROVA!:IO, :'.ce.:.s~:-i!:.u.:.r.:.::. 

TOR 01/\S, nal. (04.05.77) 
Oi:põo cobre A cor.cosoão do bola~c cio aotu-
do!l pelo !Uniotório da tduc.:~.çiio a Cultura 
~o!l exorcant~~ d~ car9oa do ~dminiotração 
c!.::tlic.:r.l ou roprosont~çlio pro!is:sional. 

J..ut.or: Scnn:or Vasconcoloa Torroo. 

PMJ'ETOLEI SE!lAOO N9 S0/77; 22,04.77 smuwon IIELV! 25.04.77 Inconatitucio- J\PnOV,\00, 
CIO tlUllES, ncl. (0•1.05.77) 

Oi~p5<J oobro o ccncalllJ!Ionto do ponalidadao 
aplicD.àll!l a :.orvidorao civis c o abono do 
to.l.tas não ju:::~tificndas o 

Autor: S~nador V.lsconcolos Torrcn. 

PROJtTO ~P.I Stlll\00 110 297/76; 25.11. 76 SEUADOn ITJ\L! 10.03.77 Incon D ti tucio- 1\PROVJ\DO, 
VIO COELHO. no.l, (Qoi,05.77) 

Altera n rcd~ç5o do art, 29 da Lei n9 • o •• 
4 261, do lloll.l963. 

llutor: nono.dor Holson Carneiro. 



2456 Scxlu·f<iru 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Junho del977 

DATA OE RE~ATOR DATA DA CONCLUSAO CONC~US!O 
NúMERO E EMENTA RECERJMI:N'TO 00 PARECEFl OA OllSER'/AÇO!:S 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIOUIÇAO 00 RELATOR COMISSM 

::·RoJtl'O Lti sr:::wo N'=' o4/77: QJ.03.77 S!::IU\DOR I'l'AL! 10.03.77 Inconst.i~tlCi2, APRO\'i\.00. 
VlO COtLIIO. nal, (04 .os. 77) 

t-:odifico. a rcJnçiio do dispoaitivo da Lei 
n'=" 3 307, de 2G,08.HI60- Loi 0r9an1cn ela. 
?rc.vidü:tcia socia.l. 

;,•.:.ter~ Sonal!or V.J.3concolOD 'l'orrca. 
•' 
'., 

rr\o::~o Ltr m:mwo 1;9 156/76: 22.06.76 SE!lADOR HEI- 10.03.77 constitucional APROVADO, 
•OR DIIIS. o ~ur!dico.c~~ (04 .os. 77) 

~! nov~ rodnção ao art. 4~2 Qa consolidação tra.:io quantC 
tla::; Lois do Trabalho llprovad~ pelo Cocrcto- no mérito, 
-~ci ~9 5 452, do 01,05.1943, 

.nuo:o:: Scnu.dor r..Lzo.ro Da.rbOsil. 

?!lOJ;;TO LU ~E:l:\00 H9 059/77: 27.04.77 SENADOR NEL- 27.04.77 constitucional APROV1100, 
SOll CAnUEIRO • e juddico. (04 .os. 77) 

Co~sidora 1ntogr4ntas do sal4r1o, parA o-
feito je ?~9amonto do repouso sem4nal, ra· 
~.::.e:.,do, as horas cxtroJ.D hilbituais. 

;,utort SenadOJ:' ItAl!vio Coelho. 

NOMERO e EMõNTA 
DATA DE R5LATOR DATA CA CONCLUS~O CONC!.US"O 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OCiS:;:AVA~.:.ES 
NA COMISSliO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RE~ATOR COMISS~O 

P:'.OJ:TC L::I s:::ti~O :;9 257/76: 11.10. 76 Slll!ADOR H~I- 10.03. 77 conotitucional APROVADO, Rcdistri~uio:!o, 
TOR DI1\S. e jurídico ceio (04,0S. 71) 

oõ. r:.o·:a rcda'f~o OJO ~ 19 do nrt. 457 do De .. t:mon~A n9 1 .. 
c:o;o .. loi · n? S 4!:12, de 19 do maio de 1943 C:CJ 
(CLT), 

:,·~tor: Scmcdor Orce toa ouúrciD.. 

PR~:ETO !.ti St::l,\:10 U9 4 G/77: 22.04.77 SF.NADOR Sli!.Ol! 2S.04.77 constitucional .APflOVAOO, 
tmA Dl:':RZI, Cr.mtrãrio quar (04.05.77) 

::o~!.ficn u Loi n9 4 7l7, do 29.07 ,l96S,que to ao mUrito. 
ras~l.:~. "' at;:io populllr. 

r.uto:; Sona.Cot Va3concoloa 'I'orraa. 

or:C:IO "S" III? 32/74 do Governador do Esta- 2S.04.77 SENADOR NEL• 2S.04.77 1\rqui varnonto. APROVADO, 
do elo A:nll:ona.s 1 oolicita.ndo ao Senado Fcd2 SON Cl\IUlEIRO. (04,05. 77) 
r4l, pa.rll i!olionar Ü. l::mt)raaa ParanapAnama 
S,A, :·linaraçiio, Indúotrio. a conotruçiio 1 u-
::-.a fa.ba do tl!rro.a público.D do 1 Gproxirnad_a 
:::ente, 74 rnil hoct01roo loclllizodao naquela 
J::s':aêo, 
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Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

Nú!.1ERO E Eti.ENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS.\0 

nECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISS.\0 DESIGNADO OISTAIBUICAO 00 RElATOR 

J~:lSi.C.:i·l ::9 78/77 do Sr, Pra:lid.onto dn no- 04.05.77 SJ;Il;\QO:\ OTTO 05.05.77 sr.cia::•rr •• 
:;1::..1ic;l, o~.:b~cH.cndo .l wprovilçã.o elo ::>cnado LtlJl.Wl!l. (ll.05.77) 
~~i.ld:Jr\11 1 O nOi..O do Dr, GUiiLT~H CODINIIO ,Jlro 
:!cl.a:-.to do Tribunal tlo Juutiçn Hilitnr dÕ 
Eot..:êo :lo s. P.:H:lc, p.lra c::crccr o cargo 
d•:t i·:ini3':..:o do Tril.lunal Supo:ior Hilitar • r.a vr.ga dccorront~ do falCicimonto 
:'lis::ro l.::~.:t.:!lio Lopes Salgado, 

dp IIi .. 

P~OJi::~O LEI Sf:i:Mo llQ la4/7G-OP 2B,l0. 76 SE!-Il\DOR IIEI .. l0.03.77 Inconstitucio 
(i,;;.::::Poi Htt 1- DE PLJ.mfi.RIO) 'rOR 011\S. nal o injur:t= 

Po:-::,it~ CLJOSI!IItlldorill voluntiiria, naa con- d:tca. 

~i.;-5~1> quc esFOCifica, aou funcion5rioa p.§. 
~lices ào Distrito Fetloro1l incluidos no ... 
Qll.::.tl:o Suplo:n.:ntcr ou postos cm àisponibi .. 
lld.:~Jc. 

:.utor: Poàor L:xccutivo. 

Pf:OO:tTO Lt:I St:NJ\00 ll9 22/7 7: l7.03.77 SENADOR HIL .. l7.03.77 Conutitucio-
SO!l GOUÇl\LVEB nal c juridi 

Su?:ima-so o nrt. 93 c o parágrafo único co.Favor.ivc! 
à::. Lei n9 5 986, do 14.12.73. no ~érito D 

pCdo nuàiõn-
cio. do. CJ:':C, 

Autor: Scn.ldor Luio: Viana. 

NúMERO E EMENTA 
DATA OE AI:LATOA DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARf.CErt 
NA COMISSÃO OES!GNADQ DISTRIBUIÇÃO 00 RELATOR 

o!!cro ~s" 1;? 02/77 r.lo Presidente do supro 2~.03. 77 Still\OOR HELV! 30.03.77 F>~· .. or.lvol com 
r..? T:ib~:nal F~doroll, 1\ccurflo Extr::o:din~ = 010 tiUI~E:S, PI$. 
:io n? 00 !SOl, U.o E:Jttltlo do !Unas Cir.:raia . 
incon:otituciono.li~,cclo C:o Oacrcto n9 13 330, 
do l3.0l. 7l, àfJqualo natado. 

PRDJt:TO LEI c:J·tARA U9 33/76: 2l.05. 76 SE:NAOOR WIL .. l0.03.77 Constitucio .. 
SON CONÇJ\LVES nal o jurid!, 

Altera o. r:Jd.:tç5o do .:trt. lO dll L'o1 no co, carn orr.cn 
5 Gd2, de 2l.07.7l ... Loi Orgünica dos PO.!, da n9 l .. CCJ7 
":idos Fol!ticos. 

Actor: Deputado Do.so Coimbra. 

PROJETO Lt:I SCtiADO U9 24a/7G: 30.0~. 76 SENJ\DOR ITl\ .. l0.03.77 1\uciiõncia do 
LIVIO CO~LIIO llin.l\gricult!!_ 

Proiuo u po5ctt dn bo.loiA no mar territorial ro. 
bro.~iloiro. 

A'Jto:: Sonaàor Nelson cnrnoiro, 

Scx!n•fclro 3 2457 

CCNCLUSZ.O 
DA C!:lSS:RVA';OS:$ 

COI,\ISS:O.O 

4\P~OV.\DQ, Rodiatri::.~ic!o 
Vcncidcu Son. 
Uolcon C.1rno1 
ro, Lcio:c C!'::!. 
vc!: c Dirceu 
Co:-do3o. 
(ll.05.77) 

TJ)ROVI\DO, 
(ll.OS. 77) 

COriCLUS/,0 
DA OBSEP.'.'AÇ!ES 

CO~.~ISSAO 

4\P:lOVo\LiO, 
(ll.O:i, 77) 

lJIROVruJO, nodist:ibuit!o 
(ll,OS. 77) 

-
Conatitucio- Redist:iOuido 
nlll Q jurl~f. 
co. 
Vencido:~ o Ro 
lntor o Son.,= 
Uoro:J llclvi-
dio ::unu:J, :·:i 
uon Con9.:1l'IQ~ 
c O:Jiroo 'I'c:i-

w!:as. '/1) 
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NO:.iERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR DATA DA COI>1CLUS~O CO~CLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARt;CQil DA OBSER'JA':.CES 
NA COMISSAO DESIGNADO OIS'l'RICUIÇAO DO REI.AiCil C0~.11SSl.O - -

O::IC:IO 11 5 11 H9 Oé/77 elo Sr. Presidente do Ol,04,77· SJ:::t~ADOR OTTO 20,04,77 Favor.\i.vol com APl~OVMJO, 

S:;.,:emo o:'ril:lunal FodcrD.l, Itacurso txtrD.or LEmwm. ~ns. (ll.OS,77) 
d,ij,~:io n9 84 ~iB, tato.do ela s. Paulo, 1il 
c:cnst1tucional1d:l.da do ~:t. lQ dD. Lei n9 
u, d.e 27 .12.1!)7:!, daquale EetAtl.o. 

•' ... 

1?1\0J'E'I'CI LEI SJ::tlADO U9 189/76: l6.0B.76 . SEUl\DOR IIIL - l0.03.77 constitucio - J\PROVWO. Rcdistr~!luiC.::. 
SOU GOUÇJ\LWS nal e jurldi- (ll,OS.171 

Acrosce:'.ta § 59 ao art. 64 ela Loi n9 co,incorpor01n 
( 50<i, do JO.ll.l9G4, que dispõe sobre o do ao seu pil= 
tst.:ltuto da. •.rarra. rccor o do Se 

Josõ LinrJoso. 

Autor1 senador Evel&.sio Vieira. 

PROJETO LEI S~~ADO N9 l22/7S; 29.04.77 SENADOR NEL - 03.05.71 Connt:itucio - APROVADO. 
SOU CARIIEIRO. nal a jurldi- (ll. os. 77) 

Assegura ao lavrador o direito de pagar o oo nos cor~O!J 
débito agdcola por meio do consignação j~ dl su~stituti-
dic1Al do produto ap~!nhndo, ou financiaclo, vo da CCJ a .. 
to::o,snclo-so por l:Jaso os preços m!nirnos fi .. provctdo 0111 re 
x:D.dos pelo Governo Federal. nilio do 10.03. 

7G. 
Autor: sanadcr Leite Cha.ves. 

DATA OE RELATOR CATA OA CONCt.USA.O CONCt.US~O 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECi!R OA oas:::RvAce:s 

NA COMISSM DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISS;\.0 

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N9 l1/75: 03.06.76 SEUZ\DOR O'l'TO l0,03.77 Conatitucio - APROV1\DO. Rodi:itrii:'.Oi<!::. 
LtiU·Will. nal c juridi- Vota com ros• 

;..ltera o oe~croto LQgisllativo n9 96, de •• o,com emenda tr içõos Sem. 
197 5, que dispõe sobre o pecúlio parlame_!l l!9l:CCJ. Neluon Ce.rnei 
t~:.r. ro. 

(ll,05.771 
Autor: senador nelson Cuneiro. 

?ROJETO LEI cll!1l\RA ll9 ll/7 5 I 05.06.75 SEl~ADOR OII\ • l0.03.77 Constituc:io .. APROVi\00. 1\edistrib:Jido, 
(SUBSTITUTIVO DA CECI CEU CJ\IUlOSO. n41s o juridi (ll,05.17) 

Declara o PDu Dr4s1l árvore nacional, do-
as o Projoto-
o o substitut 

torr.~ina o sou plantio e a sua divulgaçÃo vo. 
du:antc a Festa ~ual das A.v9roa. 

1.utor: Deputado Josá Bonifácio Neto. 

PROJETO LEI SE!Il\DO 119 62/'17• 02.0S. 77 SEIIl\DOR liEL • OJ.OS. 77 1\ncxaçõ.o ao APROVADO. 
SON CARNEIRO. PLS n9 SG/11. (ll,OS.17) 

01a~õc sobra a contagem em favor doa aegu 
:a.c!oa do IliPS do tempo da sQrviyo públ1cÕ 
estadual e mun1cipa.l. 

1\utCirt Senador Hauro Donov1cloa. 
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.Jr,· .. 

. 
N~MERO E EMENTA 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS.\0 
RECEBIMENTO DO P/,RECER DA 06SERVA';:O::S 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR CO!.~ISSAO 

PROJETO LEI SEliADO NO 47/77: 22.04.77 SEllnDOR OT'l'O 25.04.77 Constitucio- APROVADO. 
LEIUWl!f, nal a jurldi lll.05.77) ·-

Outorga a regalia. da prisiio espacial aos co.FD.vorlivoi 
F=o!oasores Uo ensino primário e do ensino no mõrito,com 
;::éd.io. C:U:\t:mla. n? 1 .. 

CCJ 
Vonci<lo o San 

Autor: Senador Vllacoacoloa 'l'orrea. llelv!dio NU -
n!';I:J.. 

PROJE:'i'O LEI StliADO NO 26/76: 19.03.76 SEIIADOR DIR· 10.03.77 Constitucio- Inconstituci~ Rcdiatti:::uic!o 
C~U CAIUlOSO, nal c jur!di nal. 

05. no\•a reu.iação ao § 2~ do 
co. ravor&vo! 111.05, 77) 

art. 99 cl.a Lei no nõrito. 
no 5 190, do OB,OG,l973. Vonciclo:J o 

Ralutor, son .. 
to i to Chaves 

A'Jtor: SBnador Orestes Quórcia. llelson carnoi 
ro. 

PROJETO LEI St!IADO NO 63/77: 01.05.77 GimADOR U1::M .. 05.05.77 ViSta ao sen-
SON CJ\IUlEIRo. lielv!àio ::~ -

Apl!c:a AO dirigente sindical c:ancUdato A nos. 
car;o cletivo o disposto no art. 14 do ill.~S.77) 
Lei n9 6 O::iS, de 17.06.1974 • 

.nutor: senador Jarbas PasaArinho. 
. 

CATA De RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
css:;Rv;.;~::s NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO DO AELATOR COMISSAO -
OF!CIO "S" ll9 03/77 elo Sr. Presidente dO 29,03.77 SENADOR OTTO 30,03. 77 ravorával com APR0'/,'\00. 

s ~?rena Tribunal Fedard, Reprcaent11çio n9 LEHII/Ilm. PRS. (ll.05.77) 
~31, do Estado de s. Paulo, 1nconatitucio-
nalii!Ade do art. C9 elAs D1Sposiçõaa TrAnsi 
tórias da Lei complementar n9 112, de l~ 
do outubro do 1374, tlaquele Estado. 

PROJETO LEI SEI:i\DO U9 152/741 29.04.76 SENAOOR DIR• 10.03. 77 Conotituciona APROVJ\DO. Redistr1b~!do 

(SU:JSTITL'TIVO DA Cl':C) c~u CAIUlOSO, e jur!dico. 111.05, 77) 

~stuDoleca 4 ;rafiu traclicionAl no nome 
dil3 c:iclAdaa tor.U:laclau pdo Patrimõnio UiA-
tõrico. 

iiut.or: Senador VAsconcelos 'l'orras. 

~I\OJl::~O LE:I SI:UJ\00 Il9 27/77; 18,03,77 sm~J\OOR UCL• 21.03. 77 coast1tuc1o- ~ROVl\00. 

sou cruumtno. nal o jurld! (ll,05. 77) 
o\crosconta parS.grat'o ao art. 49 do Decra- oo. 
to .. lai n9 79l, àc 27 .oa.b9, quo dispõo a~ 
bro o pad5g1o om roUoviaa fodoraia. 

1.utor1 senador Roberto saturnino. 
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CATA CE Rõ"TOR CATA DA CONClUS~O CONCLUSAO 
NJ:IMEAO E EMENTA RECõOIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇO:S 

NA COMISSÃO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR C0~.11SSAO 

?i\0.1~:"0 U:I s~;:;~o U? Ol/77: 03,03.77 a:;m.oon m:L .. 10.03.77 Injur.idico. l\!lnC\':.!JO, ccn 
SOU CAlUU::IRO. tt.J. Cll VOt.Oil 

l:-:clu! :1c con~~ito Jo ensino do 19 grnu • dos S~n.Ita ... 
;.::;:',l i'i:J:. lio i.liupoato no llrt. 59 dn Lo i n9 ltvic COalho, 
5 'J~·<, 00 .I. L ~J .U7l, CJ rntniotra.do il cr1l'l!!, Uirc~u Car.:lo-
~.: ..:. ;; ~o i~.:.d~ in;~1:!or a DtltO anou. so • .-tco :.~u 

mann, e/voto 
cm ~Cif•ll:lldO, 

;,..: ~'.)-': Scn:.:.dor Ctto Lahr.mnn. .. (ll,O.l, 7i) 
... 

:' ;·.~ .:::. _'\) 1:.:1 s..:::j-.uo ;:•~ t.4/7:l: P.:t no•to. ttlda. .. 09.05.77 S~UADOR Hl::l- 09.05.77 1 ~~ncou1t:.4 vu 
ç::.o o.? .c.rt, 7? r.la Lai ·1 21iU,3,lD.~3; l1LS TOR PIAS ra ao Sa!'\,::o! 
:::- 0:J/7C: clcvn ~\c ~ l~ütll lil't do :Jill.lrio ~;;on carneiro= 
;cL·,l;;o.:; ~ cctu c:!o snl5.rio-.fn:~il1a devido ~ll.C;j, 77) 
<.o;:.. '"::.~:!."~•J•:UOJ •JUIJ pCt'C~l.la;;; !\=Ú 5 UolliiriOG 
:.':.:-.: .. !1:.:-.~; P:.:; ::? 3lD/7u: Jil.IJ;ou ooi;ro o 
::-.~;: ·~;.:'lti.J C:i.i Ir..rmu uo porccntu~tl tlo uallirio-
... .::J:'lliiJ concc::ido .:'lO!; urnprc!].J.Joa ro!]iUos 
J.:.:l.l c.: .. ·. 
;\>c:tU::'~:.I! Gonadorc.l r~r;cnor ilaria,rranco 

::;;-:1t.uro a ~~ul~on c:.rndro. 

.;:l::.;:lO S:-1/187, uo sr. rrusidcntc: do Scnilclo ll,OS.77 SEUADOR llt:t.- 1I,05.77 FnvorSvol • APROV1\lJO. 
r.:::L:o:al, S\.4W:IUt~ih.lO ~ CÇJ' O!~ rc:curoo "ex ... VIOlO IlutH:":G • Vota co:n ro.a ... 
;;~:~-:!o", o U<JciuiJo {ll.ll<l. t'rcuitlüncia no trir,õuu Son. 
H:...;::io tio 04. U:>. 77 I O 'lU~ oc rl,!.furc iiu J\ocioly Filho 
;)c-r: .. .lJ .1 JJ~.:::c::'l .:-u.lot:.:Uun 1\<l trawitut;iio Uc (10.0~.77) 

"::c.:u.st.:r clu i:::.laildi.l d. Conatituiçiio cm fe.co 
..l:J .\iJ:•o~itjÕtlli ~OIU>t\Ultl!!i Üo"l i:::l•l<..:OU.:t COIUI"' 
ti~4.:::ional li'; ". <I c 1n7, 

' DATA DE RELATOR DATA CA CONC~USAO CONCLUSAC ! NúMERO E EMENTA AECEf.!IME~TO DO PARECI:R OA OBSERVACO'S 
i NA COMISSÃO OESIGNAOn OISTRIDUICAO DO REI.ATOR COMISS.!.O 

P:\OJt:'!'O :.ZI SCi:ADO ll? G3/77< 04 .os. 77 :3Blii\UOH Ul::L .. 05.05.77 Con:lt.itucio .. i\Pilf.JVJ\I.lO. 
SOil Cl\IUU.:Ino. nill e j~1ridi- (lU,ú5,77) 

:.:;!.i::o uo Ç.irigcntc uin().icnl C.lndid:tto o co.l~o.vo:ó.vol 
c~:qc clüt.ivo o Ui:l{li,HJt.O no art. 14 da no ~Sr!t:o. 
:.:::1 !'I 9 ó iJ;jS, U.a 17 da junuo do 1974. 

hl:tor: scn.J.dor Jarba:~ Po.:.:larinho. 

P~OJ:::'.i'O LEI c:.:ll\nJ\ 119 35/77: 12.05.77• SEtmoon. tlt:L .. 13.05.77 con3t.1 tucio - JIJ?ROVJ\UO. 
VIU IO UutltS. no.l o jurlcli- Vot.::. c::n ros 

:.:.:pli:: c o atuni:. t:lü:HJ.nto::t pnr t!clliriofl. co.Favorãvc:l triçõoJ :la:'l7 
no mór 1 to .l:lo,:,. Acc:iol~· l'il::.o 
técnicA luais. c: C.c~lcr.l .. DO 

lü:.to::: Do;.utado Sictuotr~ Cnmpo::J. 1.1tiva, - voncic.lo o San 
L:ul~1.1:1 t..:õ~.:nc,! 
ro, 

I 
11• .a;, 771 

I :':-.o:~-:-o :..ti SC::I~\DO !ir.- G0/77: 27,04.77 Sl:tltl.DOR l'l'l\"" 28.04.77 conati tucio - 1\PI\OVJ\UO. 
LIVIO CO~LIIO, nalo jur!tli- (ló .os. 77) L' ""·' "'"''' 00 "". "' • 

contsolidn- co. 
9~' C:il'l ;.ciu Uo Trabalho. 

11.:tor: Sunuuor ::uluon Cnrnui.ro. 
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N(IMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSJ\0 CONCLUShO 

RECEBIMENTO DO f'fiA!!CE.R OA 08S~Fi'/A;!E5 
NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇJ\0 00 RELATCil co~.1:ss:.o 

?JV)J~':'CJ L:I sr:i:4\DO H9 3G/1'1: 24,03.77 SE!IhlJOR O:JI .. 24.03.77 Constitucio - API\CW.OO. 

.:~o Público til3 saguro 
lillS 'l'l:I)Q:;Illll.. nwl c juricli- Voncillo::J o Rn 

r~~l.:lr . .-~cnta a veneta co. lator o Scn, 
~ .. ::.:l~;:.;.~ivo do acitlonto tJC:J,ijOO.l paro. co .. It.::livio CO•J· 
;;:.~: OD :UCOD nas viagano realizadas cm lho, i\ CCJ vo 
Sl'.i~us t!u tranat:ort.:c3 colot.ivo. ta. p/r..-,jo:.;::: 

no r.é:ieo, 
!líl,0~.77) 

;;'J~o:: Senador V~~:Jccncelot~ Torres, 

i':i.O~Ti:":.'O t.ti SlnUIOO li? 2BG/7Gr 04 ,u. 76 SI!:NJ\DOR CIR .. l0,03, 77 constitucio - APROV/I!JO, RcdistriQu!cio 
CEU CARDOSO, nnl o jur!di- ll~.o5. 771 

;1'JtorJ.zu o Poàor &xocutivo a doar o prédio co, 
tz'i.!e r..r.:rJciom: .• 

.:\ut.or: Somulor Jarbns I'aaao.rinho • 

r'ltOJtl'O LEI SCahOO r;9 G4/77• 04,05.77 SEUJ\DOR UEL- 05.05. 77 Cont;titucio- APROVADO. 
VICIO liOIIES, no.l o jur!di ilB,05.77) 

;\lt.era êiSI)O:Jitivo da Loi Org3nicA da Pro- co-.. contr.Srio-
viCünci.: Social n9 3 ao7, de 1960, po.ra o no rnórito. 
!1;:\ cio in::oti tuir reg imo capocial do asais .. 
têr.ci~ rnõdicil-socio.l pü.ro. crillnÇAG. 

~utor: SDnaUor ~10111on CarnDiro. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS.\0 CONC:.US.\0 
NC~lERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PAf'ECC~ CA oss:nvAo;~::s 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇ/,0 00 RELATOR co~.1rss;.o 

??.O~l!:':'O :.ti c;.:·!:.PJ\ H9 43/H: Ol.O~. 75 Sl::UADOR DIR .. l0.03.77 Constitue: ia- r~PnOWIUO. Rodis:::!l:lli:.e 

(S:.:"!S-:'ITUT:i:\'0 UA CO:liSS~O 51\CCE) c&u cAr.ooso. nnl c jur!d!. ila.o~.77) 

?re·:3 d!:Jt!co or-.ul:ativo pa:D. olirninnçiio co. 
t!..::.a o::t:l.:&lAgcns db cornorciD.li~nç~o final, 
j:-.;.r:::v!•;ci!J upó:~ a !lUA utiliz::.ção. 

hut'Jr: Deputado ra:ia Lirnn. 

n.~::':O LCI S!::t.'U~O 119 40/76: 2>1,03, 7G SEIII\OOR Ht::LV! l0,03,77 Inco:'lstitucio l!PHOV.t\CO, "-cdistrit.~.:!.-Jo 
DIO mnms. nc.! o incorp§ Vor:ciUos o o 

."~t:~::õr: sobJ:e o L~roctliiiJO do fisclllizaç4o P2 r o :10 a.:u 1"11"" San, ::olson 
.:..:1 CS:::J.!'I! elos Ucputa.U.O:l Q 11010 Scnotlo Fcà,2 roccr o roln- Carneiro Q 

:;.~l, dos ~toN uo I'oUor l:::<ocutivo: a oa d4 tõr i o U.o 5an, IJitCC:IU CllrC.o 
;,;l:;";!.~i3tr.:~.ção Inlliruta.. Josll LiE1UOSO • UO. VOCü.. c oS 

ro~t:i7Õo:~ o 
;,:.::o:: SOJnarJor J.liluro :luncvidÔ:s. s~.~n.,·~c:cioly 

ri lho. 
(lu.O:S, 77) 

?l',O.n:'l'O Ll.!I SJ:;;~:.ODO 1~9 71/77 : 

O:i.spõo uobrB ca crnprcg-a.dos optc.ntots ou nio 05.05. 77 ~~g~&~l::~~LV!, o6.o5.n Inj ur!U.ico, APnovr~o. 

à~ Loi n9 5 107, elo 13 da setembro ela 1966, (18,05. 77) 
co~ r. .. :lis c.le 25 anos do oorviço. 

Autor: Senodor VD.sconcclos Torras. 
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,O 11: EMI!NTA 

:r::D:r.Cl1CM ::'.' IH/7 ~ 
!:,.1' c:n,~>·, r.':•l ,_,..., 

tlf) :lon. Itrun~r Franco, 
'1'.•.':1: ·~-:~ nrt. 2•\7 <lo no-

•. ~... . ' ' . " . ' : . ' ,. I j'l'"l')r:~i'l~l' nn ~ 'JIHJil 

.. ····•.'•'1: :;n :-''~'~'! 1;. !;n•:..n:-
::-:>1\'/0CI.I~trJ p<l:'•) . ' ~: ..... : (io)btfJ " ~U'l old:.ll-

J:!'J t.:o ~untldo fcôoral ' , . ..,!'l'iUlllt' ,, cor.rot:prm -
•'''! :o).;,~i V<\, 

---··-· .... ···~· 
' ... .!".'i!77tit Di:Jpiio;r fJJbt'l! i':~OJJ,':'<.' •• :., .~1 ·· :: · ., 

ol ~I\.~ t,;tLI•' .. .: \. • 
;-::l:; .,., i.~.::. 1 ,, t ""' 

'I ."\:',"111:.0 ;m~.Lpol11l.tJtJr 
,! ''1•·:'1 ~~·~ v.:.'<~ t~~rl'')~ -

'r·, :!7 :;n; J;ct;..:tL•! luc•l 
C•i'~i:~·.··.·•?·.t•rl ·."• . , 
~;.t.;o()l.·.~:v:. ti · •;, , 

: ':.rv~u Jou vd.culo~ <l~ 
· • •;n:ll~t'C, 

'·'',w<:l~:J 'i'Ôrro3. 

.-------·~- -··-- -
fli•üJ ,::~·o 1 .. :; ·:; ::;.-.:~'-• ~ : -~ ;~:!0/7G; 

,,,.,, •!••·;cmt'rc!)'o, ~in;:::·r' r. ... :: .. ·: c · ... 
;,:C,.o J::;:•~; '' f~.l (•.\",.' I 1· tVJ.idÜnCi•"L:.l· 

::•··n ··.:.trn~ l:c. 

---·· 
:-:•:•:,~(~ I() r. F.MENTA 

.. 
l'i.\OJ~·:o 1" ... ~::;:; .. : .. , .... , . Ul~/7!:1; •.. 

ll. cnrr;o 

!"ixa no::::r ..• ,., i)<lJ:'.:> '-! ~~~:r•tJtlição U.e P•'l:l:lo"Li,•Or~ 

teu. 

I\·~ to::: t>t:n~ulor \'rn~;or,coloB 'l'or.r"n. 

Pi(0Jt':.'0 :.E I c,·.:o·ti\!'!.1\ t:9 Ol/77: 
Reg'~:. la ... 01. locw~5"' :l:-rH.:.:t.D.l urbuna ~ dii outras 
p:ov.:.l!~nci~:..;. 

nu-:..:.:rt r•ot!or t.:: .. ·.;·..;.-:.i•;c;,. 

P:ulJ~~D LI:! s:.:::~-.:J;j :;';! 'G3/7GI 
I:;ue;:.~u!uco..~ lirnit.:l p;:t:1 roc.junto.::~r.mto C.o .:!."' 
lu-Ju.Úi:J IJr:\ lOC.lÇÜ1t:i :.,o!doncic.is. 

Autc:t ~~ln;;l!or J,rNnur J.laria. 

CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS~O CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER DA 013SER'/AÇO!:S 
NA COMISSAO DESIONAOO OISTRIBUIÇAO CC REI.ATOR COMISSAO 

l7.l0.75 SI:UJ\OOR lll.:I- l0.03.77 Vi::~ta 00 S!l~. 
TOR OIM. Usiroa •:t:1x:l,: 

r o. 

(ld.05.17/ 

.. ... 

