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- Comunicundo à Prcsidi:nciu o nome p<~rlamcntur que adouná. 14 
- Manifesto à Nação, lançado cm Manaus, pelo Professor Samuel Bcnchimol, 

ao iniciar o Ano I Brasileiro da Florc:~ta Amalônica. Decl<Jraçõcs do Presidente C'ii 
·\."i'iociaçào dos Emprc~:~ri~h da Am•uónia. Considcraçàelo relativas i1 cnmplc.\idadc 
do problema da no resta amazónica c~ necessária compatibilizuçào de aspectos eco· 
nômicos, ecológicos c sociais no uso dos recursos noresiUis. lb4 

- Requerimento n' 3~/79, de dc:sarquivamento do Projeto de: Lei do Sendo n~ 
59J71. ~2() 

-Requerimento n~ 39f79, de de~arqui\o'tlmento do Projeto de Lei do Senado n~ 
2~1Jii. ~~9 

JOÃO Ct\LMON 
-Comunicando ã Presidi:rlcia o nome: parlamentar que adoturá. 15 

JORGE KALUME 
-Aparte uo Senador Aloysio Chaves. IJb 
-Comunicando à Prc~idi:ncia o nom~: parlamentar que adoturfl. I~ 

JOSf. GUIOMAR O 
-Comunicando à PresidCncia o nome parl<~mentar que adotuni. !4 

JOS~ LJNS 
- Ararlc ao Senador Cé:sar Cats. t 16 
-Aparte ao Senador leite Chaves. 2Jti 
-,\partes ao Scr~ador Agcnor Maria. 259, 260, 263, ~64 
- Apartc:s ao Senador Dirceu Arcoverde. 231, 232 
- Apilrtc:s uo Senador Evandro Carreira. 272, 113 
-Apartes uo Scn:1dor Evc:lá.sio Vieira. 2UI, 202 
- t\parle ao Senador Henrique Santillo. J9U 
- t\p<lrle ao Senador ltumar Franco. ]75 
-,\parte ao St:nudor Lázaro Burhoza. 142 
- Ap<~rte ao Senudor Lomunto Júnior. 194 
-Aparte~ ao Senador Marcos Freire. ]58, 15tJ, JtíO, 27tí, 27tJ, 2RU, ~H! 
- Apurte ao Senador Ore:;teli Qu~rcia. ~66 
-Apartes ao Scna.:lor Roberto Suturnino. 187 
-Comunicando à Prcsidênciu o nome parlumc:ntur que adoturú. 15 

JOSE RJCH,\ 
-Comunicando à rrc:sidência o nome pnrlumenlar que adotarâ. 17 , 
- Enc:uninhundo oficil) ll Presidência, comunicando que ~c uu~cntarú' do 

110\Í\1, \4"1 

JOSE S,\RNEY 
- t\purtc ao Senudor Ernundo Uchôu. JJ 
- Apurtc uo Senador Jurbus Pu~surinho. IJI 
-Aparte uo Senudor Lâzuro Burbozu, 14::! 
- Comunicundo b }lrcsidi:ncia o nome pnrlumcnun que ndotur!L \4 
- 11rojeto de lei do Senudo n~ 2\j15 (Complementur), que: dispõe sohre u llflO· 

~cnto1dnriu pu r velhice dos hcnc:liciários do l'rogramu de As~ist~ndu lHl Trnhalhullnr 
Rurul, altc:randn u urtigo 4v du Lei Complemc:ntur nv 11/71. 257 

JUTAIIY ~IAOALHÀES 
- Cumunicundo i1 Prc:si\.lênL:iu (l nome purlumenwr 4uc udotur{L 15 

I 

I 

I 
I ·-



IV 

L,\.l.i\HO R/,RH07.A 
- Anivcr,ário dro fundação do jornul Clnrn d~ Março. Observu~·õc~ Mlhrc o 

l>l!crcto·Lci r,~ l.b7~. \ILIC altcru a h:gisJuçào do Imposto de Renda cm rclacào a ren
dimentos sujeitos à rctençilo na fonte. 140 