27.l0.7G SimMOR ITliL.! l0.03.77 Contrário np 1\rROVl~O • Redi:;t:ri!:iilicl.~ 
VIO COELHO. mérito, (lB .OS. 77) 

I 

I 

l6.09.76 SEUl\DOR I'l'J\L! l0.03.77 Inconotitucig APROVi\JlO, R~Jdist:1~uid.o. 
VIO CO"LUO. no.l. VotD. contrll o 

rnúrito !:ion.Ac 
ciol:,· Pilho õ 
venci doa os 
Son. Dirceu 
Ca.rdo3o c :lc:l:: 
oon CoJrnoiro: 
(l8.05.77) 

DATA DE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
RECEB!MENTO DO PARECER OA OI3SS:R\.'ACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR CO!.IIS$AO 

•s.uG. 75 Sl:UlUJOR I'l'AL! l0.03.77 Injuritlico • JJli\CW~O • ~.cdi.iitrio:Hli~o 
VlO CO~LUO, Veta~ rela rc 

jo!ç.::.o c.lo Pr~ 
jot:o os San , 
i\OCiU!:t r ilhe, 
h~l-.·l.~iio iiu . 
ncs, iiuJ.son 
Carnui:o o llc: f 
to r Dills. O 
cr. Pro~>idcnt • 
rl":l"t:''•l" J '•!;;!-
t.li\00 COr.l O 
Rela. tez:; 
ClS.o;.771 

u~ .oJ. 77 SI:UADOll LEI .. l0,03.77 Vista ., Son. 
TE CHAVES. Ot~o Loh.":'.ann. 

i< .05.77) 
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NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR CATA DA CONCLUSA.O CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSõRVAÇOõS 
NA COMISSAO OESIONADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISS.3.0 

PROJI:TO LEI c111·1ARA 110 l6/77: 25,04.77 SEllliDOR II~L- 26.04. 77 ProjutlicaUo. J\l'ROV4\DO, 
VIDIO num::s. (25,05, 771 

Altera dispositivos da LES1 n9 5 692, de 21 
de julho da 1!;171 (Lei Org&nicil doa Parti .. 
doa Pol!ticoa). 

Autor; Oopu~Uo Francisco Ama~al. 

OFICIO "S" N9 04/77 do Sr. Presidente do 29,03.77 SCUi\DOR O'rTO 30,03.77 ravoriivcl c:om APROV1\DO. 
suprc::~o Tribunal Fotl~ral, Recurso Extraor .. Ltlll·lrultl, Pro~oto Ro3o- (25·05•771 
dinSrio n9 d3 1:104, do Estado c!o s. Paulo , luçoo. 
1nconst.itucionnlidado do art. 31, inciso 
IV, letra. c da Lui 421, da 24.le.!lo, alto-
rada pala i:oi n9 457 do 11!.12. n, aml..llUI do 
f·lunicipio c.ia Luc:ia.nópolis. (SP). 

PROJ&TO L'CI S&lll\00 U9 304/76: 26.ll.75 smm.DOR OSI- 10.03.77• Con:ititucio- A?ROVAOO. Rodiatribuido 
MS '1$IXI::IM. nal o jurld! (25.05.71) 

HodificA a.tribuiçÕI!B doa Consalhoo Federal co, noq ter-
e ~staQuaia da CducAção o dá outrAa provi- mon do :lUlJ:J .. 
dônci.Js. titutivo qua 

oferece. 

Autor: Senador Vaoconcoloo Torro:;, 

.. 

NCJMERO E EMENiA 
CATA OE RELATOR CATA DA CONCLUSA.O CONCl.USAO 

RECEBIMENTO CC PARECER CA oss:;R'/Aç:o~s 
NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJI:TO LEI S:lll\00 tiO 33/77: l3.05.77 Sl:lll\OOR Hl:L- 17.05.77 Constitue .Lo- ~nov~·"JCJ. 
SOl! C.\n!ICinO. nnl o juridi (25,0S. 771 

Estabelece rua.juata o cerração monetária pa co,r:'olvorSvoi 
"ra l'reatayõcs o.limunt!cha e da outras [Iro': no f,,~rit.o . 
vidcncias. com llmondo. 

i'l9 1-CCJ. 

Autor: Sen,dor Otto Lehmann. 

IIROJt'l'O Ll:!I Sl::iii"JlO U9 2Gg/7G:Inclui a d.lllo- 27 .lO, 7G StlU\DOn Ll:!I- l0,03.77 Con:.titucio .. l\.PROV4\:l0. Rlldi:l:ribuic!.o 
ciplinm de "Uoçõoa CorAia do 'l'râ.ndto" no T" CIIJIVES. naio o judd! (25,05. 77) o anex4t.ios cm 
curric:ulo pleno dos oatabolo.cimontoa do on. coa com ll ro- 09.05.77. 
sino de l9 crau. doHrão dadll po 
PROJ:'l.'O I.t:I SI:IU\00 U9 45/77; Acrouccl'l.ta dia lo t'LS 45/77 
poaitivc .l Lei da Diratrizo!j c llnsca para. õ c aprc!lcntan .. 
tmsino do 19 o Q9 Cro.ua, do modu o.. tornar o do cmon<.la nQ 
l:lri'JAtória o anninc do noçõeD de trân!Sito.- l-CC~, 

Autoraa: Senadores VaDconcolos Torroa a 
nelson carneiro. 

rnOJ"TO LEI SCtiJ\IlO tiO 23l/7G: l6.09.76 StUNlOR llti.V!. l7,03.77 Incon!ltitucio 1\IIROVMO. Rcdistribuido. 
cio uuur:s. uo..l, incortlO = (25,05. 771 

I.crasconto. purõ.grafo único ao art. 37 do ranllo no cau 
Oacroto-lai n9 200, da 25.02.l9G7, diapon parecer o ro-
do aobra o car9o da lliniatro cxtr:aordinli.Fio l11t§rio do Ser, 
par11 o douonvolvimo:'\tO do nordeste. Joao t;:lmcloaoT 

1\utor: Sanador uarcoB Freira. 
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NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCL.USAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO DO RELATOR COMISS..\0 

PROJE'l'O LEI Sl::!:J\00 1~9 92/37: JS.o5.77 SEUA1:10R UI::L- l9,05. 77 Inconati tuc1~ Al?ROWu.:JO. 
SOU Cl\RUUIRO. nal. 1~5.01,771 

Cria o Fundo Hocional da Poaca o di outrAs 
p:.·üvidÕ:ncias. 

Autor: Senador Vaacoccoloa 'l'orl:loa. 

•' 

P~OJE'O LEI S~IIADO NO 3lG/7G; ID.l2.7G SI:UADOR HCLV.!, l0.03.77 Inconatitucia APROVAOO. 
CIO NUNES. nal. Voncitlos OB 

Introduz modificação na Conaolid.açio das Sc:n. Nilaon c; .!! 
Lci:J C.o Trabalho., çalvoo, Iloho 

Cilrnoiro o Ac 
Autor; sanador Uolson Carneiro. cioly Filho. 

125.05,77) 

PROJETO LEI SEUADO NO 25/77 I 17.,03.77 SENADOR OTTO l7,03.77 Anexação ao A PROVADO, 
LEUUIIIIU, PLS llO 9/75 (2S.OS.77) 

Dispõe ~o~ra as ralações do Trabalho dos 
C:!lprogados orn edificios o outras odific! 
ÇQO& sir.~ilaroa. 

·i\~tor: Scnlltlor t~clson Carneiro. 

CATA DE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PAAECSn DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO Lti Stlll\00 110 2l6/16; 03,09.76 SllllADOR OTTO 10.03,77 conatitucio· MnOVAOO. RccUstribuicio 
LEIII!l\1111. nlll e judcli (25.05. 771 

~l~e:a a rodarRo do art. 729 da consolida- co.Favoró.vc! 
ç:lo àa.s Loi':l ao TrAbalho (Decreto· lei no no mózoito. 
5 452, de 1.05.43). 

Autor: Sanador Nelson CArneiro. 

PROJETO LEI StUl\00 110 Gl/77 28.04.77 SEIIAilOR OTTO ~0.04,77 Constitucio· APROVADO. 
LEIIIWm. n11l a juddi (25.05. 771 

jis,õa so~to o prazo proscriciooal para a co.FavorS.vc! 
punibil1t!lldo do profiasional liberal, por no tn6rito. 
!illta sujoi~a a processo disciplinar a. 
ao r apliclld.O pelo órgão compotonto. 

l.utor: Senlldor Uolson Carneiro. 

P?.OJETO LEI Stl!AilO U9 44/771 :c~.o4.77 SllllADOR OTTO 20.04.77 InconBt1tuc12 lll'ROVAJlO, 
LEIUWIU. nal. (25. os. 771 

Dispõe sobro o fornccimonto de equipamento 
indiv1du4l do protoç4o coa viqias portu& -
rios o àS. outras providõncias. 

Autor1 f:ienador llelson carneiro. 



Juohodel977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 0) Sexta-!elra 3 Z465 

NúMERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS.AO CONCCUSAO 

RECEBIMENTO 00 PAAECER OA OBSERVA';OES 
NA COMISSl\0 OESIGNAOO OISTRIBUICAO 00 RELATOR COMISSÃO 

PROJ!:'l'O DtCru:TO LEGISLATIVO N9 09/77: 24.05.77 SEliDDOR liEL - 24.05.77 Constitue :Lo- .i\PRCVJ\llO, 
AprovA o texto do convünio da aosi!ltãnc:La SOU Cl\IUlEIRO. nnl a jur!d1 (25.05.77) 
reciproca para a roprous~o do tráfico 1!1 co.Fnvoriivo! 
c :L to do drogo.a que produzam dopondâncio.-; no mõrito. 
firmado entro a RopúbUca Federativa dQ 
Brasil e a República do Puru cm 05.11.1976 

CATA OE RELATOR CATA CA CONCCUSAO CONCCUSAO 
OBSERVAÇOES NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA COMISSJI.O DESIGNADO DISTRIBUIÇJI.O DO RELATOR COMISSÃO 

PROJ'l':TO LEI SI::IADO 119 l22/751 29.04,77 SEN/IDOR NEL• 05.05.77 "• CCJ f:lc3 a-
SON CA!UlEIRO, prov.:::;S:o r.os 

1.1!;cljura. ao lavrador o Uiraito da. pa.gar o !lS,oolicit!lndo 

;;.õ~Ho agr!cola r•or :;teia do aons.il]nAçÃo j,Y_ roc::o.m.:~ r.\<lt.::; -
rili. 10:'õl viat-' .::.!c!nl Jo ::?tO.;.uto At,cnho.~o, ou financiG.clO, 
i"ronunci~onto tc~.:.:..;.o .. sa po:r busc os preços rninimoo fi~! scn.Uolv!dio 

C.-:~o r-alo Governo Faüura.l. .lunez:s. 
i\'J:or: Senador Leito Chnvos. 

~:\:1:!:':0 L;: I ct..:w~JU'o :19 llll/7G r oS nova toüaçiio 2~.04, 77 SENADOR ACCIO 03,05.77 
lLO:l "; 39 e 49 elo .nrt.:!9 da. Lai S 504, do LY FILHO,', " 
2fi.e:D70 que "r.!i!IL'Õo nobre norr:ms da Oiro!, 
~a !lrccossual Uo ':rnbo.lho,altara clispositi--
·ns :!a CI.'~, clillcipl.LIIa. a concoasão o prouta 
;:!o !!o assistü:ocin jut1ic14ria. na. Juotiçn do 
::abnlho e dú outraa t~rovic.ICincbar 
~!".c.:-;.;:-o t::I st:::;~o :;p 78/6BrPro1ba a. diSllC!l 
,sa !o cr.;:,ro'i:aCo CJUC h;~.ja roclado, ou dado ' 

::o.o::!.•:o a. recllLMçÕ.o, O.clr.\iniatrntiva ou juU! 
... j .. , 

::?~o.:z.::o t.::I s:..::.nDo :19 12/ti!h 
::o-11!ica o Art. 142 elo oecreto•le! S 452 , 
elo Ul clo r.:Aio úo l!.t43 (Con:~oliduçao das Lo1 
do ':i'U~Alho) • 
;,utoro:sr Doputa.do Francisco Mnral. 

Sone.dur 1 oa.apha.t 11arinho. 
Sonaclor Va.a.concalos 'I'orraa. 



%4&6 Sexll·lelra 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seclo U) Junho del977 

N~MERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS~O 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OôSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

o:r!CIO "S'' tl9 32/74 do Governador elo Esta- 02.05.77 
S~NJ\IlOn N~L - 03.05.77 ~o do ~~~aor.au, solicitando autorização ao sou CMtu::xno. S:mz:.t!o roc!tual, par:A Alienar i &mproao. l1A- -

l."!.:J.Ql~.:~.no~D. s.r .. Uinonç:ii:o, Indúatda,coba .. 
~iu;~o, u~ faixa do torra• públicaa do, 
a~:oxi~ad~onto, 74 mil hoctAraa, localiz! 
das naq~ole Eataao. 

. . ... 

or!cio "5 11 tl9 45/74 do sr. Govern4clo:r: elo 02.05.77 SlliiJ\IlOR cus- 03.05.77 
E:=ta:lo de :u.na.u CoraiiJ, solicitando a.utod TAVO Cl\Pl\IIEMJI, 
:~cEo ao Scno.~o reaornl para Alianor &raai 
1!.'3' terrAS devolutAS elo Estado do r·tinQI Ca-
r ds & I'l't.P;:VA FLORCS'!'J\L LDA. 1 aodiACla. 
Ito.peva, Estado de Sio !aula. 

em 

no.n:TO LZI SEIIADO 119 17/76: 02.05.77 nEIII\DOn OTTO 03.05.77 

hprova a Conaoliclaçio da• Lei• da Providi~ 
u:uur11m. 

c!a social. 

JI."Jtor: Senador Franco Montoro·,. 

N~MERO E EMENTA 
DATA DE IU!LATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

Pl\OJJ;TO ~I C1JU\RA 119 2G/77 • 02.05. 77 A SG~I pllra t~c 
anoxad.o aos 

PS nova regulanontaçio i profi11io ae cor- P!.S n9S 128 o 
reter da Ir.~vcis, ~iaciplina o funciona - lll, da l.976. 
r.:e;,to de aeuu ór~ios do Uscaliuçio o cl& 
out:As providências. 

r~utor: Poder executivo. 

P~OJ:::TO L&I C.~U\RA U9 44/751 Revoga A Loi 02.05. 77 ~~~~~~O ~CIQ. 03,05.77 
nQ .; Gll, da 02.04.65, quo lllDUit'icD. AI no::, 
~:s procasEUAia dos crirnea previatoa noa 
a:~s. 121, G 39 e 12~, U G9 clo Cócligo ~o-
nblr 
P:'.'~.:'!:~O Lti St::J\Ilo ::9 104/73 .. Altera a 
L&1 n9 5 72G, diapõu sobro r.'iOcliclu 11rovon-
ti'."AIJ o roprasBivaa ao tr5.Uco o uao da 
sui:.atSncias ctntor~ocentos ou qua cletermi ... 
n.::.~ :o;opanllânc::ia f uio~t ou po!cluicaJ 
?i.CJl:'l'O Ll::l s~:::muo UQ l!l/7<11 Altura a rctla 

g~ .. ,cnal'1 
.,. 

~~ -~"" 

Pr.OJt'I'O L&I sc:muo tl9 
~~.: t!o Código l"onal. 

48/74• RoVOCJA O O.l't o 

Pr.oJ:'I'O L&I St::llJJO H9 63/75 - RevogA O Q:Z9 
..lo .ut. 75 do C6diCJO Punal,quo llilt,Ca so -
!::Iro livramento contlJ.ciono.l. 

1,utoros1 Deputado Francisco Amaral. 
Scn~:~.dor Jouphnr Ho~~.rinho. 
sen~dor Va•concoloa Torrou. 
Sanador t:alaon CDrnoiro. 



l 
l 
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JUDhodol9'17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio U) 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE REI.ATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO DO RELATOR 

:i'!'.OJtTO LI:I Sl:!JJ\00 119 G'J./77 1 02.05, 77 SCtlAUOR Ul:!L• 03.05.77 
o ou cA.nm:xno. 

D:.&i"Õe sobro a contagom em favor aoa aagu-
ro.dos ào I:lPS tlo tornpo clCJ serviço pÚblico 
estadual o r:~unicitHü. 

ll.utor: Sanador J·ta.uro Donevides, 

PBOJETO LEI SENADO N9 63/771 04.05.77 SEIWlOR NEL - 05.05. 77 

;.plica ao dirigente aindical candidato a 
cargo eletivo o diapoato no art. 14 da 

SON c:AilNEIIUl. 

Loi n9 6 055, do 17 do junho do 1974. 

Autora Sanador Jarbal Pa11arinho. 

PROJETO LEI SENADO N9 64/771 04.05.77 SENI\l)()R HEL - 05,05.77 

Alte:l:'a diapoliUvo da Lei Orginioa 4& P:-o• 
vidência Soci.d n9 3 807, de 1960, para o 

VlDIO NUNES. 

~1m d~ instituir regime espacial de aaaia-
tência Mico-eocial po~u:oa criançaa, 

Autor: Senador Nelaon carneiro. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

' NA COMISSAO OESIGNAOD DISTRIBUIÇAD DO REI.ATOR 

PROJETO LEI SENADO N9 65/77• ot.o5. 77 SENADOR HEL\'! 05.05,77 
DIO NUNES. 

Assegura aos ompregadoa optantea pelo 111-
tema do FCTS o direito aos juroa • corro -
ção monetÁria, sobre o vAlor depoa:Ltado , 
em qualquer hipóto!e de tiXtinçio ~o contr!, 
to Qe trabalho e da outras providenciaa, 

Autor: Senador Vaaconceloa 'l'orrea. 

PROJETO LEI SE.~AilO N9 66/771 04,05. 77 
~~~~~! 05,05, 77 

Dispõe sobro a declaração de renda doa mai 
roa de 70 anos inativoa, civil ou JllilitaJ:"e 

Autor: senador Vasconcelos Torl'ea. 

PROJETO LEI SEliAilO N9 67/771 04.05.77 SENADOR DIR • 05,05,77 

Di11põe sobro apo•ontadoda especiAl para 
metalúrgicos. 

CEU CMDOSO, 

Autor r senac1or vaaconcoloa Torres. 

Sexta·lolra 3 2-467 

CONCLUSA.O 
DA OBSERVACOES 

COMISSÃO 

. 

.. 

CONCLUSAO 
OBSERVAÇOES DA 

COMISSAO 



1468 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Jullo .. tm 

DATA DE RELATOR DATA OA CONCLUS~O CONCLUS~O 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇ~O 00 RELATOR COMISS~O 

. PROJ::::TO LEI SEUADO tl9 GB/77' 04,05.77 SENADOR LEUE 05.05. 77 
. 

CIIAVIlS. 
Institui o voto a bordo o nAS embaixadas 
e conou:!.ado& o dá outrAs providênciAs. 

Autor: Sonodor Vaaconcaloo ~:erres. 

. . .. 
t·::S:::SA~M U9 78/77: o5.05.77 SEIIADOR O'rTO 05.05, 77 

Cl) Sr. Presiclcnto de RepÚblica, submetendo 
.i L.li"tlj'IOÇÃO do Senado Forloral, o nomo do 

LEHMJ\NN, 

Sr. !JOL."l'OP. Cl\ULTI::R GOOI~l!IO, Prasiàonto do 
':'!~!:lunLtl de Juutiçn Uil1tnr do ~ot:ulo do 
Soi!.O P.:.ulo, para axcrcor o cargo do lti.nia -
t:c c!o Superior Tr!bunal Hilitar, n• vago. 
decorrente do ftLlocimonto do Ministro J\Jn! 
=!.lio !.O?OS Salgado. 

O!ICIO GP/0-369/70 da CÕJ:\11ra doa Deputa .. 05,05.77 Sanador WILSON 05.05.77 
Ccs e~caminhAnào mcr.sagons n9s 163, do GOMÇJ\L VllS • 
l7.S.63;llG,do 15.4.6~ o 443 de l.8.66,do . 
s:. P:es. .. da aopública,subr.~otcndo •• 
c~ntas do Prefeito do o.Federal, reforan~ 
tos õlOS oxorc!cios de 1962, 1963 e 1965 . 
respcctivarnonto. 

DATA OE RELATOR CATA DA CONCLUS~O CONCLU~O 
OBSERVAÇOES NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER OA 

NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇ~O 00 RELATOR COMIS~O 

PROJE'l'O LEI CÂMARA N9 Ol/77: 05.05.77 Senador LEITE 05.05. 77 Anexadoa peld 
CHAVES. RQS 18/77. 

Regula a locação predia.l urbAna e dÃ ou-
tras providências. 

P~OJETO LEI SE!lADO 119 264/76• Estabelece 
lir.lito para o reajustamento de aluguÕis 
em locações ro:sidencillis. 

Al.:tOres: Poder Executivo • 
Senador lgenor ~1aria.. 

PROJETO LEI SE!IADO 119 69/77: 05.05.77 SENADOR HEL- 06.05.77 
Ois:pão sobre a aplic6çiio do regime de Fun- V10IO NUNES 
do de Ga1;antia do 'l'cmpo de Serviço aca am~ • 
pregados rura1a. 

Autor: Sanador Vaaconcelca 'l'orres. 

PROJOTO LEI SEU!.OO N9 7 0/771 05.05.77 SENADOR LEI- 06.05.77 
TE CHAVES. 

Assegura aos empregados o direito de pro-
farônc!A para. subocravor 20\ dos aumentos 
de CApital realizados per aociodados a.nô-
nir.:as. 

r.utorl Son.,dor vasconcoloo Torres. 



l 
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Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

NOMEAO E EMENTA DATA DE RELATOR DATA DA CONCCUSAO 
REC~BIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PnaJ=:TO LEI SEUMO NO 71/771 05.05.77 SENl\JlOR HELV!, 06,05. 77 

Pispãc sobra os empregados optantes cu não DIO mnres. 
do. Lo i n9 S 107, de 13 de aotcmbro do 1966 
com ma.izs do 25 anos do so:viço. 

Autot1 Senador Vasconcelos Toz:-roa. 

PROJETO LEI SENl\JlO N9 72/771 os.os.n SENADOR DXR· 06.05.77 

Dispõe sobre o pcrmanãnc1a do trabalhodor CEU CJ\RilOSO, 

uposent.,do no imóvel d,e proprioc!ado da an 
tiql!t ompres~~o empregadora. -

Autor; Senador Vuconcolos 'I'orrea, 

PF.OJE:O LEI SENl\JlO N9 73/771 05,05,77 SEIIADOR lTJ\L,! 06.05.77 

Dispõe sobr~ troco obriglltódo e dÃ ou .. 
VlO COELIIO, 

t:ns providencias, 

hutor: Senador vaaconcolos 'I'orrea. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCCUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 

NA COMISS.I.O DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO 00 RELATOR 

?ROJ!:TO LEI SENl\JlO 119 74/77: 05.05. 77 Slllll\JlOR HEI • 06,05.77 
TOR DIJ\S, 

:ncl.ui prefoitos, vice•prefaitos e veroa• 
l!o:as entro os contribuintes facultativos 
do IPC. 

Auto r; senador Va:sconcoloa 'l'orrea. 

PROJETO LEI SENl\IlO N9 75/771 05.05. 77 

Introduz moditicnçAo na conaolida~io 
Lois do Trabalho. 

d•• 

õutor; Sanador t:aucm Ca.::ndrg. 

PROJETO LEI SEIInllO 119 76/771 05,05.77 SEIIIIDOR DnO 06,05. 77 
LEHMJ\NN, 

Piapõe sobra rotlução da penA dos aetencia-
Coa que doarem ótgãos do aou próprio corpo 
?atll in:stituiyõoa oopocblizadbll. 

J..utor1 seruador Nclaon carneiro. 

Sexta-feira 3 2469 

CONCCUSAO 
OA 

COMISSAO 
OSSERVAÇOES 

CONCCUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

A SG~ Para ae 
4noxado •o 
PLS l86/76, 

I 



2470 Sexla·l•lra 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o II) 

OATA DE 
N(IMEAO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA. COMISSAO 

PROJ&'l'O LEI SE:I:ACO N9 77/77: 05.05. 77 

Cctormir.ll a !bnç:iio obri~U!.tÓria do critê .. 
rios objat.ivou puo. a roAlinção do dot>po 
sas com publicidade o divulqllçSo, ofctucl= 
dac pel~ Ac!.r.liil.!t~traçiio P!lblicn ou órgão 
da A:irni:n1ctrD.ÇilO ind.irotD.. 

1\uto:-: Sanador Franc:o Montoro. 

PZ.:IJETO LE:I St::IAOO U9 269/76: Inclui a 09.05.77 
c!i::;:cipli:lll do 11 Uoçõoo Cionis do 'l'rãnoito" 
ao curriculo pleno dos ostabnlocimontoa do 
e~si~o de 19 Cir3u. 
PP.OJ~:o LEI sc::;~oo 119 4 5/77: Ac:roacontA 
êinpositivo à Lai de Dirotrizoa e D~:oes pn 
:.l o emaino tlc 19 e 29 gnus, de modo Ü 
tc:na: obrigntório o ensino de noções do 
t:3.ns1to. 
1\'.!::J:'C!l: Scnndorcs V.:~.::~concolos Torrfls e Nnl · on Carneiro 

pr,~J;:':'O Lt::: Sl:::l/'~00 U9 64/75: 0~.05.77 
c.::. ::ova radaçS.o .:10 art. 79 da. toi no 4 266, 
:!o C3.10.19G3. 

f'I':~JL.TO Li-:I Si!!:M:O tl9 90/7G:Z:lova da OS pll-
n lo; do calS.rio-rnini:;o;c a cota do :Jnlii.r.to, 
!:.:-~lia deviCn aos C!'!'1progo1doa que porcol:u:~m 
~~s cinco a~lSr.toc-minimoo. 

PRO.ii:::'I'O LU St:!I.\DO r:9 310/76:DicpÕo aobrQ o 
r.:cn:~nte ec f~~~( do porcontu~~- do IJA~~;.to-
.. =r.:-:.11A eancc rlc:~ 11n~ c 

' ~ pc .. .J CL •• 
Aucores: Sanadores Agonar Hari'l., Franco l·lon

toro e Uelson Carneiro. 

NCJMERO E EMENTA 
DATA OE 

RECEBIMENTO 
NA. COMISSAO 

HOJ&TO LEI C!~!ARA NO 2B/17: 06.05. 77 

Altera a redaçõo do caout do .:art. 687 dn 
Lei n9 S 869, do ll 'dãjiinoiro do l973 
(Cõd.igo do Processo Civil). 

Aut.or1 Deputado JoÃo Arruda. 

OFICIO SH/lB7, do 1977, do Proaidonto do 
Sene.do Federal 1\ CCJ, em récurso. 11 ax of!-

ll.OS.77 

cio 11
, o c!.ocid.itlo pCilo. Pru:Jidõncin na sou .. 

::;SQ conjunto. do 04.05.77, e quo oo rafara 
ã: nor~a.s a oorom o.dotndas na tramitação 
êQ ~:opoutao do Emenda tconstituiçào cm 
fAca êc d1opouiçao conotante da ErnondA 
conatitueion<ll n9 8, de 1977. 

PROJETO U:I SEUADO NQ 78/771 ll.05.77 

cS nova redação aoc itens do 5 39 do art. 
lO da. Lei n9 S 890, do 8 do junho da 1973, 

1.utor1 Sanador Ualaon carneiro. 

REl.ATOR DATA DA CONCLUS.\0 
00 PARECER 

OESfGNAOO DISTRIDUIÇAO 00 REI.ATOR 

SI:tll\DOR I~Ir..:. 06.05. 77 
SOU GONÇALVES 

•' ... 

SENhDOR LEI'l'E 09.05.77 
CIIAVES. 

S&NADOR HElTO 09.05.77 
DIAS. 

RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
00 PARECER 

OESIGNAOO OISTAIBUIÇ~O 00 AEI.ATOR 

SE!U\DOR liEL- ll.05.77 
VICIO tiUUES. 

SI::UAllOR ltEI .. l7.05.77 
'l'OR DIAS, 

Junho del977 

CONCI.USAO 
OA OBSERVAÇeES 

COMISSAO 

l'.noxado[l pF.tlo 
nos BB/77. 

Anexadofi po1o 
RQS l11/7G • aolicit.ada ur 
-;iinci.:L pol'5 
nos 97/77. 

I 

I 
CONCLUSAO 

OBSEFWACOE!:: OA 
COMISS;I.O 

i\ SGH r;a:a 
ser dno);auo 
ao::: PL5 n9 
27/H O oJu-
tros. 
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Junho del977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Sexta·lelra 3 2471 

Nú~.IERO E EMENTA 
DA TI• DE m:t.A'l'OH DATA DA CONCI.USI.O CONCI.US/..0 

RECEBIM!:NTO 00 PAAECI:n DA 08SEAVAÇOES: 
NA COMISSAO OEn!C.NADO DISTRIBUIÇM 00 RELATOR cowss:.o 

PROJE'l'O LEI CÂ.."'J\Rh N? 35/77: 26.05. 77 S~NJ\OOR I!I:LV!, l3,05. 77 
0!0 !lUNES, 

;.."::?li C. cç o.tuais mandatos partidÃrioo. 

A'JtOr: Coput.ldo Siquoin C:lmpoa. 

PRCJJE:TO LEI SEU1\DO N9 79/77: :!:6,05,77 SI:N1\DOR OSI .. l7.o5.77 

Ooto:mina a Aplicação mrr.im.J. Cio 20~ d:1 rcn 
nEG IJ.'EIXI::Iru\. 

!!a liquida da LOteria Espo-rtiva. no o muni c I 
pios de procedõncia. dA receita. 

Aueor: SenAdor Franco Montoro, 

?ROJETO :.OEI SEli:\DO NQ 60/77,!. lJ,OS, 77 Stt:lillCR JlELV! l7.0S.77 

;,e:c;;ccntll po.ráqrafo Ao ut. 771\ dn Doera-
CIO UUliES. 

to-lei nQ 5 452, de 19 do mnio de 1943 
po.sSolndo :a ser 19 o pnrãqrnfo único. 

;,utor: SanD.dor O:c!õtOa QuérciD., 

OAT•\ m: RELATOR DATA DA CONCLUSi\0 CONCLUSÃO 
OSSERVAÇOES NúMERO C EMENTA A.ECEBI~.',ENfO CC PARECER DA 

NA COMISS.t.O DESIGNADO DISTRIOUIÇÃO 00 RELATOR COMIS$.!.0 

;'l:l,'JJZ':'O Lt:I S!:::~AOC NQ 81/77: l3.05,77 A se:~ ~.:.:-.: 
~C:r ~CJX:l.!Os 

Oi::piSo :oobra critérios pa.n a c:oncoa!:ão do aos n.s n9s 

al!icJ.onzü ·~c insalubr1claao aor~ trab.:~.lhlldo .. 4l, 61,1:30 o 

roll, no, do l976, 

;,utor: Sanador Nalcon carneiro. 

i:1F;O:Z":'O I.EI st::i\DO !i9 B2/77; l3.os. 77 StNADOil. ACCIQ. l7.05.77 

hltora o !tom I do art. no dD. Lei n~ 
LY riLHO. 

5 'Jij9, do ll do janeiro àQ 1973 - Cõcliga 
da Proce:n:o Civil. 

,\l.!tor: Sanador Ito.Hvio Coalho ... - I 
P!\?J!::':'O L1:I c:,::;,rt,\ ::9 2G/77: lJ.os. 77 D~ll/IDOR O'nO l7.05.77 Ancxac!os !=lllO 
oi :".::vo. rogula~ontnlj5o a pro!isoiio do cor" Lt:IIHAUN, RQ!i lOG/71, 
::1.1':0::' de i:r.õvci ::1, di!Jciplina o !'uncionnmon 
::::: .:!o sous õ:cr5.on do tiscal1:u.ç5.o. -
P:".":):::'l'O LEI s;::~,\00 :l~ l:!fl/7(j • OiSJ:IÕO aobro 
o o:(orclcio ela profiasãodc Corrotor de Irnó· 
\'0:.9' 
??.o:~·:a LEI gE::~i\00 N9 1:31/76: Dhciplina o 
f,l:(c:c!c:io do. Profho&o de Imóveio em todo 
to:-rit.éirio nacionul, 
Aut.orauz Pollor E:xocutivo llnnrinurt do Ln 

rtoc uu a llan ar.lfn l~.:aro.h. q 
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NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAII3UIÇAO DO AEJ.ATOR COMISSAO 

PitOJ!:TO I..:I S&:~AOO !~9 83/77: 13.05.77 SENl\JlDR liEL• 17.05.77 

Estaboloca roajunto o c:orreção monotii.ria SON CAANEIRO, 

pc.::oa prestações alimont!cias nao pag-as • 

Autor; Soruu;!or Otto Lohmann. 

??.OJtTD LEI SE:>ADO N9 84/77: 13.05.77 SENl\JlOR ACCI2 17.05.77 

Alter.:~. dhpositivos c!o Código de. Processo 
~y FILHO. 

Civil relativos .i exocuçiio àe prestaçãç .!!. 
... 

H::tcnt!cia. 
•. 

Autor; Senador Otto Lehmann. 

PROJZTO :.ti SEli/\DO N9 109/75: 25.06.75 SENl\JlOR ITA· 17.~5.77 Redistrib~.:ido 

Fi:-:a nomas para a expodição de passapor-
LlV:tO CO&LHO. 

-:.es • 

;.u.tor: Sanador Vasconc:olos Torres. 

N~MERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO REl-ATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENADO N9 8 3/77: 13,05. 77 SENADOR NEL• 17.05.77 

Estl:lboloco :eajus:e e correç:iio r.~onatâ.ria 
SON CARNEIRO. 

p.:~ora prestações alimentícias não pagas • 

Autor: Sanador Otto Lchrnann. 

?ROJETO Lti SE:l~DO N9 84/77: 13.05.77 SENADOR ACC%2 17.05.17 

Altera aiapoaitivos do Código do. Processo 
LY FILHO. 

Civil relativon ã execução de prestação !. 
li::~cr.t!cia. 

Au~or: Senador Otto Lehrnann. 

PROJETO LEI S2N~O N9 !09/75: 25.06.75 SENADOR IrA• 17.15.17 Red1atribuido 
LIVIO COELHO, 

Fixa no:rnaa p~ro. a expodiçi.o de passo.por-
tes • 

hutorz sanador Vasconcelos Torres. 
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NOMEAO E Et,IENTA CATA OE RELATOR DATA OA CONCt.US.li.O CONCLUS~O 
RECEBIMENTO DO PARECER DA OBS,RVAÇOES 
NA COMISS~O DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI St:lllpO 119 166/76: 18.05, 77 SEUADOR OSI• 19.05. 77 Maxados polo Acraoconta pnr&9rato ao a.rt. 164 do Doera- RES TEIXEIRA, 
RQS 113/77, to-lei n9 5 452, do 19 de maio de 1943. 

PROJ~TO LEI SEll/.oO !19 75/77: 
Introduz t.\Oclit'icaç&o na ConaoUdaçiio d•• r..oil do 'l'rAbalho. 

Autorl Senador Nolaon CArneiro. 

Pr.OJ~TO LEI SE!IIIDO 119 266/76: 
(E:·:t:IDA N9 I.-PL1.11mO) 

18.05,77 SENI\DOR OS!-
RES TEIXEIRA, 

;1.05.77 

Crh. o Conselho do intcq~4ç5o ele invooti .. 
:::entoa, doscinatlo a. av4liar opord.çõao elo 
!I'JUlf.!UO:' naturc:o., roferantas i fusão o in 
co:porações, IU]uist.çia de contl'olo acionõ.= 
ria e caasmo de ativo; dimensionar o impac 
to ~o inveatimonto oxtorno 41ra1to do cap! 
tal catrangairo o d.i outrAS providãncias.-
;.u~or; Senac1or ItA.':lo.r Franco. 

PROJETO LEI S&!IACO !19 86/77: JB.os. 11 SEUADOR REI- 18.05.77 

• 
Di nova uc!açio ao § 19 do art~ 381 da TOR DIAS. 

cc.nsoUdaçic dAs Lois do 'r~a.balho aprovadA 
?a!o Decretc•lai n9' 5 452, de l9 do maio 
do 1943. 

Auto=' Senador Nelson carneiro. 

CATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSA.O CONCLUSÃO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISS~O DESIGNADO OISTRIBUIÇ~O 00 RELATOR COMISSAO 

P!lOJl:TO LEI SI:IIA!lO !19 BB/77: 18.05.77 S&NIIDOR OSI- 19.05.77 

tltap5e •obro a tomporaUdade elo 119110 es-
tnb•l•cido para oa documentos do Estado. 

m:s TEIXEIRA. 

Autor1 S•nadoz: Vuconcelos 'l'orres. 

. 

PRDJ!:'I'O LEI S&lll\!)0 !19 89/77; 18.05.77 SENIIDOR ITA- 19.05.77 . 
LIVIO COELIIO. 

Oiapõu acbro a inc:luaio de Adido Agr!cola 
ern re.,reaentayõaa diplomáticas do Pais. 

Autort Se~aclot Vo.aconco'l.os 'l'orrea. 

PRo.n:TO Lti s:::IIDO !19 90/77 18.05.77 SENADOR LEI- ~~.os. 77 
'l'I: CUAVl::S. 

Al.tua diapoaiçio sobra jornada. da traba-
lho doa bancbioa. 

Autors Sen:Lclor Vuccnceloa 'l'orroa • 

. 
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Nat.IERO E EMENTA 

PROJETO LEI StNAllO 119 91/771 

I::J~.!Ibeloce pbca eapoc1a.l po.ra vbturas de 
::-.ZU.icos • 

.i\uto:r:: Senador Vasconcelos 'l'orres. 

PROJ!;'I'O Ll::I Sl::llAOO N9 92/771 

C:ic. o Funclo nacional 
proviclônc14s. 

da Pesca e di outras 

Autor: Sanador Vascdncoloa 'l'orres. 

PROJETO LEI SEIIAOO N9 65/77-0F 

Disp5e sobre a orgAni:z:aç:ão básica ela Poli .. 
eh :tilitar do D1atr1to Federal e cli. ou -
t:a.s proviàtiilcias. 

~utor: Poder Executivo 

NOMERO E EMENTA 

PaOJE'l'O LEI SimAOO U9 40/77: 

Disrõe sobra o recolllir.IBnto de imposto in• 
c1~onte sobre as gravações sonoras e di O! 
t:as proviQUncias. 

Autor; sanado: Nelson c~rn~iro. 

PROJETO LE:I St!U.OO 119 199/iS: 

Dispõe sobre protcxão no escritor nacional 
e àl outras proviàenc!~s. 

AutorJ Senador O:siraa Toixaira. 

PP.OJETO Lt:I S~:tAOO 1:? 87/771 

::1;1:~õa sobra os dcpandQntoa elos segundos 
coa Providincia social. 

;.~to: 1 Sanador Vaoconcoloa rrorres • 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll) 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

16.05.77 

16,05. 77 

18,05,77 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

RELATOR 

OESIGNAOO 

SENADOR LEI• 
~~ CHÃVES. 

SEUADOR NEL-
SOil CARNEIRO. 

SEUADOn \~IL• 
SOl! COilÇALVES 

RELATOR 

05SII3NAOO 

16.05,77 SENI.OOR HEL
VIOIO NUNES. 

DATA DA 

OISTRIBUIÇAO 

19.05,77 

19.05.77 

19.05.77 

DATA OA 

OISTRIBUIÇÃO 

19.05.77 

16,05.77 SE!ll\DOR WIL• 19,05.77 
SO!l GONÇALVES 

18 ,OS. 77 aL'H1'.00R 0'1"1'0 
I..EHnn:m. 

19.05.77 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
00 RELATOR 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

CONCLUSÂO 
OA 

COMISSAO 

Junhodol977 

OBSERVAÇO:!S 

OBSEAVA.;OES 
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NOMERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO DO REt.ATCR COM!SSAO 

PRO.n~O LEI SCliADO 119 93/17: 19.05. 77 S&IIADOR OSI • 23.05. 77 

Ce!ir.e os cr1mos contra o marcAdo de ctapi-
ru:s 'l'tiXI:IRA. 

tAis e estabeloco as oAnçOos panAis o adm,! 
nistre.tivas correspondontos. 

Autor: Senador Franco Montoro. 

?RO.r!:'I'O LE:I s~:;;:JJ\.00 U9 94/77: 19.05.77 SEttl\OOR ITALI 
VIO COCLIIO. -

23.05.77 

r\ltera A rod:a!iõ.o dos arts, 791, 839 e 840 
C:a Consoliclaça.o das Lois do 'I'rabalho. 

Autor: Senador Ruy Carneiro. 

noJE~O LEI Slo~ll\00 !19 95/77: 19.05.77 S!.11ADOR OSI• 23.05.77 
RES TEIXC.tRA. 

;:sta~elece c;ua A AtualizaçÃo do tributos 
niio podará Cl:.<coc!er o Indica ofici.\1 do 
corrcção monutária. 

l.u-:or; Senador Franco Montoro. 

CATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
OBSEIWACOS.fi NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER OA 

NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMlSSAO 

P~CJ:':'O U:I s::;:iADO 109 96/77; 19.05.77 SCIUWOR CIR- 23.05.77 
CEU CIIRDOSO. 

Dispõe so~ro protação daa in!orma.yõas com• 
~~ta:-izade.s e d& outras providênc aa. 

.;u1:.or: se;,aCor l~elson carnBiro, 

??.OJE':O LEI SJ:::IADO rl? 97/7 7: 19.05.77 SEliJ\IlOR NEL• 23.05.77 
SOU CARN~IRO. 

ll!.s::õe sobro a [lrOllaganda cor.~orc.id nos· U: 
r.i!o:;::ea esport;Lvos do atleta pro!iasional 
~e ~uteUol e d4 outras providôncias. 

.;u-:cr: Sencdor Benjamim Farah • 

.. 
n,c:t'l'O LEl S&::UJJO U9 98/77: 19.05.77 SEIIAOCR II~L· 23.05.77 

SOII CI\IUICIRO. 
::eclara portos de o:·q)ortação do ca.fó prod~ 
::!.tlo o co::o.erciali:aclo no l;:stado do Hato 
C:osso, oa Ja Port:.o I:st=~orança, f.!unicipio 
c!o Cor\::.'~&. c ~orto uurti.nho. 

:..u-:c:: Sen,aor Italivio coelho. 
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IJCI~.I!!AO E EMENTA 

;·;:~.:;;~'ü L~I s:::,·JJo ::? ~~177; 

;.:- J.::;~:a 3 ~::-.;:.rctJ.1d<l opr;"nto, doapocl.iüa 
.1:.:--. ~·J:;~a cou:J.l t;U r-or culpa rcc!procõl 1 
:; d:oito :10:1 lllll.:irios rolativoc o.o po .. 
::!-:.Jo ~ mJo ::a: ru!cro o il:o:"t. J2!l da Con 
:cl.:.~.:~ç~Õ C.1u !.c:!.u do 'l'rabarho. -

:.u-;.a:::; SCnll:!Or 'Ja::;concoloo Torro!!. 

~,:· . .:-J:;':O LE:I s:.:::l~uo ::? l00/77' 

s·.:!::l:~i:-.a a St.:porintonUünciJ. do Oosonvol-
'1.!.:-:.::-.to d.:~. Pcoc.J (Suo:.;~l::) olO Ninistiirio da 
::.:.:1:-:ha. 

k.:.':.C:': scr,Jdo: Vasconcelos :erros. 

n:;::o:o L!;: sr;;:;;JjO :;9 lOl/71 1 

:.;:i n::.vn ::ad.:~.;:S.o ao ha~ I do art. 7ú, d~ 
:.<Ji r.Q 3 ó07, c:!.c 2G.UB.l960 .. Lei Orgãn! 
ca c~ Pre~iCüncia Socinl. 

.;;Jt.O::: Se;Jaclo:: ::olson c.:~.rnairo. 

NOMF.RO !: E~~ENTA 

:?R::U:;TO LEI Sl;;:U~O !J? l02/77; 

:0:3 -:..:::~:..:'l.l q1:.c 45 o::~is:~ora:. i.lo televisão o 
:Sl~o pr~i.':C.'Io:~o, ::lOI1.:lnal::-.onto, ~rog:;;m.:~.s 
..:~ .l.cbl~\!3 :.o~:: o probltlr.\.lfl n.:~.cion.:1i::;, outo.
ci~üis o~ r.11.onic1pais, ê.Q:>t.!.n<Hloa l.IO csclaro
ci~c::.to o forr.~ação dvicll ·da populaçüo. 

!.'.:to::: Son.:~.Cor FrJ.nco Ilontoro. 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISS~O 

l?.05. 77 

. 

l9.05.77 

23.05. 77 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

RELATOR 

DESICNAOO 

Sl::llli.UOn HEI-
TOR DIAS. 

.. 

Sl::W\DOR llt:I .. 
'l'On J.UAS. 

SJ::UiWOR 1~1\L.!, 
VIO COELIIO. 

RELATOR 

OES1GNAOO 

DATA DA 

OISTRIBUICM 

23.05. 77 

23.05.77 

24.05. 77 

DATA OA 

OISTAIBUIÇÃO 

23.05.77 SEUADOR IIELVI 24.05.77 
DIO lllJNtS. -

;.;·.:.:'./:0 L:.;I C:"..:li\It.\ !!9 'J.d/77 .. l\lt:.oro. .:1. ro· 23,05.77 
S~IIADOR ACCIO 
Ll;' FILHO, -

24.05.77 ~::: c'I::..Jt. Uo ar:. ~~7 c.lo. Lei n9 5 UG~, llll 
:1,:,-:-r;-"13 (C~:.l. Prcc. Civil; PLS HQ 27/H· 
.:~:!ific~ tc~to do coc..Proc.civil (:19 !II 
~: t:.::t. 2d2 Co C:otJ..Proc,CiVil) I PLS :1? •10/ 
i~"!:'l:rcc!u: par~g. úr.ico o.o nrt. 7l do cod, 
:?::;::.Civil: P!..$ ::? -15/7~ .. Uii novn rodac;iio 
n; "-::t. dl Co:J Co<.i.P:oc.civil; PLS i19 tl3/74: 
r.c•::~::l o p.:n·.':.qrafo único do art. ·19 clo Cod, 
r-:::::.Ci•tü; PI.:; ::9 i-.1/75 .. l\ltorD. 11 rcdllç:lo 
c.~ /.:::. 3~ Uo co~.P:oc.civil; PLS tl9 177/ 
.,~ - "~ ............... ~ .. ;:., , ..... ,r .... G07 ti 9 '} o 
7J: t:.l I.oi 11? ~ 9~;:~ - CoU.i'lroc.C;I.vil)J PLS 
::~ .l.:~/75 • lnt:cl.lu?. nltoraç:lo no o.rt. Si.\5 
uo C::l.Proc,Civil; Pi..S 1\9 27'J./75 • 1\Cl:Q:JCOl'l 
:~ ;:c:~.:-.::.c.; • .:lo art. ~:lJ do cou.vroc.civil;PI.ã 
.~'; ~~/i6 - ;.ltora .J. rodo.çiio do art. 7? Uo 
C:l.P:oc,CiVJ.lr I•L:i ::? 35/76 .. 1\ltorn u rtl• 
~~!jlo do D.rt, ~? do Cod,Proc,C1Vili PLS H9 
~~tH .. ::15. nova. Nc.itJ.çÕ.o 40 4tt. 39 do Cod• 
r::::.Civ!.l; L1LS ::? 74/76 .. Inclui no clunco 
~u :.çCc:~ do rito nu.':l.:l.rltioimo a c!.u fia.ttor 
?::.:.l OMne~rar-oc da !'itJ.nça prootadll aom li'* 

CONCLUS..\0 
00 PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
OA 

COMISS.\0 

CONCLUSÃO 
OA 

COMISS.:OO 

Junho de1977 

OSSERVAÇOES 

ODSEAVAÇOES 

Anexdos pelo 
RCS l2l/77. 
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NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

•;:!tação do to:;-.po1PL5 !19 76/76 .. l.croacunta. 
parag,ao Cod.~roc.Civil pD.rD. contlicionn.r A 
co:'lccasão c!a lir.tinar "in initio l1tia'1 , a 
prih•ia audição do róu, qullnt1o foram vários 
exiq!ndo,a!nda,n. citação do Banco Hacional 
Ce :iab1taÇlloO ou ao Inat. ilacion.:tl de Col,o .. 
r.i:~çã.o o ncforr.:a /,gd.rill,collformo aojD. o 
1:-:.:'.'ol urbano ou rur.ll. TornA obrigatorin 
a 1~tcrvenç5o do Hinist.Públ1co. 
~u:::~roo: Deputado João Arruda,Sonndorcs Nol 
sc:'l Cc.rnoiro,P.:tulo llrosaard,l11lttos Leão o-
i."':'!::-e Ci".o.l'e:s. 

~~:i;:;':'O LEI C~ll\llJ, U9 38/771 23.05.77 SCUAOOR OT'rO 24.05.77 

;~cresccr.ta dicpouitivo S. Lei n9 4 591, de 
LEHMJ\Illl, 

l6 ::!c dczor..bro do l9G4, guo "dispõe aobre 
o w co:v!o:':'IInio .. e~ o~ific.Jçoon c 11.s incorpor! 
tJ:r.lll::: irnobili.ar ... as • 

Autor: OoputMo :~lvaro Valo. 

oFICIO :;9 30/70 da aasoci<ut~o dos lldvoln .. Ol.07,70 SENADOR AC~ZJl; 24.05. 77 
dcs C.& S. Paulo, 01:\ aUitamtJnto ao Of. :l1G, L'i FILIIO. 
do lO. 6, 66, solicit.:~.mlo quo oo ildoto ,qu.:mclo 
dA t:l:or.u.:lqo.çE.o !lo novas la is, o principio 
do a:t. l9 1-!.J I.ui do :tntroclução do CÓU.iiJO 
C!"'il, o:.~ ql.!o sa fi:.cc pr01:o razoável p01ra 
.:1 er,tr01êa c::'l vigor do diplom.:1 aprovado. 

:} 

DATA OE RELATOR CATA OA CONCt.USAO CONCLUS~O 
OSSEiW..\ÇCES NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO CO PARECEA DA 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAD 00 REt.ATOR COMISSÃO -
:::::J:.::::o I.l:.I s;.;J,\IJD ::r:t 64/GS:Cst"'boloc:o ca- 30.ll. 70 srmADon ACCIQ 24.05. 77 Rodistri:C\:.id.::; 
:~:: :.:.;: proacriyE..., .J.quisit.iva q~nnto a bcn3 L~ FILHO. 
!:" :orpo:.J.CO!l 010 !:lc!.ünio dn Uni ao; PLC 1~9 
~/tl9 - Altera o inciso II do a.rt. lH B o 
a.tl;., l4l !.lo Cod.Civil: PLS :l? 50/73:1Ji:JpÕo 
s-:~::e o in::l'.:ituto dll CmfitQUSD 1 rQvoga o 
Cil:!. II, a: ta. G"'' " G94 co!ttJmi do '" u::. ... cio.C!d.Cil.:ill l1LS tlQ 76/731 novo-'" ~l os Cap. I • IIC III <lo Titulo II, Livro 
I' ~o Co~.CiV!.ll PLS U? 77/73 ... Altera 08 
:,,.,, I!, UI u IV <lo t::tulo V, a.o Livro I 
;:.':-.;.: •• ,;..,;.~, ·-- ... 7.-}13 IU .. I.tiCC U .. c~ 
li.7.:.y:o do c:a~a::-,Qnto eiv~l purantc t';StOr.'i!!, 
nh~:;, nos luga::oo l.lo dihcil acosao <J.Il au-
~c:idAclca co:;;~OtQn~c:SJ PI.S ll9 t.U/H - A• 
l!:cr..:::cnt.o. p/lrll9'. ~o nrt. ;!21 d.o Cod.Civil: 
r:.s ::9 ~·:/7·1 .. U!.sr;éo :lebre os t!ircito:l d.:~. 
::·.:.::1-:lt c Al:oril o ll.rt. 2.;ao uo_coU.Civil 1 
;.:.::: !:? 137/7·1 - ,\lton ., roUnr:.:~o do D.rt-

I 
~";' :: é O co:l.civil: PLC: :;? 10/7 ~: ;,croc:ccntD. 
:::~.1g. .:~o nrt. Jtid U.:l. :..ci nf,l J on, do 1. 
.!.,l:.tl6 (Cod.Ci'lil) l !1!.:3 ::? 43/75: llltoro. o 
:~.:o:.. lG tlo Co:J .Ci•Jil •JU.l •li~põo so~ra As 
............. .. ................ .:. .. ...: ~,.~ ...... :.tJ flflVJU6; PLS 
;;.., it./7S - ;.lco::.:a u ruc.l:l.ç:io tio art. 142 
C.il :.oi n9 3ooJ7, !.lo ;.:ú,d.l%0: 

nu:oroa; S!:;j;J)Oi\ Dt.:ZCRM 1/t;;TO I 
Vll:JCOl\CUlOll Torras 
:·r~::.nco Bon~:oro 

Pcp~lt:.:.t.ia JOQÚ Freira 
Sllr • .::'Jo:: Paulo Guurn. 
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Nt:lt.1ERO E t:!.1!;NTA 

?:·,()J!;:'l'O OI:Cit;'l'O LtCISLM'IVO 119 0~/77 -

DATA OE 
R~CEBIMENTO 
N1\ COMISSÃO 

RCI.ATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

OlSTRtOUtÇM 

24.05,77 

;,;.:c•,·.l o texto do Co:w:3nio do a!ioiotôm::i.:l. rol
c.!:.:-cca r-n::a ;.~ ropro:.:~5o llo t:5Uco illcito 
da l.l:og.ls tJl.:C )l:"OdU:I.lm dup~o~ndunci.l, Ur1n.:ulo 
c.~>;co a H3r~úLlic.:~ l'~JCor<tti.rol Jo :Jra::~il u a 
Rc;.;.:::.lica r!o ?oJru, a ~orUu Lio n.::.vio i\ri~<H.la 
?ú:::.;~r • .:~, CCl.'.'l.LI, !\.:nl.ll.l•lJO no !Uo :~o~~a:.:onilo 
(Sc!i~ .. Zcii) n.:.. lillil.l d.l fronteira hrll.oilui-

24, 05,71 SE!lJ\IlOR UEL• 
son crJta:Ino. 

ro- •• ~·::.:a;-:.:a, e:::-: 05.ll.7G. 

r:.::.::':'o L::I s~~~;.uo :19 SG/7'7: 
:.:::~.::s::ant..J. ui:.:po:.it!.vo ii Loi n9 G 22C, do 
!A r.!:~ julho r! c 1!1"/ ~. 

:-::-.:>.:;.::·o L;; I sr.:::,:Jo ::? G2/77: 
:.:is;.Õo;.J :~o!Jrc a cont.J.gcra orn favor dos sogu .. 
r::..l;:s Co r::Ps tio tc;r.r-o ào :~orviço público 
e.s:.ol:i'.J.al 1.1 :':'.\.U~iC1[.1.1l, 

;.~-::cn:::s: So;:.::.·::orcs Crtto Lolu:~nnn c l!.luro 
l!c~cvü.la:::. 

?:·,:J:::·o L;:! sr.:;:;y;o :;Q U/7G:Altoril o o.rt.l9 
":e.r.·.:~" L:o C.e;c:::-.::~.:.o-lci 31::1:), Uo 26.12.l!IÜJ , 
;:Jc · C.i.:p5o :;o~::-e a vori!:icJç5o juc!iciul tio 
!. •. .J:.ll.!:;:i:.la.:i.o e poriculo:Ji~ildo,BLS H? Gl/7G 
:~ ~.:::·:a rOlJ~ção ao ol:t.. 3? Uo Uccr.oto-llli 
:-,; ~;;;., Uc 2G,U.G .... fl.S :;? 130/7G - Intro
:...:;:: ;:;.l:c:c.çõc!l :',O Liocrcto-loi nQ 389. PLS 
::? ~~·~;7ti - L.::i l:o"JJ. roJc:.ç5o .Jo art. 39 c.lo 
~:;::~c.o;o-lei nl}) 3V~, Ju 26.12.G~. PLS HQ 
'-l/7Z - Dispõe :.~o;:.ro critãrios pnr.J a ccm
cos::~o ela Al.lit:iOn<ll Jo 1naalubr1Qatlo ao~ 

NúMERO E !:MENTA 

PP.~Jl:'!'O L~I Sl::U~C U9 103/77: 

hl:c~a dispositivo ~A Lai nQ l 711, do 2i 
dl: c•.:.:u;;,ro d.o l~:i:!, 9uo "tliopõo sobN o 
~:o:<l-;.:.:to ào.s rur.c:iona:io:o Púl:llicos r.iviu 
C::. ::!"'!.~o", 

A·.:.:cr: Scnaàor ::claon carneiro. 

!1~-J:~-::o t.:I SE::i..DO :i? 104/77: 

~~J;.C~ eobro .:1 doaç~o Qc 
~:ttonta!l cia r:::n. 

torraa li.OD ox· com 

;..,..:.or; SonijQOr Va~concoloa Torras. 

Pl~JJ'~':'O t.;;I S~;;;.::.o llQ 105/77; 

Cl.:o-::;j13 sob:c .:1 co~co~o3o do tinl&rio-fnm!lia 
coo · <;.:ai::.<l.~::r.c.i.orCl~ a·.;.tér.o::.oa, pelo uiotcu11a 
Cer:.l t!J. PtoviUC.ncia L:ochl. 

;,·.:co.t ~ Senador Vaur.:cncolos Torrou. 

24.05.77 SE!lADOR !lEI.• 24.05.77 
SO:l CJ\ltlEIRO, 

2s. os. n sm1;.ooR otnce 1 2c. os. n 
CARDOSO, 

DATA OE RELATOR DATA DA 
RE;CE611.\ENTO 
NA COM!SSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO 

24.05.77 S~UADOR OSI• ~7.05.77 
RES 'l'E:tXEIR1\. 

24.05.17 SEUADOR DIR· 27.05.77 
CCU CMilDSO, 

24,05.77 StUADOR OT'l'O 27.05.77 
Ll::III-11\UU • 

CONCLUS.\0 
CO ?AR!:CER 
00 RELATOn 

CONCLUS;I.O 
DO PARgCER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
DA 

COI.IISS~O 

CONCLUSAO 
DA 

COM!SS;I.O 

Junhodel977 

l~ox~Co:: pnlo 
i~OS 125/77 

lw'lO.:<aCos 1=-.:;lo 
1105 lll./17 

OElSERVAÇO~S 



Junho dt1917 DIÁRIO DO CON( .(Se• 

Nú!.".ERO E r:t.lENTA 
DATA DE RE:I.ATOR OATA OA CUNGL\J~f.U 

RECEBitll~NTO DO p/,1\CCi:/1 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO uo f\t:l •• \1'011 

i,lrt::::::o LJ;:I s:::;:~.Do :1'i lOG/7 71 24 .os. 7! OE:ll\!lOR DIR• 27.05.7"/ 
CEU CARDOSO. 

:l!.:;~ÕQ aobra o Qnco.minhaf,\O:lto, pelos mi3U.1.cuu 
:.;-..:.J :'.:!aliurar.\ cirur~Jia plS:stica ou corroçi.io 
o:':C?~tl!.cA, c!u fotogtnfiao o outroa olcmon -
-;o~ ~fJ ir.f:o!r.lCI.ÇolO ao Inatituto uac1onnl do 
Ic.l'J.~:.:.f!Cól.ÇC03 • 

i>~ tO:' I SOI'lacior VD.t~concolo:J Torro o. 

;:.:;;;s:.~.;;:.l ;;ço 36/i? do Sr. P&cs:l.àont.o Ua Ropú 24,0S.77 SlWhDOR O~'l'O 26.QS. 77 
SiJil.Ji.lo !\~tl.Qrd, parôl rJu';i =:.i::J., Fo:'Oponuo ao LEmwm. 

lh'•:.l :-.::o:"i::n~lo o ~ovor:"ladot elo J;:atti.do do 
s:o ~.:.-.:lo, o. olovar o=:~ cr~ l3ii.374,0CO,OO o 
::,o;".::or.to de suA U!vidil consoU.dada. 

{P:l~J:~o 1\:SOLI.iÇT.o ~~\ CO:·tiS.l:!CO;.lO:Jiil.) 

!l::::::o :.z: s:::,·.oo ~:? l07 /17: 26.05 .. 77 

;~.::-o:.::.::=r.tc ; ~9 00 O.:'t. 2!) dll Conaolitlação 
-:..:L:. :.o .is êo 'l'roll:l~lho, At~rov.:~.lla polo Doera .. 
':0-.l~!. no 5 452, <lo 1.05.1943. 

:.·.::-:<t": scmo.r!o: :lolaon Catnc~iro. 

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO 

RouniOos Ordlntl.rlas ------------------

RounlOos ExtroordlnArlas --------------

Projotos Ut!OIPdOII ------------------1]_, 
Projotoo diLSirlbuldos S..+._ 
Pro)oloa em dll!abncla .I.~.'J,d..:lÇJlcia.l 2 

OUc:los recebidos -----------,---------' Q_ 
lO 

Offc:los exp8dldo11-------------------" 

Pedldoa do vista ~-
5 

Emendas aprosenladas------------------=-

Subomondall oproaenlodas ~
Subslllullwos 

Projolos do Aouoluçao 

coelaroçOos do voto ------------------' 

Cornparectmonto do autoridades --------------

Votoa com rectrlçOoll ------------------" 

Conviias expodldoa -------------------,.:_ 

Braullla, em Jl do mdo c1e 1971 

-- ···--~--.. 
(,(,r;:,\l! ,.I 