-Apurtc ao Senador Cunha Limu. 216 
- Apurte tw Scn:tdor ltuntar Frunco. 152 

leiTE CHAVES 
-Aparte uo Scnudor Ermmdo Uchôu. 30 
- Apurtc ao Senador Nelson Carneiro. 117 
- Ap;1rtcs ao Senador Paulo Brossard. 24, 255 
- Auspiciosidutlc do encontro mantido entre os J•rcsidcntcs da ARENA c do 

M DIJ, como russo essencial parn uma maior contribuiçào do Congresso ao procc~so 
-<!c rcdcmocratizaçào do Pnrs. 268 

- Ccntcnário de nascimento do cientista Albert Einstein. 23K 
- Jlarticipaçào dus. lideranças poHticus no projeto de democratização do 

Pai~. JJ') 
- Projctu de lei do Senado n~ 3K/76 (Complememar), que torna inelcgi\leis 

rmr tio is anos os que ti\lc:rcm C::(ercido cargos de direçào em empresus de capital cs· 
trangeiro. ~2K 

- Projeto de lei do Senado n• 82/76 (Complementar), que concede isençào de 
imp,lstos incidentes nos produtos industrializados de soja, destinados à alimentação 
llumana. 257 

UNOIR VARGAS 
..:... Comunicando à Presidência o nome parlamentar que udoturá. 17 

LOMANTO JUNIOR 
- Apurte uo Senador César Cais. li 3 
- Aparle ao Senador Orestes Quérciu. 267 
- Apunes ao Senador Agc:nor Maria. 262, 263 
-Apartes ao Senador Marcos Freire:. IS6, IS7, 2M2, 2!!3 
- Apartes no Senador Paulo Brossurd. 2S3, 254 
-Comunicando à Presidência o nome parlamentar que udotará. IS 
- Relato da \lisita feita por S. Ex• a Jua1.eiro c outros municípios do EMudo da 

Bullill vitimados pelas clleias do rio São Francisco. Pro\lidências cmcrgcnciai~ do 
Governo, no sentido de assistir as populações Oagcladas. 192 

LOURIVAL BAPTISTA 

- ComuniC;J.ndo à Presidência o nome parlamentar que adotarA. JS 
-Realizações do Ministro Azcrcdo da Sil\lcira à frente do Mini1tério das Rc-

\~çbcs Exteriores. 172 

LUIZ CAVALCANTE 
-·Aparte ao Senador Itamar Franco. 152 
-Comunicando à Presidência o nome parlamentar que udotará, IS 
- Divergência entre o Brasil c a Argcnlinu no tocante às cotas das hidrclêtricas 

de lr.aipu c Corpus. 218 
- Encuminhando u votação do Projeto de lei do Senado n' IS4j7S (Complc

rncntllr), de sua autoria. 227 

-Projeto de Lei do Senado n' JS4/15 (Complementar), que ultcru a)l Lch. 
C o()01Jlh:mentures n~s 7 j7J c 19/74, cria o Banco Nacional do Trabalhador, e dá ou· 
Ir.:~~ providências. 227 

I. UIZ VIANA 

-Comunicando a convocação da terceira rcuniào preparatória, a fim de liC 

proceder U clcicào c posse dos demais membros da Mcaa, 19 

- Cumunicundo u designação do Scnudor Dinurtc Mariz, no período de rccc~· 
ll.,, p~m intcgrur, juntumcmo com o Senador Nelson Carneiro, u delctluçUo hru~ileira 
d IV Hcuniào Conjunta dos Pnrlumentos Lutino-Amcricnnos c Europeu~. rcu\i1uda 
tnl Rnrnu. 71 

-Comunicundo u clciçi\o do 2•-Vice.IJresidcntc: c 2' c 4~-secrctários. 25 
- Comunicundo a rc:laçl!.o dus proposições arquivadas cm cumprimento uo di~· 

posto no urtigo 367 do Regimento Interno. 71 
- Cornunicundo que u li nulidade du presente reunião destina-seU ch:içi'lo c pu~· 

11: do 2•-Vice-Prcsidcntc c 29 c 4•-Sc:crc:tllrios da Mcau do Scm1do para o biênio 
l'll79/19liO. 25 