l},):,;.t~~·,;r~<J::i .... , 
co:.~; ... ;.;,.,u -
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CO~liSS,\0 JlO DISTRITO .'FEDERAL 

IIF.L,\'fóiiiO COltnF.SrONDF.NTE AO MCS DE MAIO 

PRESIIlEN'l't:: 

,\SSJSTEN'fE: 

NOMF.RO E EMENTA 

SEIIADOR WILSON OONÇALVJ!S 

RON.ILDO PACHECO DE OLIVEIRA 

DATA DE RE· 
CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

DE ID?? 

' RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
DESIGNADO DIB- DO PARECER 

TRIBUIÇAO DO RELATOR 

mel§ N-,lmtr~· DO SR, PRESIDEIITE DA ~~ 14.03.?? SENADOR 1?.03.?7 FAVOMVEL, NOS 
.\nÃ ÕS 'PUlA O o~ QUE EIICAHINRA MllNSAOEN! TF.RI!OS DO PRO· RU:t CARNEIRO · 11" 163, DE 17.03• li 116~ DE 1;,ol;,64; .~ JETO DE JIESOLJI 

1,.4J, DE 01.08,66 DO SR, RESIOCNT~ DA llll~j ~XO Qtlll APRE· 
BLICA SUU!lETP.l:Db AS CDi·lXAS DO PllllF~I'/0 D &liTA, , 
DIS'tllfTO FI::DERAL, RCFilHENTES .\OS E)(J!HCICIOS 
DE 1962, 1963 E l96í, JIESPECTIVAH!:JI'!~. 

~BCilJ::IO DE L~l DO SE!IADQ ~· Q'jJ 1 Dlj :1.~22::1!1 
04.05.?7 BE!IÀDOR AUTORIZA O GOV!::RNO DO DIS'/Rl'/0 P'li• o~.o$.17 7AVOMVBL AO 

DERA.L .A. COl\TRAIR Eli.PR!t5TU!OS DESTINADOS l ATTETS PliiBIII PROJETO 
ELAilORAÇ~O 2 EX.~CUÇXO DE PROOH.\HkS DE D:l 
VOL'lii·!EiiTO U113!"~0 1 S DA OUTRAS PROVIDtiiCIA .. ., 

snus' pos WDALHOS DA cOMtssso 

IIEUNIOES OnDIN!wS ••••• I. ' ...... I .. • • • • • • 1 
REUNIOES EXTRAOnDINARIAS • I I •• I I. I ••• •••••••• 1 
PROJ!TOS RECB.BIOOS .... I ••• I ••• I • I. I I .... I • 1 
PROJ'ETOS DISTRIBUtDOS ... I •• I ••• I I. • • • • • • • • l 
PROJETOS RELATADOS .. · ........ I ........... I. 2 
PROJ'l:TOS DE BIISOLUÇIO APRF.SEIITADOS .. .. .. .. 1 
PIWIDOS DE: VISTA ..... I I I.' .......... I .. I.. 2 
VOTOS EM SEPARADO I ..... I •• I •• I ......... I. • • . 2 
OF%CIOS EXPEDIDOS I. I t .... I ••• ~ •••• ' I.. .. • • 17 

Brasília, 31 do 1&10 do 197? 

Junho del977 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

~o ill ?1,ven 
c1 o o sr.;; 
n~t.rJor Ev'-111 
Carrelra. 

1ata aos Sra s~nac1ores 
Itacar Franco o Soldanha 

~;~gAg~ ~~~ ~gç~;,~mn ). e:efj 
oto em aepar 'do do oen= 

~àldanha De!; e. voto VC!n 
c!dc, •• ser-a dO, Üo SO'.a:!o 
~~a11ar Franeo vencidos os 
~~nadoru táz ro Bar'toaa. t 

uy carndro. 
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CO~JJSS,\0 DE ECONOMIA 

REL,\TOitiO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE lU 77, 

PllESIDENTE: SEUADOR MARCOS FREIRE 

ASSISTENTE: DANIEL REIS DE SOUZA 

NllMEAO E EMENTA 
DATA DE RE• 
CEBIMENTO 

NA COMISS.I.O 

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 238 1 de 1 975, 

Torna o~rigatório o uso de equipamen- 10,03.?7 
tos de emergencia em transportes c!letivos 
não urbanos, ~eja 1 ter:r;cstros, mar til,pos 1 
fluviais ou aereos e da outras providencias 

A.utor: Senador Osires 're1xe1ra 

I·:EIISACEJ.I NQ 36 1 do 1 977 
Do Sr. Presidente da RepÚblica, propon Olt,O).?? 

do ao Senado Federal, para que seja autor1-
zndo o Governo do Estado de SBo Paulo a e~ 
var em CrS-136{37lt.000 100(cento e trinta o 
seis milhÕes, rezentos e setenta e quatro 
:il cruzeiros) o montante de sua divida con 
solidada.. 

CATA OE 
NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO 

PRO~O DE LEI DO SENACO NQ 18 1 de 1 976, 

Estabelece limite à remun~ração dos 
adn:inis tradores das empresas publicas e 

10,03.7? 

sociedades de economia mista. 

Autor: Senador Lázaro Bar'boza 

I'?.OJ:!TO DE LEI DO SEIIADO NQ 28 1 de 1 976. 

Veda aos empregadoD ou dirigentes de 10.0).7? 
entida.des da adrr.inistraçiio federal 1ndire .. 
tn o. percepçno do retr1tu1são mensal supe .. 
rior ao valor da rccuncr~çao mensal tixada 
rara o Presidente da Republica, 

l~tcr: Sen~dor Leite Chaves 

fr.OJ:!TC DE DECRETO LEGISLATIVO UQ lf1 de 197 

Aprovo. o texto do Convênio Comercial Olt,05.7? 
tir~~do entre o. RepÚblica Federativa do BrA 
sil e a Re~blica (!o Peru, a 'bordo do navio 
do. Armada erunna ~' tundcado no Rio 
4\l:'le:::onas (Solimõe~) 1 no. linha. do fronteira 
brasileiro~poruo.na.t ec ' de novembro do 
1 976. 

Autor1 Feder Executivo. 

REt.ATOA DATA DA 
DESIGNADO O IS· 

TAIBUIÇAO 

Senador LUIZ 
CAVALCAUTE 

11,03.7? 

Senador FRA.II 
CO MOl!!ORO 

10.03.77 

RF.LATOR DATA DA 

DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 

Senador ROBE;B 11.03.77 
TO SATURUINO 
••••••••••••• •••••••• 
Redis tril>UÍdo 
a~ Senndor J.Q 
S• SAR!IEY 

2lf.03.77 
................. •••••••• 
RedistribuÍdo 
ao Seno.dor CA 
TETE PI~1iEmO 

19.0lf.77 

Sonndor ROBQ! 11.03.7? 
TO S,\TURIIINO .............. •••••••• 
RedistribuÍdo 
; ~:RfS~r J.Q. 2lf.03.77 ................. • ••••••• 
RedistribuÍdo 
o.o Senador cg 
TETE PINHEm 

19.0lt.?? 

Senador DINAII 18,05.77 
TE I!Al\IZ 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 
00 RELATOR COMISSAO 

Parecer fa.vor.ti Aprovil o 
val ao ~roj e~o parecer? e1:1 
e contro.rio a E 18,05, 7 
monda n"l-CC.T. 

-

Parecer tavor,Á Aprova. o Em 13,05.77 
vel 1 concluindo parocor,om foi o.prova .. 
por apresentar 25.05.77 do ~:1recer 
um Projeto de do elnt2r 
Resolução. por o.udien-

eia do Fode 
Executivo. 
tendo voto 
veacido do 
Sen. Dina.rt 
Jt.ariz. 

CONCLUSAO CONCLUSÃO 
DO PARECER OA OaSF.RVAÇOES 
DO RELATOR COMISSAO 

Po.rccor con- Aprovo. o pg, o rrojeto tr:. 
trá.rio no ~r.2 rcccr, ca mi o. ec cor.-
jeto e no LS 18,05.77 ~unto cor.1 a 
28/?6 em ono- LS n• 28/76. 
xo. 

Po.rcccr con .. Aprovo. o po.- O projeto tr:. 
trário ao ~r§ racer, ea mi ta e::1 c:on-· 
jeto c ao L 18,05. 77 iunto coe. o 
n' 18/?6 em A LS no 18/76. 
nexo. 

~arecor tav-'?. Aprova o PA 
ra.vel, reccr~ em 

1B.o ,77 

-
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.US,\0 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

FRCJ!:TD DE DECRETO LEGISLATIVO !10 101 de P11recer ta.v,Q Aprova o pa-
l 977. ravel. roeer~ em 

Aprove. o texto do Convênio de Abo.stecJ. 21>.0~.77 Senador VASCO• 2~.0~.77 
2~.0 ·77 

cento a l~édio Prnzo do Produtos, firmado e.n CELOS TORRES -tro a ReJ:,Úblico. Faderflt.ivn do Brnail e a R.a: 
f\!1:l1ca d;c~~~J; a bordo do navio dn Armndn 
c:t.:.:l.r.ll, rr • ! fundeado no Rio Amazonu.u 

( Zoli:.õo:; 1 n11 l nhn do fronteira bras1le1-
, ro-rc;-uar.n, ec 5 do novecbro do 1976. 
~~.:to:o: feder Executivo. 

PROJL!O DE LEI DO SE!IADO NO 26 1 de l 968, ~arecc-r rav~ Aprova o pa- Q m;ojeto vei 
ra.vel a,..Emen- recers em a · taco a. a 

Fixa o entendimento da ex~essiio 11 1nd.A 22.01>,77 Senador OTAIR' .27,01>,77 da do. Camara 2~.0 ·17 provaçõ.o do .R 
n1Zat;Ões trabalhistas" nos tex a legais BECKER dos Deputados ~uertiento nQ 
cuc c:onciona, · ao Pro;leto, 2/77 do Sena 

dor OaUes le 
.Autor: Senador Aarão Steinbruch zeirad em 

20, '+-.??· 

FROJtTO DE LEI DO SE!!AIO 110 l~l 1 de l 976, P~trecer con- Aprova o PI• 

Altera a reda~io do § 1a do artigo ~g Senador D~ 
traria, recer$ em 

lO,OJ,77 llo03o77 2~,0 o77 
da Le1 n• 1>,4941 de 22 do dezembro do 19 ~. TI MARIZ 
~ue 11 regula a prot1ssao de corretor do se- -euros", 
Autor: Senador Ital!vio Coelho 

NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAD 

FF.OJETO DE LEI DO SENADO ND 276 1 de l 976, 

Introduz modirieoçiio na Le1 n• lt-591 1 28.o1t,77 Senador OTAll 04,0~ .77 
de 16 de dezembro de l 9641 sue "d1spÕe III BECKER 
~re o_condoc!nio.e= editicaçoes e as incot 
;-o:-&.ço es 1mob1liur1as 11 , 

Au~or: Senador Nelson Carneiro 

"HOJETO DE LEI DA Cl!\/u1A NO 31>1 de l 976, 

AcrescentB dois parágrafos ao artigo 27oelto77 Sanador DIIIAjl o~t,o~.77 
92 da Le1 n• 4.~04T de 'O do novembro do TE MARIZ 
l 964(Eatatuto da erro , 
~utor: Deputada Amarol de Souza 

<rtS-f-~?~?E,LEI DO SEIIADO NO 213 1 do 197~-
CC •. rL ••• J",,l'l',~. 

Acrescent:t. diapositivo à Lei Compleme.a 28.01>,77 Senador DiliAll 04,0~.77 
tar na ,6, de ll de setembro de 1975' 1 ClUO TI MARIZ 
altera. dispo:Ji}Õos da legislac;ã:o ~e regula 
o f-rocrA~tL de ntegraJão So~ial-P e o Pr,Q 
~=:re:::o do Formac;ao do atrimonio do Servidor 
~Úbl1co.PASEP. 

~utort SenBdor Oroctes Quércia 

L 



Junhodo1977 

NOMERO E EMENTA 

· PROJETO DE LEI DO SENADO Na 1811 de 1976 

DispÕe uobre a uniformização do 
r1o .. m!ii1mo em todo o País. 

solá-

~utor: Senador Marcos Freire 

PROJETO DE LEI DO SENADO na ~7 1 de 1 977 

DispÕe sobre a participação obr1gató-
ria de brasileiros natos no capital das em 
pres!s do setor de abaste91mento 1 na pr2-
porçao que ospec1t1ca e da outras prcv148ll 
c ias. 
J.utcr1 Senador Cattete Pinheiro 

FROJ'E'l:O DE LEI DO SEIIADO na 1061 de 1 975, 

Estabelece o Programa·,de Reteição ~-
s1ca para a P2Pulac;ão de bail::a renda e dá 
outras providencias. 

A.utcr: Senador Roberto flaturnino 

NOMERO E EMENTA 

FROJITO DE LEI DO SENADO Na 239 1 de 1 976, 

Dispõe sobre a proibilão do uso de ~ 
rantes nos al1tDentos 1ndus rializados e da 
outras prov1done1as. 

Autor1 Senador Vasconcelos torres 

PROJETO DE LEI DO SE!!ADO Na 1901 de 1 97~• 

Acrescenta dispositivo• à Lei na~.991 1 
de 17 de do:e~bro de.1973! que ~dispõe so-
hre o controle aan1tar1o o comorr1o de dr.; 
gas, medicacen~os, inswnoa tarmaceuticos e 
correlatos e da outras providencias. 

Autor: Senador Gilva.n Rocha 

FP.OJtTO DE LEI DO SENADO Na 91 1 de 1 976, 

Restr!nce a publ1cidodo do ~odic..,en-
tos aon casca que especifica e da outras 
providência.s. 
Autor: Senador Orestes Quércia 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION,t. I. (S.doll) 

CATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

03,0~.77 

o~.o~.77 

!06,05'.77 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISS~O 

o~.o~.77 

05',0~.77 

o~ .o~ o77 

RELATOR 

DESIGNADO 

Sanador PAULC1 
OUEIUIA ............ 
Redistribu:!do 
ao Beno.dor 
ARNON DE MELO 

Senador LUIZ 
CAVALCAIIr!: 

Senador AUCUS 
70 FllANCO -

··--------··---
\ "' 

1 L~\H:.~lll~;o\0 [•I· I' 

I 
\', ,· I I .'o1 r:·~,!, 1 o 

UI;·, li•· I :I I"· ., :, i : , i l •\ , 1 , ~, 

·-
(jlt.•: 

·--· .. r· 
f~:..n 

1 ... ... ........ l 
1)4,1 J'í. 7:·· r 

I 

... 

lh •• -. 

-·· 

lu.:: .;, ,., 

I 

···I 

t.US.!::RVAÇOES 

··-- ..... 4 RELATOR Di .. 

DESIGNADO Ol:i11';; ·', 

Senador MIIoTOII lB.~~~·. · 
C.IBRAL 

~-·. 

Senador C~ lB.c :. · 
tE PINI!EIRO 

Senador CATTF; 
TE PINI!EIRO 

lB.O•j.'!'l 

, ... ,, .. ~.,,, .• ,.,. ... ._.r.s 

. ·--- ""·---·~·---1 

. :· :-.1::::1. t;l .::::: 
.;,1:1JU.1t; ::,;;.1 
·' r!.:: ~i':../';t.. 

I 
I 
I 
I 

. :.. --·----------1 
I 

·---!..----'-----· 
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NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

fRCJlTO OE LEI DA ClMAI\A NG '+31 de 1 975'o 

Previ d!stico emulativo para tllmlna• 18,05'.17 Stll&clor AtiOOJI 20,05'.?? 
~ão das emba.laçens da comerc!aUzaçao final TO IIW«:O 
1nserV'!,e11 apoa a sua ut111&ação, 

Autor• Deputado Faria. Lia 

.• .. 
PROJ:':TO Dl!: LEI DO SE:IADO NG 2721 .de 1 976, 

fr&IDita '" 
Dispõe oobro a 1nfta1a;ão de tQU1P&IDI,II 19o05'o?? Soll&clor JOIII 20,05'.?? con~nto tca 

to •nt1polu1dor noo n cu1oc autotfOtoreo do SAIINII o p 273/~·· 
via terrestre, e dá outra• proY14anC1al. 

Autcrt Senador Vaaaoncelol Totrel 

PROJtTO DI LEI DO SENADO NG 2731 dt 1 976, fr&ID1ta ta 
Eotabeloce equip•mentoo obrtcatór1oo 19o05'o?? Senador JOSI :zo.os.n coni:'to coa 

d •• • vo!culo• au tor~gtoru do Tia torreotro 1 SARNir o P 272/?6o 
e d& outra• prov14anc1u, 

Autor: Sentdor Va•concelos 'rorr•• 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBBERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DIS!IIIBUJÇAD DO RELATOR COMISSAO 

PROJtTO DE LEI DA ClMARA KG 36, 41 1 91?o 

Diaeõ• aobre pa4rov11a;iio 4t nbala- 2J,05'o17' Soll&clor OfAD 2ftoOS'o?? 
eeno o da outraa prov1denc1al, BBC DR 

Autor~ Deputado Ouaçu P1ttr1 

PROJITO DE LEI DA Cl!WIA KG 311 41 1 911, 

Dispõe aobre a obr1fatór1tdade 41 111-
41cadoros no cbUII40 •!t etono MoWo•, 

2],0Se17' Senador V~J 
CILDS~ 

2fto0So?? 

Autor~ Deputado 11na ll.btiro . 

~---. ~ ·-··· ............. 
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SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO 

ReuniiSoa Ordln6rlas------------------- 2 

RouniOoa ExtraordlnArlaa ---------------

Projotos rolatodoo -------------------- 8 

Projotoa dlatrlbuldoa -------------------16 
Projotoa em dlllgOncia l 

OUcloa recebidos -------------------- 1 
Ollcloa eKpedldos---.,---------------,--

Podldoa da vlata --------------------

Emondaa aprostntodaa _____ _,...,.------------

Subamendaa Dpreaantadaa ------'"----------

SubaUtutlvoa ------------------...,--

Projetes do Raaoluçlo ------------------·--1 

Oochm~çooa de voto------------------

Comparoclmonto de autoridadaa --------------

Votos com roatriçOoa ------------------

Convl!ea expedidos-------------------
Votos venc1dos,,,,,,, ...••.••••..••••••. .••.•.. •••••••••• 1 

Brullla, em 31 de maio de l 977. 

COM!SS!O DE l!COI!OHIA 

SDIICO!:ISSJlO CRIADA PAliA ESTUDAR O "PAOAHllliTO DOS DI!BITOS DS GOVERNO 
REFIRE!ITES A OBRAS E SF.RVIÇOS POBLICOS", 

PRESIDEN'l:E: Senador LUIZ CAVALCAN'l:E 
RELA~OR 1 Senador ROBEI\tO SA~IIRNINO, 

StNTESE pos TRABALHOS pA spBCOMTssxo 

or!cioa expedidos.,.,,.,·~, .• ,. 1 •• 1 ••• , •• 1 •• 3 
orlcioa recebidos .......................... 2 
~elex recebidos .. ,, •• , ....... ,, ... ,, •• , ... 1 l 
C:.onvit~s expedido a.,,,,, .. 1 ••• , •••• •• I,.,, .1? 

l!n,.!J.ia 1 31 do maio do l 97?, 

Se~ta-relra 3 24115 

''I 
j,l•, 

·' ! ,, 
! 

,.· 

,j'· 

:-~ 



24H6 S•<tn·f•lru 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçilo 11) Junho de 1977 

t.:miiSS.\0 IH~ 1:!DUChÇ1iO C CULTUJth 

J:EI •. \'I'últltl COIU:ESI'OSili·:STI~ AO !\11~S [)(~ M A I O DE 10 77 

I'I:I~SIIIE:\'I'g: ::lanlldor JQ]';Q CALHO:l 

MiSIS'n:~'l'l~: CLEIOE l>IAUIA UAnDOSA FtmnCIIlh CRUZ 

DATA OE AE• RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
N\jME.RO ~ EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS• 00 PARECER DA OBSERVAÇO~S 

NA COMISSAO TRIBUIÇ!O DO RELATOR COMISSAO .. 
P1.C.J:::1'U tJI; D!::C.:IU;;TO LI::Cii:iLh'riVO tl? Oil, do 02 .os. 77 Senador 1\JlNON 02,0S,11 Favorável; Aprovado, 

I ';77, guol ";lp:"OVil o toxto do Convênio Cu! DE HELLO. 

taa.·.~~ untro o Governo (Jn RopúUlic11 FuYur<l"' 
tl'.'J. 'io Urou;:!.l u o C~vorno do Reino Unido 
c.!~ c:;j-urntolnh., o Irlondil c!o Norto, colu-
wrm!o mu Lontlr~:~n, a 14 do outubro diJ 

l ~; .. ". 

jl~ ::.;!:1'0 1)1~ lJECHl::'l'O LI:CISLA'fiVO llQ 07, uo 02,0S,11 Senador ARNON 02.0S .17 Favorávol. 1\prOViJdO, 

l :J77, CjU(l "hprOVIl o tuxt~ ~o Convünio do DE MELLO, 

cc~'jl'-!t~çf!t.l cultural o Ciont!ficol, colabr.l• 
00 ur.1 U:~ull!il, ' 23 do duzomllro elo l!I7G, 
1l:iLrw u li(lvorno da nupúblicA Federativa do 

Ilr.t~::il ü O c;;uvarno c!o. HapúbliCD. do Chilo", 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUOI\0 CONCLUS,\0 
OBSI!nVAÇOES NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PAHECER OA 

NA CDM!SSI\0 DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COM!SSAO 

?r~OJ:.:TO OE LEI 00 S!::Nl\00 N9 19, do 1 ~73, 20,0S.16 Senador MCN· 27,0S,76 FavorSvol, no. hprovllclo. 
qu..:= "Ui!ipÕo sobru o oxorclcio da profiao4o DES CANALE, termo o do suL:. 
tlo Ortoptista, e dá outns providéinciac", "'"***'********* *********** titutivo apro 

senador CAT'l'!;;, 10,03,17 va.do om_Plcn2_ 

TE PlNIII::IRO. rio. 
i1 1.i'i'Oi~: Seno. dor Frünco l·lontoro 

PH'JJi::TO OE Lt.:I PO SC:lAOO 1~9 34. do 1 !)7~, 23 .os .1S Senador GUSTl! 28,0S.17 Pelo .lrquiva- h provado, t::m dilig.jncii.l 
qull "Institl.li registro polra pcya::; da valor VO CAPANEMl\, monto. do 04,0o,7~ J 

li 
r 

hiut~:ico, quolnc.lo comorciaUzada.a". .............. ............ 13.10,1G, ' 
Sonndor ADAL- ~8.04,17 

DEI\TD SCNA, 
.-.~·:")~1 Scnoldor v,:u;concoloa Torroa 

PHOJ!;TO OE Lt:I llfl C.:~O.:·tAM N9 34, do 1 '11, 12.0S,11 Sena.dor CA'.l''.l'!E, 12,0S,17 F~vorSvol. Aprovado. 
q.:OJ ",\l::.Cir>.~ • Lo! n'i 5 ~40, do 2U <.lu no v~~!:! TE PINHEIRO, 
brr~ Cc: hbll, C!UO fixw normnu do OrtJ.lni::açiifl 

' f· .• ncionwmento d.o onuino .auporior a IIUA 

artic•.1lllç:lo com "' aucola mõüi.l, o d5 outruc 
pr'-iVio!ênciolc", 
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DATA CE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA 

NA COMISS.\0 DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PítOJETO O& LEI DO SENADO N9 35, de l 977, 26.04.77 Son4dor ADAL- 26,04.77 Palo Arquiva AprovAdo. 
tJO.:O ''Oiapõa sobro o funcionamento doa mu- BERTO SENA. monto. 
GO\.I::J r o'lOR slillar\0:1 1 rlomingoc o t'or14doa, o 
c!~ outras providünciao", 

l,:.rr:a: Sonilclor v.~aer.mcoloa Torras 

PfiOJCTO DC LEI DA Cf\.'11\Rh N9 27 1 do l 977, 06,05,77 Senador JAR- 17,05.77 
quu "Altera dispositivos da Lei n9 1 512, DAS PASSAR!• 

de 1~ do dczo~r.bro do 1 ~Sl, que criD. A NHO. 

Cor.ti::.cão ND.cionul do Bolas .Artes, o Saliio 

1:.lc1onal dB Arte Moderna, o dá outra a pro-
viclênciao". 

DURANTE O ME!S DE MAIO, FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES CONFEnr::NCI;\5: 

ll Pelo Professor PADRE JOStr: VIEIRA DE VASCONCJ::LLOS, Prosiclonto elo Conselho 

Fedaral.do Educação, que Abordou O tomA 110 1\.coseo 4 Univars1dado", 

2) Pelo Sr, DeputAdo FLEXA RIBEIRO, ox .. Prosidonto dA Comissão do Educa.çiio o 

Cultura da CÂmarA dos Deputados. 

3) Polo coronel S!:RGIO VAI.LE, D1rotor do Centro 'l'Ócnico horoospaciill, quo 

abordou o tema "Como õ feita A 'l'ocnologiA no Dnail", 

S!NTESE: DOS Tltl\DI\LIIOS DA COMISS1iO 

lloun1Õon OrdináriAD , ~,o o,, o o o o o o o o , o o o, o., o o,. o o,, o, o , , o , o o o 8 

Projotos RolAtc.don ··~•ooooo•o••••ooo•o•••••••oo••••o•••••o•• 6 

Projo toa din tribuidos , o o,. o o o, ••••• o •• , o , , o •• I o o o, o, o, o o,, •• 1 

Compilroc.imento do autoridAdes , , • , • , , •• , , • , , , , •• o. o.,, I I.,, o. 3 

Convi too expedidos •• ~ ••••• , •••••••• , •• , •• , •• , • , • , •• , o , , • , , o. SOO 

DrABilin, 31 do mAiO da l !J 77. 

Se>tu·felrR 3 24R7 

OBSERVAÇOES 

'I 
,,)," 

.'1 

I' 
I 
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---··--···------
FINANÇM 

MAIO DE 19 77 

J>m:SJIIE~TI~: SENADOR PAULO BROSSAAD 

ASS!S'l'E:o\'l'F.: CÂNDIDO HIPPER'I'T 

DATA OE RE· RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO Dls- 00 PARECER DA OBSERVACOES 

NA COMISSAO TRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

P:tOJETO DE LEI DO 'sENADO N9 53/74 ·-
'!'orr.~ obria.'ltéria a numllnção da c3iscos o 17.03.77 EVANDAO 19.04.77 ro.vorávol ao Rejeitado o Trarnita~:!o 

Cll:::.liS graV.:~ções de orbras artbticas, li- CARREIRA PLS-53/74 c CO!!, parecer, sonde em conju:'lto 
torãri.:u ou cientificas. triirio ao PLC- rojoitados ll~ com o Proje 

3/74 bos os projc- to Ce t.ol. d 
tos - Dos lq:'\~ C.lwa:b. r.Q 
do Rlllator do 03/74. 
Vencido o So-
nudor P.)Jy Sar: 
tos, 

PROJETO DE LEI DA C~~~RA N9 03~74 
Rcaula oa contrntos para 11 gravaçii.o e coma r 
ci..iU:olçiio de discos musicais. -7.03.77 EVANDRO 19.04.77 v.PLS-53/74 v. PLS-53/74 Tramitando 

CJ\AAEIRA corn o PLS-
53/74 • 

. 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCl.US~O CONC~US"O 

RECEBIMENTO DO PAREC~R OA OBSE!WAÇOES 
NA COMISSII.O DESIGNADO DISTRtBUIÇAO 00 RE~ATOR COMlSSAO 

?ROJETO DE LEI 00 SCNAOO N9 09t7S 

Rt.!qula.rnentlll 1!1 profissão do cmpro')ados do cd!, "06.05.77 DIRCEU 
freios, o d.!i outroa providõnciolS. CARDOSO 13.05. 77 

PROJ!:TO DE LEI DO SENADO N9 19l75 

hltcra A redaç~o do art.l9 da Lei n9 3. 738, 30.09,76 BRAGA 15.03.77 concessão d~ 
do 04 de abril d.o 1960, JONIOA vista AO Sa-

nador Salda-
nhl!l oarzi 

105.05. 77) 

PROJ!:TO O~ LEI 00 SENADO N9 84l75 

oS nov:~ rodaçii.o ao art. 79 da Loi n9 4.266, 07.04.76 LEITE 26.04.76 EncaminhAdo à 
de Ol de outubro do 1963. CHAVES SG.'1, A t'ir.l c!e 

ser ~~onoKl!.do a 
out:as propo-
siçoes 

(05.05. 77) 

----
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NOMERO E EMENTA 
DATA CE RELATOR CATA DA CONC,USAO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJ'E'l'O DP! LEI CO SENADO N9 124 ~75 

Acra•canta pari9ra!o único ao art. 60, 4o Da 26,11. 76 'I'ARSO 15.03.77 
crat.-loi n9 167, da U/2/67, para ret1nr aã OUTRA 
on~o•ao dado • Nota Promiaaor1a Rural o ca• 
ritar cambilrio, reduzindo-o a timpltt eet-
•io civil tem efeito re9reas1vo contra o en· 
do11ante. 

~ROJE'I'O DE ~E! CO SENADO N+ 126~75 

Altera a rtdaçio do art. 19 da Loi n9 5,958, 06,05. 77 LOUIUVAio 13.05, 77 
di 10 de dezembro ~ UZJ, que dhpÕe IObN BAPTISTA 
a retroat1v1dadl'4a opçao do regime do Pun• 
do do Garant11 do '1'1111po dt Strvlço. 

• PIIOJE'I'O DE LE! CO SENADO N9 172l75 

DI nova redaçio ao art. 39 do Dec~:eto•1•1 n9 21,04.77 BO'I'CIIIO 13.05, 71 
594, do 27 da maio de 1969, que •1n1tit~1 a VI LEU. 
Loteria Elportiva ra4eral 1 di outr11 provi· 
dlnciaa•, 

NOIIERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CON"USAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER 
NA COMISSAO OESIQNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR 

~ROJE'I'O DE LEt DO !!NADO N9 22•l75 

D1apÕe aobre,fixaçio doa 11aitea de praaoa ;18.10. 76 VIRCILIO 15.03. 77 hla rojolçic 
1 j~ro• naa v.ndaa a crld1to, • 41 outra• TlVOIIA 
providlnciaa. 

. 
PI!!!:!E1'0 DE LU DO B!NACO N9 230Q~ 

Eatabllace novo• padzoõea de n~auftlzoaçio pro• 01,05. 77 JOS! 13.05.77 
f1aa1onal ain1ma 101 entenheiroa, a,quitetol ,IARNIY 
• engenhliroa•a9r6no11Da, 1 41 outl'U provi• 
dinaial. 

PROJ!!O DI LE! DO S!NACO N9 262Q5 

Alt1r1 1 r•dtÍio do I lt, do art190 132, da 
conaolidaçio •• t.ia do 'l'l'abalho. 06.05,77 11%1oSON u.o5.77 

OONÇALVES 

Scxta-reln 3 2489 

CON"USAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

'l'rarnitllndo o::~ 
-conjunto co::t 
o PLS-144/7.5 

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

Aprovação do 
parocor. 
(26,0S, 77) 

I" 

o 

I' 

.1' 

I 
! 

.. i 
" ,, 
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA AECI:81MENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

N,'\ COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSÃO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 22l76 

Assogura 9rAtiticaçõo adicional do !éri:ls. 06,05, 77 EVEIJ\SIO 13.05. 77 
o o ernproqado que pcrcobCfr ramunorl\r;"l'IO 1 nfe• VIEII\A 
rio:- a tlojr. J;:,l:iri.N.-,,\r.tr..vn l•~·:d,·,·~o~l..l, 

-
PROJ!:TO DE U!I DO SENADO NÇI 4Gi71i' 

Reformula critõrioo do roajuntaroonto coloti- .::0.04. 77 HELV%OIO 13,05.77 
vo êo alll4rios das cAtegorhs pro!1Bsionais NUNES 
o c!ii outras providências. 

PROJETO D!: U:I DO SENADO NQ 107 Q6 

Cispi3o nobro a protiasao clq carpintl!tiro na- 11.05. 77 ALEXANDRE 13,05, 77 
val da ~~rinha r~crcante, o d& outraa provi- COSTA 
da:tciil.o. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS~O 
N(IM!!nO E EMENTA RITCF.P.IMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

f'lfl CrJMISSAO DESimlADD DISTRIBUIÇAO DO REL.ATOR COMISS.!IO --
~E~ll~!_P.tl .. ~f:NJ\DO N9 109/76 
Acresc(.onta di:;;·" .tivoto à Loi n9 2.800, de 06.05.77 DOM! CID 13.05. 77 ll'raoitando co:: 
lB Cíl junho cJc- I ·.,, que "criA os Conselhos CCNDIM os PLS n9a. 
Fo(jcro.l o Ro•:tl<·· ri.:~ ou!micA, dispõe sobre 112/76 • 
a profin:1iio 'h' ,,,:;·r,:.co, c di outraa provi- 119/76 
Cõnc!u:l". 

~·-~~· 

. 

PROJETO OE: LE! PO SENACO N9 112/76 
1\crcscent~ d1Dpoait1vos ii Lei nY :z.aoo, de 06,05,77 OOMICIO 13.05.77 'l'rami tando corn 
18 do junho do 1956, quw "criA os consolhoa CONDIM os PLS n9s. 
Fddarnl o RegionAis da QuimicA, dispõtt sobre 109/76 d 
G pr.afiasiio da quimico, o d& out.r11o provi- 119/76 
.:lünci.:u", 

~)-!'~ D& Lt:I DO SENADO NO ll9l76 

Acrcr~~··nu. dispositivos .i Lai n9 2,800, de 06.05, 77 OOM%CIO 13.05.77 Tramitando c0r:1 
1ft 111' Junho do 1956, quo "criA os conanlhoa GONDIM os PLS n9s, 
J'1~·l•·•·ll o R&gion41s da Qu!micA, dispÕe Dobre 109/76 • 
,, ;··r<'~I'Lus:io do qulmico, c dá outras provi- 112/76 
J~•lit!l olll", 
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIONADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 127l76 

Estabelece prazo para a convocação obrigat!~ 02.12.76· CM''l'ETE 15,03.77 Pelo arquiva• Aprovar;Do do 
ria da alunos excedentes, e dá outras provi- PINHEIRO monto parecer, com 
dõnciu. vetos vonuido 

dos Senadores 
Dirceu Cardo-
ao e Ruy cu-
neiro. 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nt 158l76 

Dispõe sobre terminais de transportes ter- 20,08,76 VIRG!LIO 13.05, 77 Retorna i C:o-
restroa, e di outras providênciAs. TAVORA m111io, Apóa 

a tendimon to do 
dil1qênc1a se-
licitada em 
lB.ll. 76. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 l64l76 

Altera a redaçio de dispositivos do Decreto- 29.03.77 ROBERTO 13,05.77 
lei n9 5.844, de 23 de setembro de 1943, e SATURNINO 
dú outras providências. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONC~USAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA ODSERVACOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRISUIÇAD 00 RELATOR COMISS1.0 

PnOJETO DE LEI DO SENADO N9 178.!!6 
(COHPLE!1ESTAR) 
Acrescenta parágrafo único ao art. 34 da Lei 02,05.77 MI\TTOS 13.05. 77 
Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, LEAO 
estabelecendo prescrição quinquenal para as 
1m~ortãnc1as devidas ao FUNRURAL. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 19ll75 

Acrescenta doia parágrafos ao artigo 39 da 
Lei n9 5.107, de 1.3 de dezembro do 1966. 12.05.77 RUY CÂRNEII<O 13.05. 77 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 209l7!_ 

Acrescenta par&grafo ao art. 99 da Loi n9 03.12.76 DANrON 15.03. 77 Favorável Aprovação do 
5.890, de 08 do junho de 1973, que altera JODIM parecer 
a LegislaçÃo da Prevldância social, e d& (05.05.771 
outras providôncias. 
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NUMERO ~ EMENTA 
DATA De REL.ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMeNTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOeS 
NA COM1SSAO DESIGNADO OISTRIBUICAO DO AEI.ATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 53~77-0~ 

AUtoriza o Governo do Distrito Federal a 11,05. 77 ROilERTO 17.05.77 
contrAir ompróotimos destinAdos ii olabo- SATURNINO 
raçQo do proqrnrnas do dosonvolvimonto 
urbnno o dá outrao providãncins. 

. 

PROJETO DE LEI D~ CÂMJ\~ N• 82~74 .. 
Inatitui a anotação da rooponsabilidado 27.04.77 VIRG!LIO 13.05. 77 Retorna à CF, 
técnica na pro:staçii.o de sarviçoB do ongo• TÂVO~ a fim do ser 
nhAr.1n, da arquitotura e lUJtOnomia, e dá apreciada t:nen 
outras providéncias. da n9 1, do 

Plenário, 

PROJETO DE LEI OJ\ CÂM.ARJ\. NO 109l74 

Institui o eatáqi.o profioaion.:tl o dá outras 12,05.77 DOM! CIO 13.05.77 Retorna à CF, 
providênciao. GONDIM n !1m de serem 

aprecia~as 
Emendas n9s. 1 
a 5, de Plenh 
rio. 

NOMEAO E EM~NTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAo CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI 01\ C11.!:1AM N9 11!75 

sacl.lra o PAu Bri:I.Bil árvore nacioM.l c de- 12.05. 7? 'l'llOTONIO 13.05. 77 ter:nina o 81!U pl:sntio e divul9ação durante VILELA a Festa Anual da f,rvoro. 

PROJ'ETO DE LEI DA CAMARA N9 45!75 

Altera dispositivos da Lei n9 1.4ll, da 13 Ol.12. 78 SALD~NHll 14,03. 77 Favoriivel i Aprovação do 
de agoDto do 1951, que dispõe sobro a pro- CERZI Emon~a n9 1, patecer 
fissao de Ec:onomist:a. de Plenário IOS,OS,77) 

PROJE'I'O DE LEI CA CÂMARA NQ 16!76 

DeterminA levAntamentos prúvios do custo 30,0~.76 ROBERTO 14.03.77 Favorável Aprovnçõo do 
para fixaçD.o do pruçon do produtos agr! .. SJ\'l'URNINO parecer 
colao. (05,05.77) 
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NllMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA ODSERVAÇOES. 
NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO 00 REI.ATOA COMISSAO 

PROJETO OE LEI DA COORA NO J6l?6 

o& nova roda3Ão ao caput do art. 19 do Doere 04.11. ?6 TEOTONIO 14.03.?? Favorli.vel AprovaçÃo do 
to-lei n9 1. 01, do 31 de dezembro da 1973,- VILELA pArecer 1 com 
asaogurando AO cOnjugo que opta pela tributa rostriçooo do 
çiio de oeus rendimentos, separadamente do - Senadores Mat 
caboça·do-caul, matado do vAlor de encargos too Laiio, Dr 9• 
de tamilia, Júnior ,1'11lson 

Gonçalves, Lo 
noir Vargas C 

. Ruy CArneiro, am 19.05. 77 

PROJETO OE LEI DA COORA NO 55l?6 

Modifica dhpoaitivos da Lei n9 4.137, de 01.09. ?6 AI.EXANORE 14.03." PelA diligôn Aprovação do lO do setembro· de 1962, que regula a ropi'e1· COSTA cia junto ao-
&Ão ao abuso do poder oconômico. Miniatório da parecer 

Indústria o do (05.05. 7?) 

Comércio. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA NO 6Dl76 

Acrosccnta parÁgrafo ao art. ll da Lei n9 02,05.?? LENOIR l3.05." 
5.690, de 08 de junho de 1973, que VARGAS 
Alterou a loqiBlaçõo da Providência social, 

. DATA DE RELATOR DATA DA CONCt.USAO CONCt.USAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 09SERVAÇeES 

NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAC DO RELATOR COMISSÃO 

PROJETO O& L&I' DA CilMARA NO 8!LJ.6 

Estendo o s4l&rio ... familia criado pelo art. 02,05." GIL VAN l3.05." 
20 da Lei n9 5.559, de U de~ dezembro de ROCHA 
1968, aos herdo irou do aogundo fdecido 
no go•o dll aposentadoria por invalidez. 

. 

PROJ.ETO OE LEI DA CI.MARA N2 82l76 

,\ltera cUspoaitivo dA Lei n9 5.787, do 01,12, ?6 Lena ir l4.03." Pela rejeição Aprovação do 
2? ~c jUI\hO do 19?2. · Vargas pArecer 

(19,05,?7) 

.. 
~l!OJETO DE LEI DA C.lMARA NO 07/77 

FAvorável AprovD.çbo do 
oS nova radAçio aos ·artigos 29 o l9 do Do· 29,03." WILSON 04,05.7? 

croto•lci no l.Ol6, de 21/10/69, que ''dia· CONÇALV&S parucor 

põe sobre o paqamonto do serviços industriai (05.05. 7?) 
ou comorciAiD prestadoB por, órgãos vincula-
dos 40 ~linistório dos Transportas. 
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CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS.l!.O CONCLUSAO 
NúME:RO E EMSNTA RECEBIMENTO 00 PARECt:R OA ODSERVA<;OES 

NA COMISSA.O OESIONAOO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOn COM!SS/\0 

~,!.TJLQ.~L]LI?..JtE·~·~!~\ NQ 09/77 
,,\JI:I"Il"i 7.1\ , tnnti.t'ut:n nr.1Ailniro da Dasenvol .. 27,04.77 PAULO 04,05.77 Favoriivol llpro\'ução do 
\ 0\ l'\"Tltt• 1-'1 t'Ú'"~I t· 'l\ ! lli.'P .. ,, rot:rnutnr o im6· DROSSARD [)Qri)CQt" 
vnl CJU•) lllnn':t•,níl, (05.0~.77) 

... 

~~!CL,~_.!..J.'-~::~~~~,._ .. N9· ·~OfS,7 
r.attü:oloco rr1t··~r.J n t\npnr:t.nl de roeolhimon .. o6,o5.77 MAGALHl\ES 13.05. 77 
to do Tmpontn ,,,... ll••n(lil fUH':l ns ponao:as qua PINTO 
napcci !'iqn, ., rJ,:; rmt riln rrovidêncin&. 

!!Efll!'ttLO_r::_r.~!.l!L~0~~~~ N~ 33/77 

hl~Q~:l cl,1,gr:~~-l.t}.!~!'~'L~ni-n9 33!77 
J\lt:\Jt"1l cl1npo~">i.tiv,.,R c\,, J.oi n9 1.493, da 13 12.05,77 TARSO 13.os. 11 
dn deJimllhro dn 1 '111, 'J\IO 11 dispõo sobre o OUTRA 
pAqnmonto ela 1\\ud llnn co Rubvonçõos ", 

CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NCIMEnO E !!MENTA RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COM!SSAO 

PROJCTO DF. D[!Crtf:!9.1::§9_~SIJ\TIVO tl? 13/77 

Aprovs ns Cont.,r; do rresidanto dll República, 23.05. 77 
:etlat1.vas D.O oxcrctr:iCl do l97S, 

P~OJETO nr: Lti Dl\ cz.\<'1TIRA N9 20l77 

Altera a redaç:~o elo § 39 do artigo 24 dll Lei 26.05.77 
"' 3.807, do 26 elo agooto do 1960, qua "dis-
põo sobra a Loi orqSnicll du Proviàância so-
Ci.:&l", 

PROJETO DE L&I 00 St::IIIOO N9 2BGl76 

Autorha o Jlodor Executivo a doar o pródio 18.05.77 
quo menciona, 
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NOMEAO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCl.USAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇIIO DO RELATOR COMISS.\0 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N9 6Jl77 

E~tabobca reajusta o corroç5o monatiiria 26,D5,77 
ro~~;ro. pr!!litaçÕoJ:J nlirncntre111s niio pagar.. 

PROJETO DE LEI DO SE~l\00 N9 60l16 

c5. nova redo.çiio .:10 .utiqo 450, do occrClto· 26.05, 77 
lai n9 5.452, de lQ da maio do 1943 (COnD2, 
lidação das Lois do 'l'rabalho) • 

PRO.lt'rO Df.: LEI DO SENl\00 tl9 40l72 

Dispõe sobre a p:tpaganda comarci.o.l do produ• 25.11. 76 LOURIVl\L 15.03.77 Pala diligên- Aprovação do 
too do consumo público, ostaboloc::o obrig,no- BAPTISTA ci.a junto no pnree"r 
riodado do descrição do qualidade nas rospac ~linistório da 
Uvas or.lbal4gc:ns o determinA outrAs providôff Intlú:otriA a 
CiAB, ào comércio. 

OATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NúMERO E EM!!NTA RECEBIMENTO DO PARI:Ct;A 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIOUIÇAO 00 AELATOn 

f'IROJCTO CE LEI [li\ CTIMIIM N9 :2ll76 

Torn<'l obri!)':l.tÔrin n doclnraç:io elo preço to- 2R.10. 76 RODE:RTO 14.03,77 rovorilvel,co~· 
t.:~l nAG vendas a pre::;t.,ç3o, o dá outra:! pro- S4\TURUIUO t~r.1ondol nr.' l -

(Substitu· vLdõnciA:J, 

··.: ,' .. ' 

'• 

.. 

-
SlNTES!! DOS TRABALHOS DA COMlfl,SAO 

Aounlõos Ordinárias----------· 

Rounlõos EKirnordln6rln' 

CF 
CiV:!.), 

Projolon rolatndoa --------------------

Projoton dh>trlbuldos -------------------· 

f1rojotos om dillgOncln -····---·---------------

OIIc,los rocobldos -~~ 

Ollcloa o•podtdõs ·-----

Pudldofl do vlstn ~·~· 

Emondi'L!I ILprooont.:~dnii----·--·--------

Subumondnll nproiiUillndoll ·-----

Suballtutlvos ······-~-·-· ·-------·--·-·-· 
Projutou do Rocoluç~o _ .. ..:.:.-::... ... ..:....:., __________ ·-·---

: Oactnri'lçoos du voto ...... ~ .. ~·--.. -···-_.:.. __ .... ~ ... ·--·--·-------·--·-··--·-

Comp:nuchnunto do nutorldndos 

Voton com runtriçiJIJt. 

Orn:~llln, om Jl do m~io ~~' 1977. 

2 

14 

26 

2 

2 

2 

1 

1 

(05,D5, 71) 

CONCLUSAO 
DA 

COMISS:O.O 

Aprov.:~çiio do 
pl!:eccr 

(05.05. 771 

OBSERVAÇOES 

OBSEIWAÇOES 
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CO~IISS.\0 DE LEGISW.Ç~O SOCL\L 

llEL,\'l'ólliO COilnESrONDENTE AO MtS DE MAIO DE lO ?7. 

l'llESIIlE:\TE: SEnADOR J'ESst FREIRE 

ASSISTESTE: DAIIIEL REIS DE SOUZA 

CATA DE AE'· 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

FROJETO DE LEI DO S!'.l!ADO NO 149, de l 9?6. 

Dis~õe sobre a concessão de gratiti- 16.03.?? 
ca"'ão de risco ~e vida aos trabalh&dores 

. nn. 
1 
construção civil. · 

Autor; Senador Vasconcelos torres 

FRCJ;;:TC DE LEI DA OlHARA NO 109, de l 971,., 

Inot1tu1 o eotác1o profiss1onal e dá 
outras provid.Enc1as. 

16,03.?? 

Autor; Deputado Alcir Pimenta 

DATA OE 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO 

~RCJ!:TO Dô Ll!I DO S~~ADO IID 186, do 1 976, 

Acrescenta parágrafo ao artigo 16\t. do 
Decreto-le1 no S.1,.S2, do 1• de ma1o do 191,.3 

16,03.77 

Autor: Senador Nelson Carneiro 

FROJ::TO DE LEI DO St!l/.00 NO 109, do l 976, 

Acrescenta disp~sitivos à Lei n" 2.800 31.03.77 
de 18 de Junho do l 956, que 11 ~ia os Canse 
lhos Federal e Reg1ona1s de SU 1ca, ~1opõe 
sobre o exerc!cio da protissao do qu ico·e 
diÍ outras providêncins". . · 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

FRO.r.:TO Dô Lôi DO SE:IADO NO ll2, de l 9?6, 
Acrescenta dispositivo a Lei nQ2.800, 31.03.77 

de 19 de junho de l 95'6, que "gill os Con!A 
lho a Federal 1 Regionais do gu ica., ~iapoo 
sotre o exerc ci~ da protiasao de qu 1ca. e 
dá outras providencias. 
Autor' Sena.lior Nel9on Carneiro . 

AEt.ATOR DATA DA 
DESIGNADO O IS· 

TRIBUIÇAO 

Senador PRAN .. 
CO HOIITORO 

1?.03.?? 

.. 

Senad.or FRAN'- 1?,03.?? 
CO HOIITORO 

RELATOR DATA DA 
DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 

Senador LOORJ 
VAL BAfTISTA 

17.03.77 ............. ........ 
Red1str1bu1do 
ao Senador os.os.77 
RUY SANTOS 

Senador ROY 27.01,.,77 
SANTOS 

Senador RUY 
SANTOS 

27.01;,?7 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
00 PAAt;CER OA OBSERVAÇOES 
00 RELATOR COMISSAO 

Pa~ecor con- Aprova o PA. 
traria ao pr,g, recor, em 
jeto. os.os.?? 

-

Parecpr favo- Aprova. o p~ 
rável as 'Emen- recor, em 
das de Plenári OS,0$.?7 
de nos 1 12131'+ 
e 5, com a Su,b -pmendn da. CEC 
a Emenda nQ 2. 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
00 RELATOR COMISSÃO 

Par~cer por Aprova o PA 
aud.1eng1a do recero em 
H1n1ster1o do os. S.?? 
Trabalho • -

Parecer ta- Aprova o PA o projeto tra 
vorável ao recer~ em cita em con .. 
Projeto e ao os.o .77 junto com os 
PLS ll2/76 c PLS nos ll2 e 
contrlirio ao ll9/?6, 
PLS ll9/?6fem 
anexo 1 na 01: 
ma do Subat1-
tut1vo da CCJ 
com a Subemon 
do no l-CLS, 

Pa.reccr !'a- Aprova o PA O proJeto trA 
vortivol ao recor~ em mitn em con-
Projeto e no os.o .?? ~unto com os 
PLS 199/?6 o LS nOs 109 e 
contrario ao ll9/?6. 
PLS ll9/?6,no 
formo. do Sub.:~, 
titutivo da 
CCJ 1 com n ~~ 
emendn ngl-CL' 
(lUO oferece, 
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NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUS/..0 CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SEIIADO No 119 1 de 1 976. Ptu;ecer con- Aprova o pa-

Acrescenta dispositivo à Lei n02.8oo, 
traria ao pr~ recor~. em 

31.03.77 Senador RUI 27.01,..77 ,1eto e tavora os.o .77 
de 18 de junho de 1 956, que "cr1B oo Con- SANTOS vel nos PLS 
selho:s P'edoral e Regionais de Química, d:i:i n•• 109 e 112 
põe sobre o exerc!cio.,da protiaaão de qu do 1976 1 em .11 -ca e dá outras providencias. nexo, na roi~ 

ma do Subst1 
Autor: Senador Nelson Carneiro t1vo da CCJ 1 com a Subemen 

da no l-CLS,· 

PROJETO DE LEI DO SEIIADO NO 78 1 de 1 971,., Parecer con- . Aprova o par,t 
Altera a reda~ão do art. ~ da Canso- 16,03.77 Senodor ROY 29.03-77 trário ao pr,c cor, tendo V,Sl 

lida~io das Leis do Trabalho. SANTOS jeto. to com rct~trJ, 
çõcs do Sena .. 

Autor: Sonndor Nelson Carneiro dor Accioly -Pilho e votos 
venc1doa dos 
Seno.dorea :rel 
son Carneira 
o Ruy c5r~e1-ro. em ?7 

PROJETO DE LEI DA Cll'.ARA NO 170 1 do l 971;, Pai;ecer con- Rejeita o ~a-: 
traria ao ~r~ rcc er con r~ 

Disfse sobre o exerc:!cio da profissão 16,03.77 Senador RUY 29.03.77 jota e no ub rio do SP.naio 
de motor sta de tix1 e dá outras providên- SAIITOS ti tu tive aBro Ruy Santoa o 
c ias .. vado pola LS aFrova o· -~ar~ 
.htor: Deputodo Alcir Pimenta 

cio autoria do cor r:~.voravol -3ena.dor Eur1- do Relator do 
co Roz:onde, Vencido l. Son-1 

dor Acc ol.y' 
Filho, em ss.n. 

NOMERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PAAECI:A DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO OESIGNAOO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

P!\OJ:;:TO DE LEI DO SEYADO !lO 9 1 do 1 97$, Pa;ecer con .. h.jlrova o pa .. 

Refulamenta ~ profissão de ~mpregados 16.03.77 Sonodor 1\U~ 17.03.77 trar1o. rocor, tendo 
votos venci-de odit cios, e da outras prov1denc1aa, SANTOS doa do.:J Sen.11 
dores Uelson 

Autor: Senador Uelson Carneiro C=.rno1ro e -
Ruy C11rne1ro, 
•• $.5.77. 

PROJ:;:TO DE LEI DO SEYADO NO 106, de 1 975', Pl)reeer con- AprOV:l O pa-

Estabelece o Programa de Rote1çio ~s1 16.03.77 Senador RU:! 17.03.77 
tr:1r1o ~o Pr-'t rocer, tendo 
jato o o E~ell votoa venci .. 

ca ~ara a ~pulação de baixa renda e dá OU• SANTOS da. de Plena .. dos doa Sc:u 
tras providencias. r1o(Subst1tu- dorca Uelson 

tivo), Carneiro • -Autor~ Senador Roberto Sa.turnino Ruy Carnl!irO 1 
•• 5'.5.77. 

PRO~!O DE LEI DO SENADO l!o 114, de l 975', A11rova o pa .. 

Acrescenta a.l:!nea a.o o.rt1go l3lt. da CoA l6.03.77 Sanador RUY 29.03.77 P~reaer con-
rccer, em 

solidação das Leis do Trabalho, dispondo BQ SAil'IOS traria. 
os.os.77. 

bre a auaônoi& do empregado ao trabalho, -.\'Utor: Senador llelson Carneiro 
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PRO.nliO DE LEI DO SEIIADO ND 1261 41 1 97$. ~arecer co.o Aprova o P& 

16.0),77 Senl4or RUY 
traria. recer, em 

Altera a ro4açiio 4o artigo 1D 4a Lo! 17,03.77 0$.0$.77 
nD S" ·258, 4e 10 de dezembro 4o 1 973•. que SANIOS 
"dis;oct sobre a retroativ1dade da opçao Pe 
lo rcc:ime do Fundo de Garantia do Tempo e -Se::'Viço". 

Autor: Sena~or Oresteo Quérc1a 

.PROJ::TO DE LEI DO SEliADO ND 2301 41 1 97$o 
•' ~&l'ICII' COA Aprova o PA 

Eutabelece novos padrõea de remunera• 16.0).77 Senwr RUY 29:0),77 traria. recer~ em 
ção pro!!So!onal m{n1ma 101 ODStnhlitQI,O: SANIOS 0$,0 o77 
qu!totoa e !ngonheirOB•&Ironomoa t 4ã ou· 
tras prov1denc1ao. -
1utor: Sena:1or Nelson Ca.rneil'o 

PROJ>:IO DE LEI DO SEliADO ND 2621 4t 1 97$o ~arecer COA Aprova o PA 

16,0),77 Sene4or RUY 
trir1oo rocer, tendo 

Altera a re4agão 4o I 11 1 4o arti!l:., 29o03o77 voto coo re:~, 
832 1 da Conoo11doçao 4ao LeiO 4o ~raba SANIOS tric;ões dos 
(Doc)oto-lei nD $.~$2 1 41 1D di maiO do Senadores Ac-
19*3 • cio1y Filho e -
J.utor: Senador Nelson Carae1ro Nelson CarneJ, 

ro em 
o~,OS,77. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
OSSERVAÇOES NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA 

. NA COMISSAO DESIGNADO DIBTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO KD 22 1 do 1 976, 
ra~•••r con- Aprov~ o pa-

Asoegura gratiticação a41c1onal 41 !). 16.0),77 Sono® r RUl' 17,03.77 traria. recer, tendo 
rias ao empregado que perceber remunera;ao IIAN'rOS voto .. com rc,:t 
interior & 4ois oalár1oo-dn111oo ras1onaio • 

triçoes do 
Senador Nel-
1011 Carneiro 

. 
lutorr Senador Loite CbaTOI em os.oS.77 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nl ~~ do 1 9?"o Patecer con- Aprova o p&• 

Alter~ a log1a1•ção ~· Prav14Õnc11 16o03o77 Senador RUI 29.03.77 traria. recer~ em 
Social e dá outra• prov1denc1aa. SAN'rOS 11,0 -77 

.A.utorz Senador Nel1on CarneirO -

PROJl:TO DE LEI DO SENADO Kl 961 de 1 976, Paroçer por Aprova o pa- O proj o to tr& 
audianc;in do recoro em mita em con-

Altera a reda{ão da. al!nea "b11 do &l"• 16o03o77 Senador LOU!Il 17.03.77 111niator1o 11. $.77 ~unto cot1. c 
t!go SSO, do Conao idaçio dai Leio 40 :rn- VAL IIAPUSI.I. 4o Trabalho. LS 1it4/76, 
bolho. 

Autor: Sanador Ruy Carneiro. 
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NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUICAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENADO NA 11+!+1 do 19?6, 
Para~er por Aprova o PI. Anexado ao 

Altera a redaião da al!nea 11b11 do ar- 16,0).?? Senador LO~, l?,OJ,?? aud1enc1a do recer~ em PLS nA 96/?6, 

tigo $80 1 da Conoo !~oçiio daw Le!s do Tra- VAL BAPTISTA Minis tório 11.0 ,77. 
bal1o, aprovada p~!lo Dacroto .. lei nG S.lt-5'2, do :trabalho, 
do lA do lll41o do 1 91+3. -
.\utor: Senador Nelson Carneiro 

~1\0JETO DE LEI DO SENADO 110 1621 do 1 9?i+o Pa;ecer aon• Rejeito ~.t 
Introduz mod!ticaçõeo na Loi nD $,10?1 16,03.?? Senador~~ 

traria. roccr do Re 
17,03,?7 to r 1 Senador 

de 13 do setembro do l 966 1 que criou o PUA V.AL BAPTISTA Lourival Ba,p .. 
do de Gnrantia do 'tempo de Serviço. tista. e apro-

Ãutor: SenBdor Nelson Carneiro 
va. o ~arccl!r -ravoravel uo 
Relator do 
Vencido, Se-
nadar Acciol 
F!lho1em 11.2 ??. 

fP.OJETO DE LEI DO SENADO III 60 1 do 1 9?6, Par!cer ta- Aprova o pa-
Dá nova redação ao artigo i+$0~ do Do- 16,03.?? Sonodor !.E- 29,03.?? YOravel. recar~ em 

croto-lei n• $.i+52i do 10 do maio o 19'+3 NOIR VABGAS 26.0 .?? 
(Consolidação das e1s do trabalho • -
.tutor: Senador Orestes Q\,lÓrcia 

DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO OBSERVAÇOES 
N~MERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER OA 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

FROJl:tO DE LEI DA Cll!All NQ 20 1 do 1 9?? • Par9cer ta- Aprova o p&• 

Al tora a redação do § 31 do artigo 21+ 28,01+.?? Senador LOURl Oi+,O$,?? voravel. recer·, n 

da Lei nA ),80?1 de 26 do aaosto do 1 960, VAL BAPTISTA 26.0$.?? 

'l'iEI 11d1spÕo sobre a Lei Ors:an1c& da Prev1· -
do:'\eb Social11 • 

Autor: Poder Execut1vo 

FROJl:TO DE LEI DO Stll.WO NA 61 1 do l 9?3· Pa;acer to.• Aprova o p&• 

16,03.7? Senador MEL- 1?.03.?? 
voravel, na recer~ em 

Hod!f1c• o art. 836 da CLT, .oopoo!ti- forma. da. Eme.c 26.o .n. 
cando a corn-eetência -eo.ra julgnmento .. das a- SOH CABNI:IRO do n' l-CLS 
qõea rescisorbs e da outr&s providencia.•• (Substitutivo 

que oterece. -
Autor: Sanl\dor Vasconcelos 'I'orro• 

FROJETO DE LEI OA CI.IIMA NA $0 1 do 1 9?6, Par9C:Br ra- Concede vis- Ao Senador 

16,03.?? Sonad~ORE.!l 1?.03.?? voravel. ta. do ~roje- Lenoir Var~aa 
Assecura. ao pequeno propr1et1Ír1o ru- to ao enn.dor •• 26.0$.? • 

ral o d1rc1to de opçio~em ma.tória de ~n~ua- TES Q · CIA Lenoir Vargas I 
dra~ento s1nd1cal, e da outras providencias •• 26.05'.??. 

.~utor: Deputado Ja1son Barreto 



1500 Sextn-felrn 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Junho do 1977 

NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCI.USAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAD 00 RELATOR COMISSAO 

PRC.n':tO DE LEI DA CA:·:A.~A NO 4 1 do l 977-
Pa2;0óer CO.Q Aprova o pa,-

Dá no•1a redll.ção ao caput do artico 10 16.03.77 Senador ORES- 17.03.77 tr11r1o. 
r~~~~~.??. da Loi n' 6.195 1 do 19 do dezembro de 1974. n;:s Qll!!RCIA 

.\utor.: Doput11.do Adhomn.r Ghbi -

PBOJZtO DE LEI DO SE:I:JlO NO 229 1 de l 975, Pat;ocor ta- Concede vis .. 
Considera crime contra a libardo.do ou 16,03.77 

·' vora.veldn com ta. do proje-
Senador ORES- ·17.03.77 as ~men s de to.ao Sena-

o:or;lln1:D.ç5o do Trilb:llho a n5:2 adoçiio, JlOr TES QIJtRCIA n'• l e 2-CLS dor Llizaro 
J::lrte d:~. ecprosa., d::.s provid(mcia.s e ca.ut,: que oferece. llarboza? em 
las legais destiiUdas a evita.r o acidente 26.05'. 7. -do trab:~.lho. 

Autor: Sen~dor Leit• Chaves. 

fROJStO DE LEI DO Sõl!lúlO !10 5'1 1 de l 976, 
. 

l{ando. incluir no t~a&D."-Onto das fÓrias 
horas ext~aord!n~rins habitU3lmente p~estA 
das pelo ecpregado. 

28,04.77 Senador ACCIO-
LY l'ILBO 

04.05'.77 

Autor; Senador Franco MOnto~o 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

P~OJ'EtO DE LEI DA CA:·:ARA !10 23 1 de l 977, 

Altera a redo.ção do artigo 147 do Do- 02,05'.77 Senador ACCI.Q. Olt,05,77 
creto-lei n' 5' .45'21. de li de oaio de l9it3 LY FILBO 
( Consolidn.ção das eis do 'rrabo.lho). 

Autor: Deputado Raimundo Parente. . 

rnOJ'!:TO DE L:I DA CA!·:ARA ~~ 22 1 de l 977, 

Acr"scenta ~ará~raros ao artigo 766 28,04.77 Senador ACCI.Q. 04.05'.77 
do Dccroto-lei n 5'. 5'21. de 1• de maio de LY FILBO 
l 9~3(Consolidação da• eis do Trabalho), 

Autor: Det:uto.do Peixoto Filho 

PüOJ'!:tO DE LEI DA CÃ!·:ARA NO 31 1 de l 977, 

Fixa em seis horo.s a jornada diária de 06,05'.77 Senador ACCI.Q. 10,05'.77 
trabalho nos sorvi!os de coquaria o..,bo..ter1o. LY FILBO 
c1e rornos o determ. na outrns providcnc!aa. 

Autor: Deputado Peixoto Filho 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo 11) Sma-felra 3 1501 

NúMERO E EMENTA DATA CE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR CDMISSAO 

?RDJLTO DE LEI DO SEII,\00 NO 257 1 de 1 976, 

Dá nova rcda!fão ao § 10 do art. lt-~1 do 05,05.77 Senador ACCIO 10.05',77 
~•c"eto-lei_n• 5.'+f:2l do 1' de ma1o de 1943 LY FilHO -
(.:onsolidaçao das e s do Trabalho). 

Autor: Sanador Orestes Quéra1a 

l':lOJ'tTO DE L!:I DO SEliA:lO 110 S51 de l 977. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso 05,05.?7 Senador ACCI.2 10.05.?7 
r:le r.:áscaJ;D.S pclo:J q,uo trabalham em ot1c1naa LY FilHO 
de nutomoveis. 

Autor:• Senador Vasconcelos Torres 

I ÇRCJ!TO DE LEI Do SEIIADO NO 156 1 de 1 976. 

Dá nova redaçiio ao artigo 492 da Conao 05,05.77 Senador ACCI.Q 10.05'.77 
liC:.~õ:o das Lois do Trabalho, aprovada pelo LY FilHO 
Doc"eto-1e1 n' S.452 1 de 1' de caio de 1943 

Autor: Senador Lázaro Barbo:a. 

OATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAD 00 RELATOR COMISSAO 

FROJLTO n,; LEI DO SEIIADO 110 2~7 1 do 1 976. 

Introdu: ~odifica&ões na Le~ no 3,80~ 1 05.05.7? Senador ACCI.2 10>05.77 
de 26 de aeosto do 1 9 O(Lei Orsanica da r LY FILHO 
viflênci:. Social). . 

4',\!tor: Senador Nelson Carneiro 

i!:CJ:::o OE L!! DO SEUADO NO 293 1 elo 19?6. 
cc::rLD:E:rr;..ll. 

Introdu: ~odifica.ção na Lei Cornplelllen- os.oS.7? Senador NELSON 10,05,77 
t~r no 26 1 ~o ll do sctcobro do l 9?,, Knr~ CARNEIRO 
c !'in: de PEr:ni tir a util!ztu;Qo do PIS-:P SEP 
r.n tlqt.:isiçao ou construc;a.o de casa. prOI!ria. 

J..ut.or: SoMr~or \•a.sconcoloa Torres 

FM.T'ETO OE LU VO SEli<\DO IIO 225 1 do 1 9?6, 

Acrosconto. dispo:~itivo à I.fli nll ).S0? 1 05.05.7? Senador ACCill l0,05.77 
I e 26 do acosto de 1960(Le1 Crcúnica da PrJI LY FilHO 
vü!ôncil\ Social). 

A\!tor; Senndor Nelson Ca.rnoiro 



2502 Sexto· feiro 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo II) Junho de 1977 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE AEI.ATOR DATA DA CONCLUSIIO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAU3UICAO DO RELATOR COMISSAO 

FRC~TO DE LEI DO SEIIADO NO 59 1 de 1 977. 

Conl'l!dero. intcr.rnntes do !mlárioi p:~.rn. 05.0$.7? Snnndor NEL- 10.05.77 
e!'t:ito do pncn:::cntc do rc:pou=:o co!Ln.nn rt1::1,U SOll CAnNI:rrtO 
ncro.do, as hora.:~ cxtro.s ho.bituo.!s. 

:..~.:ter: Senador Ital:!vio Coelho. 

FRO~TO DE LEI DO SEli/JlO 110 308 1 de 1 97ó. O projeto foi 
c~evolvido 11.0 

Dá no~a rcdnÕão ao paráGrafo Único do Sonndor .liEL-
SCP 1 f"ra cn-

0$.05.77 10.0$.77 viar a. SG::, a 
nrt!co 2) da Lei rcânica da Previdência 5011 CARIIEmO fim de ncr a-
Social. . noxado a ou-

tro ~roj e to, 
;,;utor: Serm.dor Otair Beckcr em 2 .05.77. 

fECJ!'!O D!: LE! DA Ci.!·:AR/~ NO 5'6 1 do l 9'76. 

J..ltero. o_po.rlicraro único do artigo ~66 11,05.77 Sanador FRAlJ .. 2ó.05.77 
~~ Consolida;uo das Leis do Trabalho! apre- CO I·:ONTORO 
v~1~ pelo Decreto-lei no ?.4$2 1 da l de 
caie de l 943. 

Autor: Deputado Lncrte Vieira 

I 

NúMERO E' EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUST.O CONCLUSÁO 

AECEIJIMENTO DO PMlECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISSiiO OCSICNAOO OISTRIOUIÇ,\0 DO RELATOR COMISSAO 

rP.C~:o DE LEI DO St:I/.DO 110 142 1 de l 976. 

• Regula a in~enizaçiio à dependente, e 13.05.77 Senador !iUY 26.05.77 
dn outra::; prov1donc1a..:~. SA:ITOS 

Autor; Senador Nelson Carneiro 

FnC~:::o DE LEI DO 5'!:11/JlO 110 64 1 do l 977. 

~ltera. dispositivo dn Lei Orsãnicn da. 18.0). 77 Senauor RUY 2ó.05.77 
rrevidônc ia. Soc!n.l nQ 3.eo?, de l 9601 Pl Slt.N'l'OS 
rn o !'!r: de il)Stituir rcr.ime especial de 
assi:tcnc1a ::~cdico .. :ocinl pa.ra crianc;a.s. 

hutor: Senodor Uelson Carneiro 

. .. 

fRO~TO DE LEI DO SEIIADO 110 2ló 1 do l 97ó. 

Altera n rcdn~õ:o do a.rtir:o ?.29 1 da. Co.o. 2ó.05.77 Sonmlor LE- 2ó.05.77 
:ol1rlnc;iio dn:: Lei::; do Tnbnlho(Docroto-lo1 110m VARCAS 
n' 5.'>52, do 10 do mnio do l 943). 

J..utor 1 Sonr.dor Relson Cnrnoiro 

I I 



Junho de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo 11) 

. 
DATA DE Rf;l.ATOR OATr, DA CONCLUSAO 

NIJI.1ERO E EMENTA RGCCGIWHHO 00 PARE:CER 
NA COMit:IS,\0 DESIGNADO OISTAI!lUIÇJ..O 00 RELATOR 

FRCJtTO DE LEI DO SE:IADO l!O 60 1 do l 977, 

D:Í nova rcdD.ção ao c.rti~o 5'43, da Con- lB,05.?? Sun~dor RUY 26.05.?? 
1\olic!n.çã:o dao Leis do Trt~.bn.lho. SA!l'l:03 

4,;to:: Senndor Neloon Cnrnciro 

~F.CJ'Z'!C Dt LEI DO SE:IADO fll~ 312, de l 976. 

Dispõe ::;obre a 1ncl!ln5:o ohrieo.tÓdll l7.05.7? Scnndor RUY 26,05.7? 
!!c \l::J o.r.osentado, cor..o reprcoontento, d~s 3.\tl'l'CS 
cs. te-:;o:o1n.s pro!'1ss1on:11s, junto non orr.:ao:; 
de l!olibera~iio coltltiva. e contr2ltl' n.d!:l1nis~ 
trntivo jurtsd1c1onnl dn Prcvid~nc1n Soei-
al, 

l.utor: Senador 1:e1oon Carneiro. 

SINT=:St: OOS TRABALHOS DA COMISSAO 

ReuniO•l~ Ordinnri:~s _ ........ -----··-------·------- l 

nt:~uniOo~ Extroordtnllrla:io --------------·------ 2 

Projolo:l rolntacloa ·--··-·-----·-.. ----------·---25 

Projetas dl~lribuldos --·-·---------·--------l9 

Projolo11 um diltoUnc!:• -~·····-·~--···---··-

Ollcloa rocobiUo:~ ........ --·-··-·---------

Otlclos cxpLJdldos •. --.. ~---·- .. ·-----· 

Pllllldo~ CIO vhotn ............ -- .. -~. 

l:mondn(l nprosonlold:u: ........ _· --------

Subemcnda~ ólpro~errtildilll ·----.. -·---.. ···-.. -·-··-----

3 

l 

Sub~Utullvo!. ........... . ' ........ ·--___ .. ······----·-·· ·-·-·--·· ··-····-·- -· l 
Proju\oll da nu::otuçM .. - ...... _ ... __ , __________________ .. 

Duc1:mlç0aG d.:r voto .. _ ...... -··-------·---
Compnroclmunto <lü autorldado:i 

Voto:; com ruclliçúo:i ····-· ......... ______ . 4 

Convilc:i o~pudldo::. -...... ·-.. -···-·-···-.. ·---.. -·-··-·--------
Voto& vcnc1doa, •• ,, •••• ,., ••• ,.,.,, ••••• , •• ,.,., ••••• • ••• 6 

OraGIIIa, crn 3l do mo.io de l 97? • 

Sexta·felra3 2503 

CONCI.USI.O 
CA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

_j 



2504 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

CO~IJSS.\0 IJE IUI:AS i ENEROIA 

REL.I'l'lliUO CORRESI'ONDENTE AO MtS DE MAIO DE 19 ?? 

l'flESIJJE~'TE: 

ASSISTESTE: 

SENADOR JARDAS PASSARINHO 

ROIIALDO PACHECO DE OLIVEIIIA 

NCMERO E EMENTA 

EB.,.úJ&10 DE LEI DO SE~1ADD no 24'í. !lll ~22~ 

ASSEGti!IA AO PROPRIU!RIO DO SOLO 
pp~:r::li!NCIA PARA PESQUISA E LAVRA DE MINl!i· 

roc~. 

A.!Ltm:: Senador Franco Montoro 

E~!lr'JlTO ore oEI DA c~HARA H• oz6, D§ 12Z~ 

DISCIPLIIIA A PROPISSIO DE GEOOIIAP'O 
E Dl OOTBAS PROVIDtNCIAS, 

DATA OE RE· RELATOR OATA OA CONCLUSAO 
CEBIMENTO OESIGNAOO DIS• DO PARECER" 

NA COMISSAO TRIBUIÇAO 00 RELATOR 

2~.11.?6 SENADOR 'l~o03o?? P'AVO!i.(VEL AO 
ITAMAR l'IWICO PROJETO, 

09.0~o7? SENADOR 
HILTON CAWL 

09oO~o?? 

St~TESE DOS TI!ABUHOS DA COMISSKO 

rumniCES OnDIN.tnus • , , .. , , •••••••• , .... , , , 1 
PROJ~TOS RECEBIDOS • I • •• I ••••• " ' I • ' •• I • I • • l 
PROJ2TOS DISTRIBUIDOS • I • I I I I .... I •••••• I. • 1 
OFlCIOS RECEBIDOS ••••••••• I I • I •• I .... I • • • • 3 
ortcios EXPEDIDOS • • • • • • • • • .. • .. .. • • • • • • .. • 3 

Bradl1a1 3l de oa1o 4o 1~?7 

Junho de 1977 

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

E o reunilio 
do 25,05,771 
í adiada a.~ 
proc1ação da 
matéria, 



Junho de1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çi<> 11) Sexta-feiro 3 2505 

CO~IJSS.\0 DE P.Er.~ç~o 

RELt\TOnJO CORRESPONDENTE i\0 MtS DE 'lf\1 n DE ID77 

ASSISTE!\'TE: Harl a Carmen Castro Souu 

CATA OE RE· RELATOR CATA OA CONCLUSI.O CONC~USJ.O 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO CISo OD PARECeR OA OSSERVACOES 

NA COMISSÃO TRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PAI\CCEFt ~~~ 1 '117Í 

11.eC:açio final do Projeto de 1\oso\utiio n~ 2.5.77 ';cnodnr ':<~1- 2.~. 77 1\cdllç:tio fl na I ,'\F rov01do '"· lZ/77, que õlUtorlzo .1 Prcfclt:urD t'unlclpal dt~nha Dcrz.l 2. 5. 77 da S11ntD Cruz do P.lo P11rdo (SP) a elevar ar~ 
Cr~ l.JtíS.SO~,oo (três milhÕes, trezentos c 
sc~•cnta c oito mil e quinhentos cru~clros) 
~ ~ont•ntc de su~ dTvl~a con~olldada. 

-
Ptr.cccr. t:~ 1112/77 

".c~Dç'i:o final do Projeto de PcsoluçDo nl! 2.5.77 C:nr~11dnr !fel• 2.;. 77 Rcdaç.in fln11l A;lrovado ·~ IL/77, nua autorizo 11 Prefeitura Hunlclro~~l vrdJo tiUMC'S • 2. 5. 77 de lbué (SP) a elevar el!'l Cr$ 1.313.400,00 
(!,u,.. "''I hão, trezentos e treza .. nll 11 funtro 
centot cruzeiros) o f!'n'ntante do suA d vida· 
C?nsolldada. 

OATA Oõ . . Rõ~ATOR DATA OA CONC,USI.O CONC,USAO 
NQMõRQ õ õMõNTA REcõaiMENTC 

DESiGNAOO DISTRIBUIÇAO 
00 PARECER DA OBSERVAÇ~ES 

NA cCMISS,\Q 00 RE,ATOR COMISSAO 

PAP:ECEP 11, 170/77 

Pe~llçio fln.:~l ~o ~roJcto de Cccrcto Lc~Jll· ~. 5.77 'iaruu\or Hel- 9.5. 77 lterinc;iio fI nn I Arrcwndo '" \Hivn .,, 3177 (n~ ~7'"ef17, no CQr:'larll ~ns vfdlo tluncs •.5. 77 
rc:utados}, que aprova o texto do Acordo. 
Cu1;ura\, f1r"~do e~trc o Govcrn~ "o Rcr~-
bl lc:11 federllt\vll do Bpll\ I tt o Gnvcrttn da 
Rl!t':"Úh\1c• dn sur\nnllle,cl11 Bru[\\11! 1 a 21 do 
junho ~· \976. 

PI'IRECEt' III! 190/77 

~'cf.açio do vcnc\c!o, p:~ra o tur"n su['l\ol"'ton• 28.~ .• 77 St'nn!lnr \11 r• '· 5 •. 77 ~OriõlçÕo do vc: 1\provarlo OM 

ar, do Subst\tunvo do Senado 110 fra.jotet ~{\\o t.iivnrn c I elo 1 ~. 5. 77 
~e Lo\ da C~nnro f\~ !'!1/{6 (I'! 2, 5511·917~ 1 
na Cnso ó11 artcor)~ ttuc c!\•roa st"bro c:nn,sl~ 
1,.r~n Ol" fQ\~.~ do tl"':lana~to d:c 1\'II;Y\d-l'lr~s 
c\ v\,~ f!~\Y("l a \t\llt\vo,s,, ~a. Ad!;'!\('1\sçraçM 
f!~e~a\ d\('1!~111 o .. oit~l avÇII,I;n,\1!\a,s. (o~c~a.\s o 
dn ouHa.s ~~cv\t'a.~;~,c\u. 

Pf\P.ECER "' 1 evn 
oadoçio (\n,O\ do ~~oJ,oto do ~o\ ~o Son,nd,o. \M.(6 ~eo.ocl.e~r ~~~ \Y! ;. s. <l Jl;odeçio t'lnA\ l'.provodo •• 
':'.~ H-3/.7.~ 1 f!U,O d~ n,OYI ~~~·OÇIIO 00. ~. ~I] 'J10 ~\o. ttu.o.os \1.5.77 
.u:t. f;,~ do ~·a\ t;l.~· ~ .• ~U •. d.o \ll. d,o J1 ~o~~~o d,o 
\e-65 '· qu,o d,11 s,çi,~;H~.~ (1, mo~codC'I d,o. c o.~ ~to,~s. 
~ uta,'>'o\aç~~o !i~Od1 \d.,,\ ~.t~,ço o,''"'· ~a,o~;~-.:o\11~"' I l 17111?.~0,., 

li 



2506 Sexto-relra 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

NúMERO E EMENTA 

Pflr.tcrn u~ 21~'~lZZ 

PodDÇio final do Projeto do Daercto t.ools• 
l11tlvo nt 26/76(n~ ~J·M76, no CãmHA dos 
:lc?I!Utados), I'! UI! aprova u conto:; dn Potrô· 
lct'l P.rullcl ro S.t .. • PETPOBI\AS • o suu 
su~~ld!Drlu Pctrobrãs 'lufmlco S.A. • PETRO 
~LI!~, .. Pctrohriis Olstrlbuldora S.A., Petl'tt 
'l r E 1 lntcrnaclonol s. ~ . . B'tf\SPETRO • o 
Co,..rnnhla do Potrõlco da /lnuônla ~ COP/\11· 
rahtlv.u .co exercfelo dr 19)2. 

P~RECE~ ~t ~2~111 