-Comunicando que u finalidade da rcunino ~destinada ll eleição e posse dos 
mc01bros du Mesu do Senado, para o biênio l979j19HO. 20 

-Comunicando o arquivamento de Projetas de lei oriundos da Cümuru doh 
Dcrutudm, cm virtude de terem recebido pareceres contrArias quanto 110 m~rito, dus 
,'()missões u que r oram distribu(dos. 109 

-Comunicando o utcndimcnto do Oflcio n9 31JSj78, do I9·Sccretário du Câ. 
m~ru dos Dcputndos. 214 

- C:omunicnndo o prazo pura oferecimento de emendas uo Projeta de Re~a· 
lucilo n' 1/78. 1

) I 

- Comunicundo o recebimento d•u Mcnsólgcns n~s :!4 a 31j7Q, do !•residente 
du República. 71 

-Comunicando ~ recebimento do Ollcio n' S/2/79, d11 Prdcituru Municipal 
de S:ln ~nulo, de uutonznçi\o do Scnudo para que nquclu Prefcituru possa contratar 
emprCst1mo externo, pam fim que c~pccifica. 71 

-Comunicando o recebimento de comunicações de Senadores que se ausenta· 
rum dn Pais, durante o recesso. 71 

-Comunicando o término do pra.lo ;')ara oferecimento de emc:ndus uo Proieto 
de Decreto Legi~lativo n' 27/78. 147 · 

- Eh:içào dos cargo~ de 2~·Vicc·Prc&idcntc, 29 c 4~·Sccrctários, reconhecidos 
\lagos cm decorrência da desistência dos Scnudorcs paru os mesmos e~colhidos. 24 

- Prcjudiciulidade dos Requerimentos n•s 176, 19S a 20\, :!lI, 232, 24S, 2S4, 
2Hil e ~IJU, de 1978, cm virtude de as mat~rius pertinentes, ou sejam, os Projcto!t de 
Lei do Senado n•s JSj74, IS, 121, 202. 211, 230 c 257, de 197S: 2 c46, de 1976; K, 77 c 
Ji)U, de: 1977; 13 c IS, de 197M, terem sido arquivado•, ao linal da legi1lutura panudu, 
nos termo~ do urt. 367 do Rc~imcnto Interno. 214 

-Proclamando o nome do Senador Dirceu Arcoverde, ;!v.Vice-Prcsidcntc, c 
du!<> Senadores Gabriel Hermes c Gastilo MUller, rc:spcctivumcnte, 29 c 
41•.sccn:lários. 2S 

-Proclamando os Senadores Nilo Coelho c Hugo Rumos, relipecti\lamcnte, J9 
e 2v.Vice-Pre5idcntc5 do Senado; Senadores Alexandre Costa, Cunha limu,lourivul 
8uptililu c Jaison Barreto,"rcspecli\lamentc \9, 2', 3• c 4•·Sccrctários, 22 

-Proferindo discurso no momento em que uasume u Presidénciu do Sena
do. 19 

-Respondendo a questão de ordem formulada pelo Senador Itamar Frun· 
co. 21 
- Respondendo a questão de ordem rormulada pelo Senador Marcos Freire. 22 

M,\GALIIÃES PINTO 
-Apartes ao Senador Ernando Uchôa, 26, 27 

MARCOS FREIRE 

-Aparte ;ao Senador Evandro Carreira. 273 
-Aparte ao Senador Humberto Lucena. 171 
-Aparte uo Senador hamar Franco, 176 
-Aparte ao Senador lo manto Júnior. 194 
-Apreensão dus populações pernambucanus situadas às margens do rio Sào 

Francisco, face ao aumento da vazào da burrugcm de Sobrudinho. IS6 

-O fortulccimcnto institucional da SUDENE c o respaldo cconômico. 
linuncciro como medidas rci\lindica.dus pelo Nordeste para o 5CU desenvolvimen
to. 27K 

- Poluiçllo dos rios pcrnambucanos. 273 
-Questão de: ordem, rcfcrcntc à necessidade de se completur a clciçllo da Mesa 

Dirctora, an1Ci do recesso, em face da desistência de membros do MDB escolhidos 
para curgoli da Mesa. 23 