~~~~ario fln.a I' do Projeto do Docrt'tO Leol,. 
lu Ivo n~ lt)/76 (nt 7~·El/76 1 no C~mn·rtl dos 
!'!1'rut11do1), flUO ~~~rova Cl to~eto dD Rc•oluçfto 
"' 358, d11 IX fouembléla Geral da Oronnlu• 
C':in .,.Hrtlll'a Consultlv1 lnter!JOYernarnontal 
(""'CI), rtue nDrovou Emnndas à eonvencào da 
"r~anlu~ão, e!'l Londres, 
c!., I 075. 

n 14 de nove!'lb ro 

PI'IPF.CB '~' 221177 

~'et'AC~O fln11l do ProJr.to de l.el dn Sonnd, 
~' 1~?/H, que lntrc.1u: o! t!"rilriio Mll l.cl 
n~ ~.2~5. de 2~ Cn 11'lrll de I~ÍS, que esu-
~cJeCtt O dCSCllrnc:teriZIICno do solirfo mrnJ• 
:"'O col"'o f11tor ~o corroç~o nonuôrlo 11 , 

• NOMERO E EMENTA 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

11.5.77 

20.5.77 

19.S. 77 

DATA OE 
RECEBIM~NTO 
NA COMISSAO 

11 c~.:~r;i') ftn11l ~o PrnJcto d~ ~ccrctc L\:~111· 23.5.77 
l<!:lv:. ·,~ 1/17 (n' E)-t/77, Mol czr..~rol dos 
:c~:..::~t!f)t) I ~uc llprovil o toxtc. do r.cordo So 
nlt~rlo ~llrt o "'llr. Trl.:.~·lct~l, flr,,1do c.~tr? 
li rc?Ú'lllca f'c~orntlvil tlo :.-:.:11,. n "cot.ú• 
~:tca r.o Peru, li ._.ordo Co Mvln cln'f,rl'!nr'll 
rcru~H, )c:t•rcl\• fundoa1o no :\lo ,\ ... n:z:ono" 
(~-:lii"'Õcs, n.~ ,.,.,.,, ~·l frn~tclrD !lr:sllcl· 

... ., • ---r: .. .. ~· .. __;.; '"" ' 

"ot!:lç'ão flnlll di" ~rc:ojnto da Pcc:rota La!JI,. 2~.5.77 
lo'ltl1o'o n~ 0 177 (n' ':l•r/77, na Cill'll'r.:. c!n11 
~e;r-~.:tlldcu), rue c~rnva o textn do Convúnlo 
C .. :ltural entra o Co1o'arno dll ~cpÜbllcA rede• 
r:t:lv~ do flr~sll c c Governo do Reino Uni• 
~o~~~ r:rii·~rctnnha e lrhndA do tlorto, colr. 
')rado cm Londrlls, a l!i de outubro da 1n6. 

PAPFCED. ljl] 225/77 

Da~oçio fln11l do Projeto d11 R~tsolu!jio n' 26.5,77 
15177, I'IUC autorlu a Prcfolturll Hunlclplll 
d'l llauã (SP) li elevar o rnnntanto da sua dT• 
vld11 consolld11dn ~n CrS )5,687.800,00 (trio 
t11 ~cinco rdlhiiu, ulscontot '"oltanta' 
s~tte MI! a oltacantos cruulros), 

RELATOR 

CESIGNACO 

Sont'\dor Dtto 
LnhmiH'In 

~onnclor 51'11• 
d11nho n .. rzl 

Scnr~or llo1• 
vrcrn ::unu 

·RELATOR 

OESIGNACO 

DATA DA 

CISTRIBUIÇAC 

21/, 5. 77 

•' . ., 

, •• 5. 77 

2~.s.7~ 

DATA DA 

CISTRIBUiç.\0 

!:r.nndnr t:'\1• :!5,!.77 
.dan!lil :"er~l 

Sc:nori'Clr ~.,,. 1.5.5,77 
danhll l'tor7.l 

Sanador ~ .. 1 .. 26.5.77 
vrdJo tiUf\01 

CONCLUSAO 
CC PARECER 
CC RELATOR 

ned11çio fi na! 

ftndl'iin Hn11 1 

Pcdoç;o tt n11 

. 

CONCLUS:.O 
CC PARECER 
CC RELATOR 

nedaçiio fi '1n 1 

CONCLUSAO 
CA 

COMISSAO 

Aprovo do •• 
26.5.77 

l'rrovado •• 
26, 5. 77 

f1provado •• 2s.s.77 

CONCLUSAO 
CA 

COMISSAO 

l'prova~o OP:~ 

:!5. s. 77 

IIIHI)YIUIO 01'1 

26.5.77 

Aprovado en 
26.5.77 

Junho de 1977 

OBSERVAÇOES 

OBSERVAÇOES 
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OATA OE RELATOR OATA OA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PAF\ECER 

NA COMISSAO OEBIGNAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PAPECEP N' 226177 

PeC:11çio flnDI do Projeto do Resolução ·~ 26. 5. 77 
16/77, que autorlzn n Prafeltura Hunltlpal 
da Porto Feliz (SP) " elfiiYAr cm Cr$ ...... 

Senador' Otto 
Lehmann 

26.5.77 R•d•çio final 

I.~&),BOO,OO (~un Mllhio., quatrocentos e . 
IC<JS~nta e trõs r.~! I e ol tocantes cruzo! .. 
'"OJ) o montante de sua dTvlda c:onsolldnda, 

ProJeto dt Lol do Senado n't 1&3/76, .,. 
di no~a denoMlnoçio ao lnultuto da Hedl· 
clne Let~al do Distrito Feder.l. 

ProJ .. to de OecretQ t.aol,latlvo nl! 2177 
(n! e2/•/77, an C~MIIr'l dos Oeputlldos) 1 que 
~~~rdvD o texto do Convênio sobra !ransl'lor .. 
tn~ F'luvlo~~ls, flrro11do entr~ a Repuhllc11 Fg 
dera:lva do Brasil e a Republica do Peru, 
"or~., do navio da 1\rM~da Peruano, )uy~tll, 
fundot~tdo no Rio AMazonas (Solimões , na 
linha de fnrntelra hrnllclro·peruana, •• 
S do novel"bro de 1976, 

OATA DE RELATOR DAT,•, DA CONCLUSAO 
.,NCJMERO E EMENTA RECEBIMilNTD' 00 PARECER 

NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇI.O 00 RELATOR 

Projeto de Decreto Lenlslntlvo "' 7177 
(n~ SL·~/17,. nn Cil"ari do 'I l'orut~tclo,), f1Ue 
aorovn o tuto do Acordo pnra Utlllução 
de EHedics Cntt~tl ru tt ~n t111vlns nn Rr!ll'" 
io Jl,,.,nzônlca, 11Uinntto entra ,. lleoriibllcll 
f'et!erntlv11 dn Brull e,. RepÜbllcn dn Peru, 
., bordo do n11vlo da l\r111ad~t Peru11na,,~, 
fund•udo nn ltlt'l 1\f'lunnnllll (Sol l,.,õu'), nn 
lln.,_, de frCindlra ttrnsllolro•pcruann, OM 
5 do novubro do 1~76, 

Projeto de Decr~to Leolsaltlvo "' 7177, 
(n~ ':3/D/77 1 nn Cimora das Deputadns), qua 
,.rrov11 n tuto do Cnnv~nlo de ·cnopcrnriio 
r.ulturlll e r.lendflcn, cchbrt~do eM Br.ur• 
lia, a 23 de deze~bro de 1~76, entre o nove r no do 
P'crühllca f'cdoratlvn do Brnl.l e o Governo 
da P.epÜbll c a do Chile. 

SfNTESE OOS TRABALHOS OA COMISS~O 

ReuniÕt4 olldi.náJr...La.6 • , •• , • 1 1 ••••• 1 1 1, ••• 1 1,,., 1 •• 1,. 1, •••• 1 ••••• 1 O I 
Reun.LÕt4 r.a:.tll.AOII..d.Lnâlt.La4 • , ••• , , , , ••• 11,1 •• 11 •• ,. ••• ,, • •• 1 • ••• • • 1 06 

PILO}r..to4 ILt!Att1dOI! •••••••••~•••••• 111 ,,,,, 1111 olooolo••~··•~••~• 04 

B•ulUo, •• li dt odo dt 1977 

Sexta-feira 3 2507 

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO . 

Aprovado •• 26.5.77 

CONCLUSAO 
OBSERVAÇO;S OA 

COMISS~O 
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comss,\0 llE REL1\Ç0ES EXTERIORES 

REL;\TOIUO COitnESI'ONDENTE AO MES DE Ml\10 DE 10 77 

PllESIIlENTE: SENADOR Ml\GALIIIiES PINTO 

ASSJS'l'ENTE: cANDICO HXPPER'l"l' 

CATA OE RE· RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS· DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO . TRIBUIÇAO DO AEI.ATOR COMISSAO 

ME~S/\C:EM t~9 74/77 .. Do sr. Praai-
Apreciada ell' dcnt:.u dn Ropubi1ca r GUbmotendo À 28.04.77 ARNON DE 04.05,77 - -

aprov~ção do Sanado Federal a co~ MELLO reunião se-
colha do Sr.CERI\LOO OE IIERÂCLITO c rota 
LIMA, Emb:J.1xador do Drllt~il junto (04.05.77) 
.i Fcdcrllção d3 tUgõria, pan, 
cumulAtivtnnonto, exercer A fun• 
fio dQ ~~Laixador do nrasil junto 
a REPCDLICA 00 NlCER. 

HENSACrH N9 79/77 ... Do Sr. Pros.t.-
dento da RepU~liCil, subrnotendo à 
aprovação do Senado Federal a os-

os.os.n DJ\NTON 
JOBIM 

ll.OS,77 - - ApreciadA e 
reunião ae 

colha do Sr. FRANCISCO DE ASSIS c reta 
GRIECO, Ministro de PriJiloira Clu (ll.OS.77) 
se, dA carreira do Diplomata, pa= 
ra exercer A fun~ÃQ de En~aixador 
do Draa1l junto REPOOLICA POPU-
LAR 01\ HUNGRIA. 

NúMERO E EMENTA 
DATA CE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO CESIGNACO CISTAIBUIÇAO DO REI.ATOR COMISSAO 

~~E::SACl:M N9 80/77 .. Do Sr. Presiden 
24.0S,77 - Apreciada em c. c da Republica, submetendo Ã apre= 10,0S, 77 DANTON -

vação do SClnado Federal a escolhA JOBIM reunião ae:cr! 
do Sr. RONALD LESLIE HO!tl\ES SMJ\LL , •• 
Hinistro do Segunda Cla.no, da Car- 124 .os. 77) 
reira de Diplomata, para exercer a 
!untão do Embaixador do Brasil jun 
c.o a tlEPOBLtCA 00 EQUADOR. -

r-~::51\Cl:~\ N9 Bl/77 .. Do Sr, Preaidon 
to da Republica, submetendo a apre= 10,0S.77 LEITE 23.05,77 - - Apreciada em 
•:açõ:o do Senado Federal a oocolha CHAVES reunião ltlcr! 
~~ Sr, PAULO DA COSTA FRANCO, Mini! •• tro do Segunda Claat~o, da Carreira (24.0S.77) 
do Diplomata, para II!IXCrcer A funçio 
do Embaixador do Brasil junto ii RS• 
PDSLICA 00 LIBANO. 

fl!:!lSMEX NQ 82/ii - Do Sr, Prosidon 
te da. Ropubllc:~., aubmotondo a apre= 10.0S. 77 ITAMAR 23.DS. 77 - - Apreciada em 
•:açõ:o do Sanado Fodoral A oocolhn FRANCO roun1io aacr! 
do Sr, JORGE O'ESCRAGNOLLE TAUNAY , •• t:inistro da Primo ira Clo.sua, da Ca::_ (24 .as. 771 
roira do Diplomata, p11r11 oxarcor 11 
!união do Embaixador do Draail jun-
to a REP0DLIC1\ DO ?ANI\MJ\ 
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NDMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR [)ATA DA CONCLUSAO CONCJ..USAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

MENSl\Cf:M N9 87/77 .. Do Sr, P:t:csidon• 
t'ê"'aa napubüctt, nubmotcndo ii aprova 18.05.77 OANTON 31.05.77 
ç;o do S1m11do Federal a escolha dÕ JOBIM 
Sr. PAULO C~BRAL OE HELLO, Ministro 
de Primoirll C la soo, dQ Carreira de 
OJ plooMa, para exercer 11 função do 
Embaixndor do Brasil junto A REPOBLI 
CA DA líUS1'RIA. -

HENSI\GEM N9 BB/77 .. Do Sr. P:r:oBidon• 
t~ aa Rep~~~~ca, s~o~atcnao .a ll.prov! 17.05.77 OTTO 29.05.77 - . 1\pracio.da crn 
çno do SenAdo Fedct.•al a escolha do LEHMANN reuniÃo secr,! 
Sr, JORGE OE Sli. ALHEIOA, Ministro do ta 
Segunda Clllsuo, da Carrairll. <lo D.lplo (31.05. 77) 
mo.tll, p11ra exercer a função do Embtlf 
xador do Bradl junte a REP0DLICA DÃ 
INDOUeSIA, 

MENSACEU N9 89177 .. Do Sr.Presiden- 17.05.77 SALDANHA 23.05. 77 . . Apreciada em te do. Repll.bllca, submetendo i apro .. 
CERZI. roun1io secr! va.çãc de Senado Federal a escolha 

de Sr. ANOR!: TEIXEIRA DE MESQUITA, ta 
H! nUtro de Primeira Clo.sse, da car (24.05.77) 
rein de Diplomata, para exercer a-
função do Embaixo.dor do Ilra.sil jun, 

I 
te ao REINO DA NORUEGA, 

OATA DE RELATOR DATA DA CONCWSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

MENSACEM N9 95/77 .. Do Sr. t'residente da Re 
publicA 1 sübmotendo a aprovação do Senado 27.05.77 OTTO 31.05. 77 
Federal a escolha de Sr. CARLOS FREDERICO LEHMANN 
DUARTE GONÇALVES DA ROCHA, Minilstro do Pri .. 
moira Classe, dA C4rreira de Diplomata, pa-
ra exercer a t'unçio de Ernba.ixador de Bruil 
junto ao REINO DA aeLCICJI., 

HENSACEM N9 67/77 • 00 Sr, Presidente da Re 
25.04.77 . pubilca, submetendo a "'provaçiio de Senado 22.04. 77 DANTON - A Hetnsaqem 

lledoral a escolha do Sr, RONALDO COSTA, Mi- JOBIM t'oi Apreciada 
nistro da Prilllair<l Cl:!.naa, da Carreira do em 27/4/77, 
Diplomata, para exercer a função de Embai- maa o Er.\b.:lixa 
xo.dor do Dro.sU junto ao GOVEUNO DO JAP~O. dor comparo .. -

ceu na ret!:'\iõ: 
do ~4/5/77. 

PROJETO DE DECRETO LECISLA'l'IVO N9 01~77 
25.04.77 Favor&vel Aprovaçõ.o Aprova o texto de Acordo so.nlto.rlo pora o 20.04. 77 LUIZ 

l·:oic Tropical, firmado antro a República CAVALCI\N'IE (04 .os. 77) 
Fociorativa de nraoil o a napública do Peru, 
a bordo do navio da Armada fl()ruana,Ucayali, 
tuncico.do no Rio 1\mazonas (SolimÕoo l , na 11-
nha do fronteira braailoiro-porun.na, om 05 
cio novombro de 1!)76, 
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DATA DE RELATOR DATA 0.\ CONCLUSÃO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEiliMENTO 

OESIGNAOO 
00 PAA!:CEA · DA OOSERVACOES 

Nf\ COMISSAO DISTRIUUIÇAO 00 RELATOR COMISSI.O 

PROJETO CE DECRETO LEGISLM'IVO N9 Oll71 

;.?:ova o texto do Acordo Snnitlirio pn .. 20.04.77 LUIZ 25.04.77 ravoriivol AprOV.lÇiiO 
r!!. o :-::lio Tropic,ll, fin:.::.do entra a no CAVALCANTE (04.05.771 
p~=li.:l1 Fcd~r:ltiVA c!o D:lltiil o a Ropú= 
bl!CII ':!o Pcr\.0 1 a b:~rdo C.o n:w.i.o ~" hr-
::-.:..!ii ?ort:~:-~.:~, Ucn•-'nti, fcnt:o;.c!o no Rio 
;::.l:~:-.:~a (Zoli:-:.:.•JC), nn lJ.n\Hl do fron-
te!.:.l araf:il~iro-pcru.,no I Clill O !i (lo no-
vc:-::t:ro Ce lS76. 

PROJETO DE DECRETO LEGISI..A'l'IVO NQ 02l77 

Aprova o te>:to do ConvCnio sobra Tr.,ns- 20.04. 77 LUIZ' 25.04 •• 77 Fa.vorávol Aprovação 
portP.s FhJVi:lic, firm:ado antro a r:cpú- CAVALCJ\NTE (04.0S.771 
tlica Ft:dorl:.tiva do urn:::it a • napúhl.! 
ca do F-cru, a ~orCe do navio d~ Armnda 
Peru.!nn, tlc:wnl.i, funde;.:ldO no Rio /.,'lla"' 
:or.ns {Solli~. na linha ao ~rontain 
brocilairo-p~ruana, cm üS de noverr.bro 
de 1975 •. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 04l77 

Aprova o toxto do Convo3:1io cor.:orcia.l 22.04.77 LUIZ 25.04.77 Favorável Aprovação 
fir~:~c.éo entra a R.:Jt:lÚblicll rcdc:-<&Hva CAVALCANTE (04.05. 77) 
do 13rnoil .:: n RepúblicA do P.:Jru, n 
bordo do na\l'io ela armada peruJna, rca\•,:\lt I fundo3ado no Rio l.rnl;l:O:lúS (So 

, na lir:hn d.:: fro:ltoirn br'lsi 
loiro-peruana, cm os é e nov.::r.-,brc éÕ 
1975. 

DATA CE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NIJMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RElATOR COMISSÃO 

pROJETO CE DECRETO LEGISLATIVO N9 06l77 
i\ercv"' o t,or.~o elo Acordo pn:n Utili~ll- 26.04.77 LUIZ 27.04.77 Fnvor.ivel Aprovaç5o ç:o de !:st:çocr. Costclrns o àc Navio:~ 

CAVALCANTE i04.0S.771 r.11. R·:u~iiio l:a:êni.:a, .:l!lUinaclo ontrc;, .:1 

P.c:-;;::~lica l'fl<:!or.ltl.Vll do Drilsil o o. RO"' 
flblic=. do Peru, n bordo rlo navio da 
;.r::::t~:. pcruann, U~av!lli, funda:tdo no 
IU.o 1 .. "':';117.o:ln~:; {sohi.,c.;as), na linha de 
!rcntai:-;t l.:ra:~ilciro-poruo.na, cm OS da 
nov.:::":"~ro Co 1~76, 

PROJ.DECRETO LEGISLATIVO N9 07177 
28.84.77 JOSE 03.05.77 Favor.ivel /\provação 

Aprovn o texto do convênio do Coop~ ShRNCY (04.0S.771 
rD.ção Culturnl o Ciont.ificn, c:ole .. 
brodo cm Brnni.lill, a 23 do dezembro 
ào 19'16, entre o Caverno da Rnpúbl!, 
CD. Fodorativa do Droail e o Governo 
da Repúblico do Chile. 

PROJ. DI':CRETO LECISLATTVO N9 OB/77 
28.04.77 04.05.77 ~~D.vorli.vo·l Aprovação 

Aprova o texto do conv~nio Cultural 
ITI\MA!l 

entra o Caverno dA HopúiJlic4 Fedor~ 
FRA.NCO (04.05.77) 

tivo. do Draail o o Govarno do noino 
Unic!o da Crft•Drottmh.1 o Irland.,_ do 
Norto, c::olfJbrQ(lo em Londr<:~u, a 1·1 
do outubro da 197G. 
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NúMI!RO I! EMENTA 
CATA OE RELATOR OATA DA CONCI.US~O CONGLlJ~/,0 

RECEBIMENTO 00 PAHECER OA OU~EFIVAÇOCS 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAHlUIÇAO 00 RIZI.ATOR COMISUI.C 

PJIOJ.DE DECRETO LEGISLATIVO N9 09f77 
l'le:-ova o tuxto do Convonio do Ass a- 28,04.77 OTTO 24,05.77 Favori&vol Aprova~· iÃo tencia Reciproca para 1:11 RoprosBio do 
Tr&!ico Illcito do Oroqaa quo Pro4u- LtHMI\NN (24.05, 771 

zem Dopandõncia, firmado entre a no-
públiclli FoQora.tiva do DraaU e a na-
pública do Peru, Ucllyali, fundeado 
no Rio Amnonttu (SolimÕon ) , n.!ll linhA 
do fronteira brAoilciro-peruana, om 
OS de novembro do 1976, 

PROJ.DE: DECRETO LEGISLATIVO N9 10{.77 
Aprova o texto do convonlo de Abaste 28.04.77 HELV%DIO 24.05.77 Favorável AptOY.lÇÜO 

cimento a ~ládio Prazo de Produtos, - NUNES (24.05,771 
fittn11d0 entre a República f<lduratlvil 
do Druil c a República do Peru 1 a 
bordo do navio da Armada Peruana, 
Uca~aU, fundeado no Rio Amaionas (Se 
limoanl, na linha de trontoira bras! 
loiro-puuana, cm OS do novembJio dÕ 
1976. 

PROJ'. DE DECRETO LEGISLATIVO N9 11/77 
Aprova o texto do Acordo sobre Trans 02.05.77 GIL VAN 10.05.77 FavorDvel AprOVi.!ÇdO 
porto Mar!timo firniado entro a Rcpú: ROCHA (11.05. 771 
blica Federativa do Brnsil e a Repú .. 
blica Popular da Polónia, em Var.oõ-
via, a 26 do novembro do 1976. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 
NOMôRO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA ODSERVAÇOtS 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PnOJ.OE DP.CnETO I.EC:ISLA'ftVO N9 1217~. 
Aprova o tQxto uo ~.;onvan.~.o nog1ona.l 02.05.77 ALEXANDRE 11.05. 77 Favorável AprovaçÃo 
de noconhocimonto do Entudon o 01- COSTA 131.05.771 
~lomaa de: Ennino supcuor, na 1\lllér,! 
ca Latina t'l no Ct~ribo, /\provado po-
h Confaréncia Intorgovcrnõlmontal 
11obro Rc:conhccimonto de Entudoa o 
Diplcmt~.:l de Ensine Supcr1or1n.:1 1\mÓ .. 
r1ca Lnt.inll e no cnribo, ronl1zadn 
na Cicl11do do ~15xtco,sob oo nuspiciOP 
dn ur:t!iCO,do L5 o 1~/7/74. 

PROJ. DE DECRETO LEC::tSLATfVO Nt;l 14/71 12.5. 77 SALDANHA 3,,05. 11 Favorável Aprovação 

1\prova o texto do Mordo aobrc Co .. CERZI (31,05.771 

rr.Crcio de Produtos Texteia 1 colobra 
do entra a República Fodor~tiva dÕ 
Bracil o a Comunidade r.conomic.:l tu-
ropéiA, cm Bruxelaa 1 a 13 dB•janei .. 
rodo 1 977, 

PRO.l. DE DECRETO LEGISLATIVO N9 1Sl7] 
Aprova o texto do 1\COrdo aobre 'l'ran_g 

Favorivol 1\~rovaçtto. porte Aóroo, celQbrado cm Brao!lia, 12,05.77 IIELV%DIO 30.05. 77 
a 21 de janeiro du 1 977, entre • NUNES ( 1,05, 771 

ARepúblicA Federativa do Oraail c • 
Rupúblie!l. do Iraqua. 

' 
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N~MEAO [; EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 

. RECEBIMENTO DO PARECER DA DBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR CDMISSAO 

U,.OJr.TO DE DECRETO LEC:ISIJ\TIVO N9 U~77 

f\prov.l o tc:<tO da ROIJOlUfiÃO A, 319 (IX), 24,05.77 LEITE 31.05, 71 
c.pro•JJà.:\ pol:\ IX .Msombluia da Organi- CHAVES 
::-'çdo t-!nr!timlt Intergovornamontal Con-
!:Ul.t1V:l. (IMCO), om 12 do .. novembro_ de 
l975, que contlim f!mondA a ConvonçAo I!!, 

I 
t.::rnuctonal do 1966 oobre Linhas do 
C:~rg/1. 

?ROCI'ETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 16l77 

1\prova o texto da Conven}iio para a Fa- 23.05.71 JOltO 31:05.77 
cili.tnçiio do Tráfego Mar timo Interna- CALMON 
cional, conclu!da·em LOndroo,· a 09 de 
a.bril da 1965, sob os Ausp!cios da or-
gnni:ação Hu!tima Consultiva Intergo-

j vcrnamontal (IMCO). 

I 

. 

. ' 

r:..~~o c o 

CO~liSS;\0 UE S/,ODE 

SfNTESE DOS ~RABALHOS 

REUNIÕES REALIZADAS .... , .... ., ., ., , ., ., , ., , 4 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS,., .... ,, .... ,., ...... 14 

PROPOSIÇÕES DISTIUBUfDAS .... .,.,.,.,, ,., ., ,19 

PARECERES PROFERIDOS ••••• •• ••• ••••• •• •• •••• 20 
COMPJ\RECIMENro OE AU~OIUDADES ..... ,., ,., ., ,02 

PALESTRA DO SR, MINIS~RO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES, DR. A'J'l'ONIO FRANCISCO AZE 
REDO Cl\ SILVEIRA, EM REUNIJtO t::::CRETA7 

Bras!lia, 31 de maio da 1977. 

l:EL.\T<Ili!O COnnESrO~DE~TE .\0 lltS DE MhiO DE 1D77, 

PHESIIlEX'l'E: SI:NADOR RU\' SAtl'l'OS 

ASi;l:iTEXTE: L!::CA FEIUU-:IAA DA ROCHA 

DATA DE RE· RELATOR DATA DA 
tJO~.~ERC E :;r.H;NTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS· 

NA COMISSAO TAIBUIÇAO 

:..:::I DO sEm.o:l ~1Q 2921 DE 1 ~76 

CONCLUSAO CONCLUSJ..O 
DO PARECER' DA ODSER'/A~OES 
DO RELATOR COMISSAO 

:li:::?Cc :::cb:"'·! <:. llr!içS.o obri9:1tór1a de 28.04.71 SENADOR CA'I'rE 
TE PINHEIRO-

02,05, 77 

'l.'i:::l::-.:..:1:!. ~~~··" ol: >4\!'Úca:-. 

SfN~ESE DOS ~RABALIIOS DA CO~ISS!O 

A ComiaaQo de SGÚda do Senado e da CÂmara, realizoram, no último dia 19, uma v1B1to. ia 
instalações da Johnaon A Johnaon S.A. .. Indú~tria o Comórcio. 

A ComiDoGo verit'icou quo oa empreencUmentoa dA Johnson & Johnaon nÃo ao limitAm à11 suu 
modernas inatahc;õaa do SÃo Josó do11 Ca.mpoa, Devido À grAnde d.l.'versiticaçÃo da dua. 
linha do produtos, a necessidade da melhor distribuiçÃo doa moamos, e umA Aconaolh&vel -
doacontralizaçÃo geogr&tica, a Empresa, som dobar da ampliar suas inatdaçõoa naquele 
munic!pio, continua investindo na amplA &roa do torrono quo tam am Sumo.rá, pr6ximo a Ca!!!_ 
pi nAs, onda om bravo, tambám pasaar& a tuncionar o novo Inatituto do Poaquia1u1 Johnson 

& JohnDon .. Doôbçao EndâmiciUJ qua !oi inaugurado em l 971. 
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Paro.lalnmonto :iio suas atividodao induotriais o do pasquinas, a Johnson & Jhnaon tem ~o

scnvolvido oBpoc14liz4dll mão-da-obra, Zl.travón do maioo como bolsas da estudo para noua -

omprogadoo, ost&gios om suas fábricas o laboratórios do pesqui:Jao, curnos· promovidoo 1~ 

torna c oxtornamonto, o de viagono do ooua técnico:c AO exterior. A tt:lproaA desenvolvo -

tambúm um intenso programa assiotencial e oducacionnl no meio ccmunitlir!o. Atualmonto !! 
lA emprega mais do S,OOO pessoas que desfrutam, juntamente com seus familiares, do quo -

hii do 111alhor no campo oalarial, aosistcncial, educacional o recreativo. 

8Jta~1t.ia, H de. ma.io de 1977 

CO)USS.\0 DE SEGURANÇA NACIONI\L 

llEl,,\~'t\Jt!O COltnES!'ONDEl"TE AO MES DE MAIO DE ID 77, 

PflESIUl-:NTE: SENADOR MILTON CABRAL 

ASSJSTEXTE: LtDA FERREIRA DA ROCHA 

DATA OE RE· REt.ATOA DATA DA CONCLUSAO 
NúMERO 1: EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS· DO PARECER 

NA COMISSAO TRIBUICI\0 DO REt.ATOA 

PROJETO DE DECRE'tO LEGISLJ\TIVO NO 06(.,77 

Aprov~ o texto do Acordo para Utiliza 
27.04.77 SENADOR ADALBE 06,'05. 77 Favorável. 

ç5o dll Estações o de N~vios nn Região J\rnazõ 

~i c a, ~nsinado entre a Ropúbllca Federativa TO SENA 

~o Brasil e 4 RepúblicA do Peru, ., Bordo do 

navio da Armada Peruana, Ucnyaly, fundo ado 

no Rio Amazonas (Solimões) na linha da 

!ron toira .. peruana, cm 05 de novembro do 

1 n6. 

comss.1o I>E 
REL,\TÓU!O COilRESPONDENTE AO nltS DE lVli O DE ID 77 

l'RESIDEXTE: 

.ISS!S'fEXTE: 

NOMERO E EMENTA 

:::::>·~:J n ~:-rov·~lt.l:-'lnto c.h: ul'ljlt•oc;.:~r!on r11) 
::::; .'~'t.i!: Jlt-:1, !'>1r!lM1tc .~ fixaçlio c:lc c:on 
tr!.~·Ji-;Ccs variáveis p.:1r.1 o !t:rs; c f!RCS!.:~O 
:: '."~ ::-: :::z::;r:.'J ::•;· l7lt/7S.: :Jlr.pÕc SO!ll"l: C1 

··:.;.::,~~.C~I~o:l :;r::-~··· .• •J 0:1r.1 de- fl'J~::>!,h1l~ Cf'J: 

:~<.~t"!~~~~c:'io:· ... ,~ .1:1':''1 ·~ -~1 n~ltl"ii:J rrnvl~ 

~~.: ·.::-: :-:L::::. :.~:··.~.A ::t;~ ti\17S: 
·-.':~:-~::1\ o .r·r~·:att 

: • -. :-·:::.lico' o r..:~ e: 
".!. ':'-~:':rl!> ;'I'OVL~·~:;-: 

•lr. t•) t.lo: cc·•M no r:a1·~ 

r•J!hl privc1d~ e c:l~tarml, 
'. 

DATA OE AE· 
CEBIMENTO 

NA COMISS.\0 

011.12.76 

REI.ATOA DATA DA 

DESIGNADO O IS· 
TRIBUIÇAO 

Senador n~nj2, 16.03,77 

r.r!.m rnrllh 

Sonadnr !lcn~a O:J,OS.77 
nin !'.'tr'<'lh -

CONCt.USI\0 
DO PAAECEA 
DO REt.ATOR 

f<lvor5vel 

rllvorâvol, notl 
tcrr.1oc do nub~ 
tltutivo tl•l CÕ 
'1ir.Biio de s,,úõc 

CONCLUSAO 
DA 

COMISS~O 

Aprovado cm 

06.05.77. 

CONCLUSIIO 
DA 

COMISSAO 

OBSERVAÇ~ES 

OBSEAVAÇOES 

Concedido 

viGta ao sr. 

senador Hei-

ter DiAs 

Concedido 

vinta ao Sr. 

Son4dOr Hai .. 

ter elas 



. 1 

! 

251.4 Sexln·felrn 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

DATA DE RELATOR DATA DA 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 

;··:.,.!;:':·~· '" L:: r no s:::Ann 1:9 ~G/77 : 

05.05.77 Senador Oon .. 
.\.cr.:;ccn.tü Ui~positlvo à Lei n9 6 2261 do 05,05.)7 

jamim Fa.rah !'I =· julho Ue 1 n5. 

•' .. 
:-:)_~Ji:':"O :'l!: t.i:I DO st::Ano r:1 !0/76 : 
:C'"::~~cloçc li::lito 3. Nr::uncrar,So clo!l adrnini:J'" lR,OS,77 Senador Ita- 19.05.77 ";:"J·!ore:; :!a.~ o~.prcrH!.:J ;:.'ú!.llic~:I o aocieda.des 
.:.~ f'CCI1c:;;ia r,list.1i c PRO.T:'i'O iii: Lr.I DO nr:J:A• mar rranco 
:: ::: BI7G: '.'c:ja aon ~~~prct<ldo~ cu clll"l.f:t!ii"" 
':·::! r.·~ t'!~t.:.:1nc!c::; <!c1 adminlstr.:u;:ao federal in 
·:::"t.:':<\ a r·n·eep~ilo <!c rlltribut')ã.O r:vJnSill su= 
;r.rir.:- .:1::1 v,1l.:'lr Cl\ rcr!unorlll"'3o mcntl!l- fixada 
;:.,,rd ~ P:-e;:iêcnte ciA Rllrn:!blicil. 

s!rm:SE D~S TRABALHOS DA COMISSiiO 

Reuniões Ordiniirio.s 

Proj etos Rclat.ldos 

Projetou Dictribuidoo 

Pedidos ela Viota 

•••••••••••••••••••••••••• o o 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

1 

Bras!li4, em 31 de mllio de 1 971o 

CO~IISS,\0 DE TRANSPORTES, COMIJNICAÇllES E OBJIAS POBLICAS 

TlELATóRIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 19 71 

l'ltESIDENTE: 

,\SSISTENTE: 

SEIIA.DOH LOUIIIVAL BAPTISTA 

RONALDO PACHECO DE OLIVEIIIA 

DATA OE RE· 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

:.J.:":~~~...PJ~nF.TQ I.F.r.lSUTIVO lHI gg~. 
~~~·~ \nll Ot12-=, de l97?, no. Camara) 

Dll 
o1t.o~.77 

A?li~VA O TF.XTO DO CO!IVtl/IO SODRE 
: < •. ::::,C.:<7:·.n FLWIA!S, FINIADO E~TRE A RI~PO-
;é:··" ,;;ci,:IL\'rlVA ~O BRASIL E A R);pnst!CA DO 
í·:~\:~!. l. \.'(J\.\10 DO NAVIO DA AN-1ADA Pl~l\UANA, 
1 't't.ú~·pi,:l·n 1 !<'U!JIJI<:.\IJO NCI RICJ AW1ZONAS (SOLI-
:.~1 ,; ) , ::A L li: /lo\ D~ 11<01/TEI!tA BRASILEI!tD-PE-
i.Jí.:;,\, t:·: G5 tl!:i liOV'.!J.\l'IRO DE 19?6. 

-----· 
::.:~ ·.:.!:.::.:l.~:~B t.EI Tm Gr:!!~~ ~51!. DE ~~z~ 

01.12.?6 
,. Ll;::í'0f~ M~l!I~ A E}!lSSl':O DE SELO COl~ 

/·'.',~ 1 '/11 J,;_, cr::I':;~::Mt!O DA ~~onTE DO EflCni:ro t 
:-.~:;L :..í: AL:.:;ct,!t E O.t OUTRAS PltOVIl>tNClAS. 

.. ~:'~".:H!or Hauro Dcnev1doD 

.. --

RELATOR 
DESIGNADO 

SENADOR 

LUIZ CAVALCA!!ll 

SENADOR 

EVE!JSIO Vmiii 

DATA DA CONCLUS~O 
O IS. 00 PARECER 

TRIBUIÇAO 00 RELATOR 

04.0~.?7 FAVOMVEL AO 
PR~JETO, 

11.03.?7 FAVOMVEL AO 

PROJETO. 

Junho de 1977 

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

,, S~t: c;,,,,. 
Y.o!l:' f'L' ... 
~2/77) e:· . 
11.0~.77 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 
OBSERVAÇOES 

-
Wl!l!h.!l.l1 

EK 06,0~.7? 

ViSta ftO sr. 
Senador 'Bra· 
co Jun1cr1 em 
t'&un1lio de 
1?·05·?? • 
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NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNADO 

EBDJE!Q DE !.J!l DO SEWADO UO 3Qíl. DE l.22~ 

INCLUI REPRES~~TAIITI: DA ASSOCLilJlO 
2o.o1 •• 77 SENADOR 

BRt.SILEIRA DOS DISTRIBUIDORES DE VE!CU OS MATTOS LEltO 
AUTCIICTCRES • ABRAVE • NU COli~ELHO 1/ACICIIAL 
DE TP.:t:ISI'l'O. 

AY,12t: Sanud.or· Otto Lctunnnn 

EHOI1]IO D&! ~F.I DA C~l'.ARA NG Q§§1 DE :1.22§ 
D~ NOVA REilAÇXO AO ARTIGO UO DO CO 

20.04.77 SENADOR 

DIGO NACIOllAL DE TMNSITO, DETI:RIIINANDO l! BRAGA JUNIOR 

P.\OAf:EllTO PELO Il/FI!ATOR DE MULTA DE TMNSI· 
TO DE SUA RESPorsABILIDADE, 

PRO.!JITO DE LEI DA CA!!ARA NO 020. DE 1926 
28.04.?7 

ALTERA A REDAÇ~O DO ITEM I DO § 10 
SENADOR 

DO ARTIGO 70 DA LEI NO ~.108 DE 21 DE SE· MATTOS LEltO 

!'~f!llRO DE 1966b QUE INSTITUI
1
0 CGDIGO NACIO 

N.\L DE Tlllt!ISIT , -

DATA DE REI.ATCA 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO DESIGNADO 

I PROJETO DE LEI DA MMARA NO n•o DR lQ?I 

28,04,77 SENADOR 
FIXA AS DIRF.TRIZES PARA A PROTEÇXO lliZ CAVADCA!lll 

l UTILIZAÇXO DOS FAROIS, FAROLE!".S E DEfiAIS 
SI!IAIS VISUAIS DE AUXILIO ~ NAVEOAÇIO NA CO~ 
T,\ BR.ISILEIRA. 

011 ~JETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO DE 

:1222 (no 09G·B1 do 19771 na Clim•ral u.0$.?7 SENADOR 

APROVA O TEXTO DO ACORDO SOBIIE TRANS lliZ CAVADCAN'Jl 
PORTE IIAR!Tifl~ FIW.ADO ENTRE A IIEP~BLICA-~: 
DE!I.\TIVA DO B SIL E A REPO!lLICA POPULAR 
POLC~IA 1 Ef! VAIIEÓVIA 1 A 26 DE NOVEfWRO DE 
1976. 

I PROJETO DE LEI DA C~l·IARA NO no4 1Q?I DF 

DETE!ifliNA QUE O HINISTtRIO DOS TRA~~ 
02.0$.?7 SENADOR 

PORTES FAÇA COllSICNAR NAS POBLICAÇC~ E ~~ BRAOA JUNIOR 
CAS INDICATIVAS RESPECTIVAS0 A DE!MIINAÇX 
LEGAL DAS RODOVIAD E ODRAS E ARTE OOD SUA 
lUlSPOllSABILIDADE, 

----·-··--···· . -- . 
DATt", fH, I 

DIS1'1n: ·u:::·::_\ 
I 

20 .01.,.77 

I 
' 

: 

' 2o.o1~.·n I 

i 

' 

.. 
' I 

03·0~./7 I 
' 

... 

!J<, •'I"' r:•;i! 
I ·, j•' I .;1 ·JH 

~·-; ~l~,_;,J;::~. I '..:!•. -~/.;:· ...• · 

: 
i 

. ···~ ···----- ~--------···· 

' 

~;-_·r.~-:-.~~ .. :-:;~~~~:~0 \ ~·-·, ~:~;~:-.:~:~_ .. :-~7~ 

:;/1:-~EflV~ÇCE~ 

I 
' 
' 
' 

• ______ _! 

-·-- .. ·- ----· ---....... ---------~. . . - ·--r _______ .. ____ _ 

' CAl'· l~·· '1,: "' 
! r.:·,~ ;·:••. ' 

' . "' " D18TH•i.!'.J:- ·" . ··:,· ____ .. 

i ; 

03.C·:io'/'.' I ,,_, ., ... 
: ~- i ... -

' i y; ~ ::. '/' :.·.\:, .. 
! 

i ' I 
I _ .. . .... -··- . ... 
' 
······· . .. 

' 
---1---· 

I 

ll.O~·'í'í' J'.'•'lV!•i:"o:-::. ,'.ú ill:l~ 
i :,\;~i: ::·;-o. ::;! !.?.(J 

! 

' 
' I 
' ' i I 

I --·· 
OJoO~o?? I 

' I 
I 
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NOMõRO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 

Wi!JliD D~ LEI Dô ~~!IAM H• g2~. 1}1 19?? 
ACl\ESCt!ITA LIOAÇXD 1\0DOVURIA l 02.DS·?? SBNAODn oi;.OS-7? 

BR·470 DA !IELA~XO DESCRITIVA DAS RODOVIAS IIAT1'06 LEIO DO SISTEf.iA RCDO I~h!O FEDERAL DO PLI.!IO NA• 
CI~nL DE VIAáXOS I!ISTITU!DO PELA LEI Nt 
$.917 1 DE 10 E ETEfiBfiO DE 19?3. 

. . . .. 

E:!jQ:mTO DE J.EI DA C4l~D!- l!D g22. gJ li22 
M D!.'NONINAÇIO l ESTAgo OS PASSA. 

GEIP.OS DO AEROPORTO DE SANTO GELO, No ES. 
o6.0S·?? o6.oS.?1 UDO DO RIO GRANDE DO SUL, BIIIAOOR 

B!AGA o7ll!IIDn 

fB~I2 1m ~ii DQ Si!iAI!Q 1° 12221 2J ;1.222 
ACRF.SCE~TA PAMGnAFo AO ART, i+t llO 12.os.17 SIIIADOI\ 16.os.11 

D>CRETO·Llll NO 7911 DR 27 DR AGOSTO DB =• 
~I.IX.\llll!lli cal tl Qt.'E OISPilt SOBIIE O PED~GIO EM 1\0DOVU& 

!\AIS E DÁ OUTRAS PP.OVI~!!ICIAS, 

&!Ji2l:: Se•ador Roberto Satum1no 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNADO 0/STRIBUIÇAO 

PrtOJ'F.TO DE LEI OA C&ttAJ!A HO 2.~~. a 10'14 

1B.o~.11 SEIIAilOII 19.0$.?1 
ALT!:R.\ O CODIOO BRASILEII\0 DO AR. LEXA!IDR! coa~ 

PRO.IT.TO O;: ~E4 DO SEN/l!lO ED g:m. a 19'1~ 

AU'l'ORIZA OS 1:1lliiC1PIOS LOCALIZADOS 03.12·76 SIIIADOII 19·0~.?7 
liA AY.AZO:IIA LEGI•L A EV.PREGAII SUAS COTAS DO OTTO LE!IHAII!I FU~DO RQDOVIÁRIO NACIOIIAL NO SETOR QUE ESPi 
C!)'lCA. 

/.li.UJ:I Senador Jo•' Baton• 

PROJO~O D~ LEI DO SENADO NO g23a DI ~22~ 
OBRIGA AS EMPRF.SAS DO DISTRITO FZDJ 2?.0$.?1 SPADOB 30.0s.?7 

RAL QUE COY.ERCIAM NO RAI:O DR CARROS ROV ~LEV.!IDIUI CC&ll 
E USADOS 1 ,\ TgP.EH LOCAIS PRIVATIVOS DB ESTt. 
CIO~ki/E::tO E D~ OUTRAS PROVID~NCIAS, 

Al!.W• Socndor Noluon Camo1ro 

stnmc;J t>oS TRABALQOS DA comssxo 

REUNIOES ORDIY-'RIAS ...................... I 
tmtniiOES EXTRAOHDIN.(RIAS •••• I. I ........... . 

CONC~USAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

1 
l 

PROJETOS R.'tCitBIDOS • I ••••••••• I I I I I. I I •••• I. 8 
PROJETOS DISTlliDUtDOS I .. I ... I ... I......... 11 
PROJ~TOD llELATADOS ••• I I •• I I •• I I I •••• I •••• I 

Pnon·ros EM DILtomNciA •••••••••••••••••••• 
1 
1 

PEDIDOS DE VISTA •••••••••••••••••••••••••• l 

Bradl1a1 31 do 1Dn1o do l9?? 

Junho de 1977 

CONC~USAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

CDNCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISBAO 
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MISA 

Presidente: 3~·Secretáriol 

LIDIIANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

Líder 

Petr6nlo Portei la (ARENA- PI) Henrique do Lo Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice·Lideres 
Heitor Dias 

1 9-Vice·Presidente: 

José Lindoso (ARENA- AM) 49-Secretário: 

Renato Franco (ARENA - PA) 

Helvldio NunP.s 
Jos' Sarnoy 
Mattos Leóo 

Osires Teixeira 
Paulo Guerra 

Saldanha Cerzi 
Virgllio Távora 29-Vice·Presidente: 

Amarai Peixoto (MDB- RJ) 

1 9-Secretafio: 

Suplentes do Secretório• 

LIDIIANCA DO MOI 
IDA MINORIA 

Lldor 

Mondes Cana lo (ARENA- MT) 

29-Secretório: 

Mouro Bonovides (MDB- CE) 

Altovir Leal (ARENA- AC) 

Ruy Carneiro (MDB- PB) 

Otair Beckor (ARENA - SC) 

Braga Juniar (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·lidere~ 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboza 
Donton Joblm 

COMI55015 

Di reta r: José Soares de Oliveira Filho 

Locais Anexo 11 - Térreo 

T olefones: 23·6244 o 25·8505 - Ramais 193 o 257 

A) SIIVIÇO DI COMIIIOIS PIIMANINTII 

Cholo, Claudio Carlos Rodrigues Casto 

Local: Anexo 11 -Térreo 

Telefono, 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMI55l0 DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titularei 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltolívlo Coelho 

4. Paulo Guerra 

S. Vasconcelos Torres 

1. Age no r Maria 

2. Roberto Saturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice·Presidente, Otair Becker 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Dorzi 

3. Maltas Leão 

J. Adalberto Sena 

2. Evoláslo Vieira 

Assistento1 Clciudio Carlos Rodrigues Co~ta- Ramais 301 e 313 

Reuniões1 Terças·feiros, Cu 10130 horas 

locol1 Sala.:'Cicivis Bovilócquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSAO DI ASSUNTOS REGIONAIS- CAR 
(7mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Oinarte Mariz 
Vice·Presiderilu: Evandro C.:.rroira 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3. Oinarte Mariz 
4. Teo!6nío Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

!-upl~nttta 

1. SaldcnhC Derzi 
· 2. José Sorney 

3, Ot~;~ir Sr:1:kcr 

1. E..,olcisio Viairc 
2. Cilvan Rocha 

Assistento1 l6da Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões1 Terços-feiras, à~ 10;00 horas 
local! Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo li - namol623 

COMISSAO DE CON5TITUIÇAO t JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presid~nte1 Daniel Krieger 
19·Vice·Presldente: Accioly Filho 
29·Vice•Prosidente: lei tu Chaves 

Titular•• 

J. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krlogor 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. HoiYidio Nunes 
7, Wilson Gonçalve~ 
8. italiYia Coelho 
9. Otto Lohmann 

1 O. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves • 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5. Orelles Querela 

ARENA 

MDB 

Suplentea 

1. Mcttos loào 
2. Lena ir Vargas 
3. Arnon do Mollo 
4. Vasconcelos Torre!~ 
5. Milton Cabral 
6, Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. lózaro Borboza 
3, Ruy Carneiro 

Anlstante1 Maria Helena Buena Brand6o- Ramal 305 
Reunlões1 Quartas·felras, às 10,00 horas 
Local, Sala "Clóvis Bovllócquo"- Anexo 11- Romal623 
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C:OMISSI\0 1:10 DISTRITO PIDIItAL- (CDP) 
(1 1 membro•) 

1. Heitor Dia~ 

2. Poulo Guerra 

3. Cal'fl'lt! Pinht~lro 

4. o~i• ~.:~ T ci~ciro 

!i. ~o"Jidunho D•Jni 

6. Wilson Gonçolve~ 

7. VirQilio Távora 

8. Alcxundre Co~ta 

l. llnmM Fronco 

2. lú2.01 o Burboza 

3. 1-!uy Corn~iro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Wilson Gonçalves 

Vico·Presidente• Ruy Carneiro 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sorney 

3, Braga Junior 

4, Altey!r Leol 

5. Luiz Cavalcante 

MDB 
1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

J...:.·.i~l~.:nlu; ~onnldo Pacheco de Oliveira- Rama1306 

l~~owllor;~: Ouinto~·h.!iros, à~•lO:OO horas 

lo<.:t•l~ Sl1lo "Rui Hurbo~a''- Anexo 11- Ramal! 621 e 716 

COMISSAO DIICONOMIA- (CI) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Marcos Freire 

Vi ce-Presidente: Vasconcelos Torres 

Tltularcn 

1. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. Joié Guiomard 

4, luiz Cavalcante 

5. Paulo Guurro 

6. Vasconculo!> Torres 

7. Di norte Mariz 

8. Otoir Bccker 

1. l:rozh:O Montara 

2. Mu1cu~ Frciru 

3, Rolwrlo Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jose Sarncy 

4. Oomicio Gondim 

S. Jarbas Pauarinhc 

1 , Agenor Maria 

2. Orestes Quercio 

A~:h.lonltJ: Doniol f~ds <h~ Souza- Romol675 

kl'IJJiio.,;!o~ i.h.,Jol!· [,.;, ••.• , •l) 10.~ 1 )horq•, 

\,,,,,1, ~ •• d,, "l~•rt''·l•ri.Jvi•:." ·- AM"<O 11- ~~•tnols62l o 716 

COMISSAO DIIDUCAÇAO E CULTURA- (CIC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidfmtez João Calman 

Vice•Presidontez Eveló~ia Vioira 

Tltuiar.•• 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Capanoma 

3. João Colman 

4. Otta Lohmann 

5. Jarbos Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1. Evelcisio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

5uplentel 

1. Helvidio Nunes 

2: Ruy Santos 

3. Arnon do Me \lo 

4. Heitor Dias 

1. Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reunlôes1 Quintas·feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "ClOvis Bevilácqua"- Anexo 11- Rama1623 

COMISSAO DI FINANÇAS- (CF) 

( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: ~aula 8ro$!.ard 

Vice·Prc~idonte: Domicia Gondim 

Titular•• 

1. Teot6nio Vilela 

2. Alexandre Casto 

3. Wilson Gonçalves 

i. Oomicio Gondim 

5. Helvldio Nunes 

6. Lenair Vergas 

7. Mattos Leão 

B. Ruy Santos 

9, Braga Junior 

1 O, Tarso Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Mogolhaes Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Evelásio Vieira 

3, Gilvon Rocho 

4. Roberto Soturnino 

.5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Anistentu. Cánditlo Hippt:frtt- Ramal 676 

RouniOe\1 Ouintu~·lt•iro~, o~ 9;00 hc1rlt~ 

Suplente• 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. Jasó Guiomard 

6. Jose Sarney 

7. Soldanho Dorzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

local. Sola ,,Clóvis P.ovilcicquo" ··- Ann)I;O li- Ramal 623 
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COMI55l0 DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titularei 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 

3. lonoir Vergas 

COMPOSIÇÀO 

Pres!d6nto: Jeué Frei r~ 
Vice·Pr~sidentu: OnJstes Quércla 

Suplente• 
ARENA 

1. Braga Junior 
2, Vlrgllio Távora 

3. Osires Teixeira 
4. Jarbas Passarinho 4. Domlcio Gondlm 
5. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 

2. Orestes Querei a 2. Ruy Carneiro 

3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 
Reuniões: Ouintos·feiras, as 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis SeviiClcquo"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSlO DI MINAS I INIIGIA- (CMI) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Milton Cobrol 
2. Domlc:io Gondim 
3. Arnon do Mello 
4, Luiz: Ccvolcante 
S. Jarbas Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 

Pr~sidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

lluplente• 
ARENA 

1. José Guiamard 
2. Paulo Guerra 
3. Virgilio Távora 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reunióest Quintas·feiras, às 10,30 horas 
Local! Sala 11Cióvh Sevilóc:qua"- Anexo 11- Ramal623 

Titulare• 

1. Holvldio Nunes 
2. Otto Lohmonn 
3, Saldanha Dorz:i 

1. Danton Jobim 
2, Adalberto Sono 

COMISSlO DK RIDAÇlO- (CI) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenlet Adalberto Sena 
Vice-Presidonte1 Holvidio Nunes 

Suplente• 
ARENA 

1. Virglllo Távora 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistunto-1 Moda Carmen Cast10 Souza- Ramal ·134 
Rounioust Quintas·feiras, Os 12t00 horas 
locoiJ Sole~ "ClOvis Bevilocquo"- Anttxo U - !~omal623 

COMISSlO DIIILAÇOIS IXTIRIORIS- (CRI) 

(15 membros), 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães flinto 

1 9-Vice~Presidentez Saldanha Derzi 

29·Vice·Presidenlel Nelson Carneiro 

Titular•• 

1. Magalhclos Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4. Jessó Freire 

5. Arnon de Mollo 

6. Saldanha Dorzi 

7. José Sornoy 

B. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto Lehmonn 

1. Donton Jobim 

2. Gilvan Racho 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente; Cândido Hippertf- Ramal676 

Reuniões: Quartas-feiras, às 1 OrOO horas 

1, Accioly Filho 

2, Fausto Canelo-Branco 

3, Holvidio Nunns 

4, Comício Gondim 

S, Jarbas Po~~arinho 

6, luiz Cavokanw 

l. Marcos Froir!! 

2. ?aula Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 c 716 

Titular•• 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Catft'''' l'inhuiro 

COMIS5l0 DI5AilDR- (CS) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prt:sldentc1 Ruy Santos 

Vice·Presidonte, Alte11tr Leal 

ARENA 

1, Saldanha Derzi 

2. ltolivio Coelho 

3. O~ires Teixeira 

4. Fa~•\h• l.mtelo·Branc:o 

S. lou. I. r.ll Soptisto 

I. Aljolborto Sono 

2. Gilvon Racho 

MDB 

1. Benjamim Foroh 

2. Ruy Carneiro 

Asslstcnl<u Ludo Ferruira do Rocha- Ramal312 

Reuniõost Quintos·fctira~. as 11100 horas 

Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716 
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COMISSAO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titula roo 

1, josé Guiomord 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Milton Cabral 
Vice·Presiden.tez Augusto Franco 

ARENA 
luplenteo 

1, Alexandre Cost~ 
2. Voscon,olos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgllio Távora 
4, Augusto Fron'o 
S, Milton Cabral 

1, Adalberto Sena 
2, Beniamlm forah 

MDB 

3. Dinarte Mariz 

1. Agef.or Maria 
2, Dirceu Cardoso 

AssiSt~nte: Lêda Ferreira da RoeMo- Ramal312 
Reuni6eh Quartas-feiras, às 9:00 horas 
toccj: Sala "Rui Barbosa"- AnoKO 11- Ramais 621 e.716 

COMISSAO DE SERVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulare o 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Hsitor Dias 
5, Saldanha Derzi 

1, Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Benjamim ForaM 
Vice·Presidentez Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suple!lteo 

1, Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, MaHos le6o 

I, Danton Jabim 
2. lózaro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniõesz Quintas·feiros, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSlO DI TIANIPOITII, COMUNICAÇOIS 
I OIIAI PIJILICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Lourival Baptista 
Vice-Presidentez Alexandre Costa 

Titulare o 

' I. Alexandre Costa 
2. Lulz Cavalêante 
3. Braga.Junior 
4. lourivahBaptista 
4, MaHos leáo 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentoo 

. I. 0Ho lohmann 
2, Teotónio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente; Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramo! 306 
ReUniõesz Terças-ferras, às lOzOO hora:~. 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

I) SIIVIÇO DI COMIIIOIS MISTAS, IIPICIAII 
. . . . I DIINQUIIITO 

Camloolieo Tempor6rlao 

Chefe, Ruth do Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefono• 25·8505- Romal303 
1) Comissões Temporárias para Projetes da CongreSso Nacional 
2)' Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art, 90 do Regimento 

Comum), · 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Aliou de Oliveira - Ramal 67 4; Cloido Maria 8, F. Cruz - Ramal 5981 
Mauro Lopes do Sei- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

P.OR,;S ~ER>A S A L A S ASSIS~ENTE HORAS QUINTA 5 A L A 5 ASSIS':E!ITE 

c.T. RUY BAR!lOSA RONALDO 09:00 C.P. CLOVIS BEVIL.ICQUA CIUIDIDO 

10!00 
N!.mlU.B • 621 O 716 Ro.rr.nl ... 62) 

c.~.R. CLOVIS BEVILACQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY 8/o.RSOS;.. SO!IU 
Rumà.l .. 62) Rumo.io ... 621 ~ 716 

C.A. CLOVIS BEVILACQUA CL~UDIO CoE. C, CLOVIS BEVIL.ICQUA CLEIDE 
10:30 

' R•IDIA1 - 623 COSTA 10:00 
Rnmu.l ... 623 

C.R.E. 'Ri!Y BARilOSA CIUlOIDO C.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 
Rtl.lliD.UI .. 621 o 716 JW.n LÜIS .. 621 e 716 

HO?.i.3 ,:.~;..nu 5 A L A 5 ASSIS~ENTE C.L.S. CLOVIS BEVIL.ICQUA DAIIIEL 

llzOO 
Ro.ma1 ... 623 

Og:OO c.s.u. RUY DAR!lOSA LEDA RU'i BARBOSA 
Rumuia ... 621 o 716 c.s. 

Rnmnlo .. 621 o 716 
LEOA 

c.c.J CLOVIS BEV.tUCQUA MARIA 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL.ICQUA MARIA 

lOzOO Romul - 62) l!lliJ!NA IW""1 • 62) CARN.E:d 

C.!d.E. HUY BARBOSA RONALDO 
RllllllllB "' 621 e 716 

10;)0 c.E. RUY BAI!BOSA DANIEL 
Ramaio - 621 a flG 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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Seção 11 

ANO XXXII- N9 056 SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 197~ BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 78• SESSÃO, EM 3 DE JUNHO DE 1977 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.1.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

Resliluindo aulógrafos de pro}elo de lei sandonado: 

- N• 108/77 (n• 181/77. na origem), referente no Projeto de 
Lei n• 4/77:CN, que autoriza a transferência para o Fundo PIS
PASEP de ações de propriedade da União. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.419, de 2 de junho de 1977.) 

U.Z - Pareceres 
Referenles às segulnles mal é rias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 38/71 (n• 2.042-8{76, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n• 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomlnio cm edifica
ções c as incorporações imobiliárias. 

- Projeto de L~i do Senado n• 42/76, que dispõe sobre a 
identificação de familiares do marltimo, pela autoridade compe
tente, para fins de ingresso na área de portos nacionais. 

-Projeto de Lei do Senado n• 157/76, que autoriza a dis- · 
pensa da taxa de KW de energia elétrica fornecida pelas subsidiá
rias da ELETROBRÁS para irrigação das lavouras no sctor 
rural, e dâ outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 274/76, que altera n redução 
do parágrafo único do art. I• do Decreto-lei n• 194, de 24 de feve
reiro de 1967. 

-Projeto de Lei do Senado n• 301/76, que altera n redução 
de dispositivos do art. 22 da Lei Orgânica da Previdência Social, 
e dú outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 76{77, que dispõe sobre redu
ção da pena dos sentenciados que dourem órgilos de seu próprio 
corpo pura instituições especializadas. 

U.3- Comunicação 
-Do Sr. Senador Wilson üonçalves, que se auscntarã do 

Pais. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR BENJAMiM FARAH -Apelo ao Governo Fe
deral cm favor do enquadramento dos funcionários do Instituto 
Fernandes Figueira, nas categorias do novo Plano de Classifica
ção de Cargos. 

SENADOR LUTZ CA JIALCANTE- Comentário sobre o 
Relatório do Banco Central relativo ao exerclcio de 1976, na 
parte referente à divida externa do Pais no final daquele ano. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo ao Ministro 
do Interior, cm favor de providencias que visem fazer face aos 
prejuízos causados por forte precipitação pluviométrica que se 
abateu sobre a cidade de Fortaleza- CE. 

SENADOR OS/RES TEXETRA -Protestando, em nome 
da Bancada da ARENA, contra nota do Deputado Jarbas 
Vasconcelos, por injusta e ignominiosa, referente a declaração do 
Senador Eurico Rezcnde, a respeito da presença de Deputados 
do MDB na mani'restação estudantil ocorrida na UnB. 

SENADOR•EJIELÁSTO JITETRA- Anâlisc do problema 
da açilo preventiva e repressiva das contravenções penais que 
vêm ocorrendo no Pais, particularmente no que se refere à delin
qUência juvenil. 

I.Z.S- Comunlcaçio da Presidência 

- Referente ao tempo destinado aos oradores do Expe
diente da sessão do Senado Federal do próximo dia 8, que serã 
dedicado a reverenciar a memória do ex-Deputado Carlos La
cerda. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 130/77, do. Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
qo artigo publicado no Diário de Pernambuco, sob o titulo 
"Krieger, um Homem de Bem Desde as Missões", de autoria de 
Gilberto Freyre. Aprovado, 

- Rcdaçilo final do Projeto de Lei do Senado no 173/74, do 
Sr. Senador Magalhilcs Pinto, que dá nova redução ao§ I• do urt. 
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66 da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o mcr· 
cado de capitais c estabelece medidas para o seu desenvolvi· 
mcnto. A:prouda. Ã Câmara dos Deputados 

- Rcdaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 43{76 
(n• 78-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova. o texto da 
Resolução n• 358, da IX Asscmbl~ia·Gcral da Organização Marl· 
tima Consultiva lntcrgovcrnamcntal (OMCI), que aprovou 
Emendas A Convenção da Organização, cm Londres, a 14 de 
novembro de 1975. AproYada. Ã promulgação. 

- Rcdação final do Projeto de Decreto legislativo n• 1/77 
(n• 83-B/17. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Sanitârio para o Meio Tropical, firmado entre a Rcpll· 
blica Federativa do Brasil c a Rcpllblica do Peru, a bordo do 
navio da Armada Peruana, "Ucayali", fundeado no rio Amazo· 
nas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm S de 
novembro de 1976. AproYada. Ã promulgação. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE- Reformulação da pol!· 
tica governamental para o N ardeste. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Homenagem à 
EMBRAER por sua participação no XXXII Salão de Acronâu· 
tica de Lc Bourgct, cm Paris. Solicitação de S. Ex• junto à Mesa, 
no sentido do envio de mensagem de congratulações àquela cm· 
presa c ii Delegação Brasileira que se encontra na França, pelos 
êxitos alcançados na exposição. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRA - Apoio, cm nome da 
Liderança, à iniciativa do Sr, Dirceu Cardoso, 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Inauguração de 
Escritório do Banco do Brasil cm Washington, Aquisição, pelo 
Banco do Brasil, de parte das açõcs do BIAO - Banque lntcr· 
nationalc por I' Afrique Occidcntale. Resultados cía 7• Assem· 
bl~ia Anual da ALI DE- Associação Latino-Americana delns· 
tituições Financeiras di: Desenvolvimento, realizada cm Santiago 
do Chile." · .. , 

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

l-EDITAL 

- De convocação de servidor por ausência ao serviço, 

3 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA. DOS CONGRES. 
SISTAS 

-Ato do Sr. Presidente do IPC. 
-Atas de reuniões do Conselho Deliberativo. 

4-ATASDECOMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES ' . . ' 

ATA DA 78• SESSÃO, EM 3 DE JUNHO DEl977 
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, MAURO · BENEVIDES E HENRIQUE DE LA 
ROCQUE · · . 

ÃS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - Biaga Junior - Cattctc Pi· 
nheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa 
- Henrique de La Rocquc - )osé Sarncy - Pctrônio Portclla -
Mauro Bcnevidcs- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria~ Dinartc 
Mariz- Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Luiz 
Cavalcnnte - Gilvan Rocha- Lourival Baptista - Heitor Dias -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Roberto Saturnino - Benjamim 
Farnh- Gustavo Capancma- Itamar FrancO- Magalhães Pinto 
- Lázaro Barboza- Osircs Teixeira - Mendes Canalc - Evelásio 
Vieira- Paulo Brossard, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- A lista de presença 
ncusa o compnrecimcnto de 33 Srs, Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a scssilo. 

O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo aut6graros de Projeto de Lei sancionado; 

N• 108/77 (n• 181{77, na origem), de 2 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei n•4f77- CN, que autoriza a transfcréncia para o 

Fundo PIS·PASEP de açõcs de propriedade da União, (Projeto que 
· se transformou na Lei n• 6.419, de 2 de junho de 1977.) 

PARECERES 

PARECER N9l70, DE 1!177 · 

Dil Coinlllici de Cotlltltulçio e Ju1tl,a, sobre o Projeto de 
Lefda Câmara n' 38; de 1977 (Projeto dé Lei !I' 1,042-B/76; 
na orlaem), que "aeracenta dlspoútlvo l Lei nt 4.591, lle 16 
dé dezembro de 1964, que "dlsp6e sobre o condonilalo em edl~ 
c1çõcs e u lncorpOraçõft lmobiÍI,rlu". · · 

Rel1tor: Senador Nel10n Carneiro 

Projeto de Lei dli Câmara visa a incluir, entre as obrigações do 
síndico, "manter guardadn, durante o prazo de cinco anos, para 
eventuais necessidades de vcriflcaçilo contá bit, toda a documentação 
relativa ao condominio", A razão apresentada é óbvia, ou seja a con· 
veniôncia de serem conservados tais documentos "quando se torne 
necessária qualquer vcrificaçilo contâbil, no interesse dos condômi· 
nos ou mesmo das autoridades públicas". As dividas fiscais prcscre· 
vem tumbí:m em cinco anos. A medida sugerida, que só encontra di fi· 
culdadcs superáveis na rotatividade dos s!ndicos, é constitucional c 
juridica, e merece ser aprovnda. 1'l o meu voto. 

Sala dus Comissões, I• de junho de 1977. - Daniel Krle&er, 
Presidente- Nel10n Carneiro, Relator- Wilson Gonçaloes- Hehl· 
dlo Nunes - ltal!vlo Coelho - Otto Lehmann - Oslres Teixeira -
Heitor Dias. 

.I 

1 
I 
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PARECER N•l71, DE 1977 

Da Comllldo de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 4l, de 1976, que "dlap6e sobre aldentiOcaçio 
de ramlllarea do marltlmo, pela autoridade competente, para 
fins de ln1reaao na írea de portos naclonala". 

Relator: Senador ltallvlo Coelho 

Apresentado pelo Ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto 
que ora examinamos tem por objctivo garantir aos familiares do 
marftimo o acesso à área dos portos nacionais, com o fim especifico 
de visita ao Chefe da Unidade. 

2. Em sua justificaçilo, mostra o Autor como freqUentemente 
nilo tem o marftimo tempo de sair para a visita a seus familiares, 
porque, " ... mesmo no porto tem o marltimo certas obrigações para 
com o navio, corria, por exemplo, o serviço de divisão, que o impede 
de ausentar-se de bordo. Tais silo os casos do imediato na orientação 
e fiscalização dos serviços de estiva c dcscstiva dos pilotos nos servi· 
ços de embarque c desembarque de tripulantes: dos oficiais de mâqui· 
nas no acompanhamento de reparos e manutenção dos diversos equi· 
pamcntos; do comandante tratando de assuntos do navio junto ao ar· 
mador ou à autoridade": 

Mostra como esses marftimos têm pouco tempo para visitar 
seus familiares, os quais, por seu turno, encontram enormes difi· 
culdades para ingresso naa Arcas de portos, devido às restrições 
decorrentes de determinações das autoridades portuárias, havendo 
casos cm que o marltimo nem consegue visitar nem ser visitado pelos 
seus. \ 

3. O Projeto nada contém de inconstitucional. Parece-nos, 
porém, injurldica a aplicação - no caso cm tela - da conccituação 
de famllia constante da Legislação ProvidenciAria, como objctivos 
sociais bem delimitados, ainda mais que ela significaria, aqui, uma 
abrangência maior do que admitem os motivos de segurança que 
ditam as restrições ao trânsito de pessoa na zona de portos. 

4, ~ de se reconhecer que o assunto comporta matéria tlpica 
de regulamento. Ato normativo da Dirctoria de Portos c Costas de
verA regulamentar a matéria para todos os portos nacionais, e as 
Capitanias de Portos, através de Portaria, adaptarão as normas ge· 
rais às peculiaridades de· cada porto. Na esfera administrativa, po· 
derA haver disposições mais consentâneas com a realidade c de mais 
fAcil modificação, de acordo com as necessidades prAticas. 

5. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto que, 
embora constitucional, afigura-se-nos conter aspectos de injuridici· 
dade c, quanto ao mérito (art. 100, item I, n• 6, do Regimento lnter· 
no), pela inconveniência. 

Sala das Comissões, I• de junho de 1977. - Daniel Krlepr, 
Presidente -ltallvlo Coelho, Relator - Nelson Carneiro, vencido -
Wilson GCIIIÇalvn - Helvldlo Nunn, pela inconvcniencia - Oito 
Lebmann- Heitor Dlaa- Oalrea Teixeira. · 

PARÉCER N• 272, DE l!m 

Da Comluio de Conadtulçio e Julllp, IOIIn o Projlto di 
Lei do Senado a• 157, de 1976, que "autorlu 1 dlapetlll da 
lixa de kw de eaeqla '"lrlct fomeclda pelu auhldl'rlu da 
ELETROBRÁS panlrrllaçio delavouru ao Miar runl, 1 •• 
outras prowldênclu". 

Relator: Senador ltlllvlo Coelho , 

De autoria do ilustre Senador Paulo Guerra, visa o presente 
Projeto a autorillr as subsidiArias da ELETROBRÁS a dispensar da 
taxa de ,kw a energia clétrica rornecida pelas subsidiárias da 
ELETROBRÁS para irrigação de lavouras no setor rural. 

2. Na justificativa, explica o Autor que o objetivo da medida 
intentada ~ permitir aumento da produção, da produtividade c a 
cxpansilo da fronteira agrfcoln, sobretudo nas áreas contlguas aos 

vales úmidos. Dar adviria considerável acréscimo de produção de 
alimentos, para o abastecimento do mercado interno c para 
exportação: 

" ... A energia subsidiada ou a fundo perdido reprcsen· 
tarA o apoio logfstico para a polftica de produção das chama· 
das lavouras de subsistencia. Toda importância aparen· . 
temente perdida rcvcrtcrâ indirctamcntc com ágio aos cofres 
públicos, pela força de trabalho que podcrA absorver, pela 
fixação do homem ao solo nas Arcas semi-Aridas c pela garan· 
tia da produção que proporcionarA ao Pafs." 

3. Como se vede seu art. I• c parAgrafo único, o Projeto ins· 
titui subsfdio para o fornecimento de energia clétrica a ser utilizada 
para irrigação de lavouras destinadas ao consumo interno ou à 
exportação. 

Por isso, apesar dos elevados ·propósitos que o inspiram, ele é 
inconstitucional, uma vez. que, versando matéria financeira, colide 
com o disposto com o art. 57, item I, da Constítuíçilo. 

4. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, que se 
nos afigura inconstitucional. 

Sala das Comissões, I• de junho de 1977.- Dulel Krlepr, 
Presidente - ltlll•lo Coelllo, Relator - Oito Lell- - Helwldlo 
NUMI - WUaon Goacll•n - Nelaon Cal'llllro, vencido - Hlltar 
Dias- Ollrea Telxtln. 

PARECERN• 273,DE1!m 

Da Coaalalo de CoMtltulçio e J11111ça,IOIIn o Projeto di 
Lei do Senado at 274, de 1976, que "altera 1 ndaçio do,.._ 
IJ'IIfo lfalco do art. I• do Decnto-lel at 194, de 24 de fflertlro 
de 19117". 

Relator: Suador Htltar Diu 

O Projeto sob estudo, de autoria do Senhor Senador Yas· 
concclos Torres, objctiva conceder às entidades filantrópicas, como 
tal reconhecidas após 10 de maio de 1968, os bcneficios de que trata 
o Decreto-lei n• 194, de 1967. 

O citado instrumento concedia às entidades criadas antes 
daquela data o privilégio de isenção, da obrigação de depósitos ban· 
cArios relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (art. 2• 
da Lei n• 5.107 J66, combinado com o Decreto-lei n• 20/66), quer 
cm relação à todos os seus empregados, quer cm relação apenas aos 
não-optantes, assumindo, em contrapartida, o ónus de indenizar os 
empregados eventualmente despedidos com menos de um ano de ser· 
viço, com "quantia igual ao depósito bancllrio, com corrcção 

. monctâria c juros, a que o interessado faria jus". 

A medida, criada cm 24 de fevereiro de 1967, foi prorrogada por 
mais de trinta dias, via da Lei n• 5.406, de 9 de abril de 1968, prazo 
este qucjA se exauriu definitivamente. 

A partir de cntilo, segundo o entendimento do Autor do Proje
to, criaram-se "duas situações anómalas" a merecerem "reparação 
pronta c eficaz", mediante extensão daquele favorecimento de modo 
amplo, como forma de corrigir tal distorção. 

Entendemos, no entanto, que a legislaçlo extravagante -
Decreto-lei n• 194/66-, visou tio-somente a sanar eventuais entra· 
ves ao funcionamento do sistema. do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, relativamente às entidades de fins filantrópicos, por 
ocasiilo de sua implantação, A fixação de prllZos evidencia o prop6· 
si to de não tornar permanente a norma, 

Outrossim, nilo se poderia acolher a rctroatividade, como de 
boa forma jurldica, porque o reconhecimento nilo pode ser anterior 
ao Decreto-lei que autorizou a concessão do beneficio cm causa. 
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Diante do exposto, c embora reconhecendo os elevados propósi· 
tos de seu Autor, somos contrários no Projeto, por injurfdico. 

Safa das Comissões, 1• de junho de 1977. - Daniel Krleger, 
Presidente - Heitor Dias, Relator - HeMdlo Nunes - Wllaon 
Gonçalves- Nelson Carneiro - Ollo Lehmann- llalfvlo Coelho -
Oslres Teixeira. 

PARECER N• 274, DE 1977 

Da Coml .. io de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto.de 
Lei do Senado n• 301, de 1976, que "altera a redaçio de dispo
sitivos do artigo 22 da Lei Orginlca da Previdência Social, e 
dá outras providências", 

Relator: Senador ltalfvlo Coelho 

Subscrito pelo eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto 
sob exame visa a alterar a redaçilo da Lei Orgânica da Previdência 
Social, eliminando-se do item II do artigo 22 a letra "c" e acrescen· 
tando ao item III do mesmo artigo a allnca "d" com a expressão "au· 
xflio funeral". 

Ao parágraf~ único do artigo 44 da aludida lei é dada a seguinte 
redução: 

"Parágrafo único. Quando o executor for dependcnie 
ou se~urado, receberá o mâximo previsto no artigo." 

Na justificação da matéria, pondera o Autor da proposição que, 
na legislação básica da Previdência Social, existem bcncflcios que só 
são devidos aos segurados c aqueles que o silo exclusivamente aos de· 
pendentes, entre os quais se acha o nuxnio·funeral, cujo pagamento é 
estabelecido pelo nrt. 44 do mesmo diploma legal. 

O objetivo primordial do projeto é além de assegurar o paga· 
mento do auxilio-funeral como hoje ocorre, nos dependentes, por 
morte do segurado, garantir o aux!lio pelo falecimento de depen· 
dentes seus. 

O artigo 3• estabelece que os encargos serão custeados com as re· 
ceitas previstas no artigo 69 da LOPS. 

Com efeito, trata-se de nftida prestação previdcnciãria e assis· 
tencial que, inobstante os meritórios objetivos, colide com o dispo· 
sitivo do parãgrafo único do artigo 165 d.a Constituição, assim 
redigido: 

"ParAgrafo único. Nenhuma prestação de serviço de 
assistência ou beneficio compreendidos na Previdência Social 
será criada, majorada ou estendida sem a correspondente 
fonte de custeio total." 

Com a finalidade de gerir a polftica social do Estado, o Instituto 
Nacional de Previdência Social aplica, atuarialmente, um fundo 
comum de economia de milhões de contribuintes e não pode, sob 
pena de rutura do equillbrio financeiro do sistema, assumir encargos 
que não estejam rigorosamente compatibilizados com a sua polfticn 
de custos prevista no artigo 69. 

Nem mesmo os superavits podem ser onerados, pois os mesmos 
constituem a chamada reserva de contingência para compensar os 
deftcits eventuais. 

Pelo exposto, unte o incontornãvel imperativo constitucional do 
parágrafo único do artigo 165, opinamos pela rejeição do Projeto. 

Sala das Comissões, I• de junho de 1977. - Daniel Krleger, 
Presidente- 11-livlo Coelho, Relator- Nelson Carneiro -Wilson 
Gonçolves - HeMdlo Nunes - Otto Lehmann - Heitor Dlos -
Oslres Teixeira. 

PARECER N• 275, DE 1977 

Da Coml!!io de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 76, de 1977, que "dlsp6e sobre reduçio da 
pena dos sentenciados que doarem órgios de seu próprio corpo 
pora Instituições especializadas"· 

Relator: Senador Otto Lehmann 

I. A disposição de órgilos e partes do próprio corpo humano, 
vivo, para fins humanitários e terapêuticos, jll é permitida pelo art. 
I() da Le.i.n• 5.479, de lO de agosto de 1968. 

O projeto ora em estudo, em evidente· complemento ao diploma. 
acima referido, visa estabelecer uma recompensa, de natureza não 
econõmica, ao disponente que, à época da doação, encontrar-se con· 
denudo à pena de detençilo ou reclusão. No desconto de um terço 
dessa reprimenda consistiria a recompensa. 

A análise do projeto, pela natureza das normas que pretende im· 
plantar, há d.e ser feita ni!o somente à vista de seu próprio texto mas 
também em confronto com a Lei n• 5.479/68 e com o Código Penal 
Brasileiro. 

2. Com a devida vênia de seu ilustre autor, o eminente Se· 
nador Nelson Carneiro, o projeto afigura-se inviâvcl c injurfdico. 

Com efeito, inúmeros são os aspectos de natureza ética, jurfdica 
e prâtica que desaconselham o acolhimento da proposição. 

A questão de se saber se o individuo goza de poder absoluto ou 
relativo sobre o seu próprio corpo, podendo dispor ou não dele, no 
todo ou em parte, a seu bel prazer, segundo Murilo Rezende Salgado 
(Revista dos Tribunais n• 491, pllgs. 241·7), divide atualmcnte os au· 
tores em dois grupos. De um lado, os que se filiam ao pensamento, 
sustentado, entre outros, por Cunha Gonçalves e Roberto de 
Ruggiero, do "primado da autonomia da vontade" pelo qual "a 
pessoa humana poderia dispor de qualquer parte do corpo humano, 
para qualquer finalidade, mesmo daquelas insuceptfveis de rege· 
neração". De outro, em que se pile o ilustre Professor de Direito Pri· 
vado, de Santa Catarina, acompanhando Caio Mãrio Pereira da 
Silva c Pontes de Miranda, cm que se admite que a "separação de 
p~rte do corpo humano, quando nilo se trate de parte susccptfvel de 
regeneração, tal o cabelo, o sangue, só é permitida pelo direito, para 
finalidade digna de proteçilo. A regra geral é a proibição de redução 
da integridade flsica"- pãg. 243. 

Referida questão constitui até hoje problema doutrinllrio ainda 
não resolvido. Contudo, é fora de dl1vida que a segunda e última 
posição supramcncionada melhor corresponde ao pensamento jurfdi· 
co hodierno, ao qual, em face da Lei n• 5.479/68, filiou-se o legisla· 
dor pátrio. Fora de dúvida também que, qualquer que seja a orienta· 
çilo doutrinãria assumida, emerge, como fator preponderante na 
solução de matéria, a imprcscindibilidade do consentimento do doa· 
dor. E este consentimento, como adverte Serrano Neves (Da Tutela 
Penal do Coração, Rio, 1968, pllgs. 92 e seguintes), nem sempre 
decorre de "livre delibcraçilo". No caso especifico do projeto, tratan· 
do-se de doadores, condenados pela Justiça, a penas privativas de 
liberdade, muitas delas de longa duração, vivendo nas prccãrias 
condições inerentes aos presfdios do Pais, dificilmente se poderia afir.' 
mar que o consentimento então obtido do sentenciado nilo cons· 
tituirã "declaração viciada pelo estado psicológico do disponente". 
Em verdade, para a grande maioria dos casos, o consendo assim obti· 
do seria resultado de manifesta coação, consistente em acenar para o 
presidiãrio com a única forma para a redução de sua pena: automuti· 
lar-se. 

Por outro lado, irrcvcrsfvcl ou nilo a mutilação - c na maioria 
dos casos, ela o é, além de gravfssima - equivaleria ela, no campo 
jurldico-penal, a uma verdadeira substituição de penas, em nada 
vantajosa pura o sentenciado que, a par de não ter mais de cumprir 
um terço de sua pena dctcntiva, ver-se-ia irremediavelmente condena· 
do a viver, para o resto de sua vida, privado de órgão ou parte de seu 
corpo, com todos os rcnexos flsicos c pslquicos decorrentes desse 
fato pura si e seus familiares. 