- Qucstilo de ordem referente a pedido de rcn6ncia rcita pelo Senador Hugo 
Rumos. 22 

MAURO BENEVIDES 
-A pune uo Senador C~sur Cais. tiS 
-Aparte ao Senador Cunha Lima. 216 
- Aparte uo Senudor Itamar. Franco, 196 
-Apartes ao Senador Ernand., Uchõa. 28, 29, 30 
-Aparte ao Senador Leite Chaves, 269 
- Apilrtes ó!O Senador Marcos Freire. 27K, :!MI 
- Apurtc ao Senador Roberto Saturnino. IM6 

-Comunicando, cm nome da bancada do MDB, a indica~ o du Senador Puu· 
lo Hrossard pura u Liderança du Bancada nu presente Sessão Lcgislóiti\IU, 92 

. - Homenagem de pei<u pelo rulc:cimcnlo do Padre Jos~ Arimatéiu Antune~ Di· 
nu. 'J3 

-Projeto de Lei do Senado n• 13/79, que dispõe sobre a concessão de uposc:n· 
tadoriu especial puru o comerciAria, no rorma que cspccificu. 22S 

- Propos1u de Emenda U Constltuiçào, a ser aprcscnludu por S. E:(•, rcstuhclc
cendu u autonomia politica dus capitais bruailcirus, 137 

MILTON CABRAL 
-Aparte uo Senador Cunha Limu. 217 
-Aparte uo Senador Dirceu Cardolio, 226 
-Apurte ao Scnudor Leite Chaves. 26K 
-Comunicando li Prcsidênciu o nome purlamentur que udotnrá, 1 ~ 

MOACYR DALLA 
-Aparte uu Scnudor Jtumur 1:runco. 176 
- Comunic;mdn li Prcsidénciu o nome purlamcn11lr que uduturft. 111 



MLIRII.O OADARÓ 
-Aparte ao Senador LAwrr> Darboza. 141 
- Apnrtc no Scnndnr leite Chave.~. 26Q 
-Ap;lrlcs ao Senador ltumur Frunco. 175, 176 
-Comunicando à Ptcsidênciu o nome porlumentar que udotur6. 16 
-Dia lntcrnucional da Mulher. 14M 
- Di~utindo Projeto de Lei do Senado n' J'd/12 (Complementar), de uutoriu 

dtl Senador Franco Montoro. 256 
-Encaminhando a votaç~o do Projeto de Lei do Senado nq Jk/72 {Complc

rnentar), de autoria do Senador Frunco Montara. 256 
- Eneoiminhando a votaçào do Projeto de Lei do Senado n• 34/74, de autoria 

do Senador C;1rvalho Pinto. 258 
- Encuminhando a votação do Projeto de J.c:i do Scnudo n'IIH/74, que define 

os crimes de: rapon1abilidndc do Governador c doa Sccrc,Arioa do Governo do DF 
c dá outras providências. 258 

- Encaminhando a votaçllo do Projeto de Lei do Senado n~ 7/76 (Complemen· 
tur), de autoria do Senador ltamur Franco, 22H 

-Realizações do Governo Cic:ii-~:1, no momento c:m que S. Ex' dc:btu u Presi
dência da República cm virtude do término de: seu mtlndato (discurso entregue b rc· 
vi~llo !lo orador), 253 
NELSON CARNEIRO 

-A pane ao Senador Murílo Badarô. 148 
-Apartes ao Senador Orestes Qui:rcia. 148, 219 
- 1\pc:lo ao Dlrc:tor.Ocral do DASP, cm favor de servidores do antigo Dc:par· 

tumcmo de Correios l;l Tc:l~gra!os, tendo c:m vista discriminações que: estariam so· 
rrc:ndo. ns 

- Comunie<~ndo a Preaidênciu o nome parlamentar que: adotarú. 16 
- Decisão do Tribun:ul de Conttts da Unillo, ao aprovar parecer do Ministro 

Luiz Galotti, determinando a e){tens!lo aos que se inativarum cm virtude de acidente 
no serviço ou de docn~as especificada~ cm lei, de todas as vantagens a que, !iC conti· 
nuas~em cm :.llividudc, teriam direito cm d~orri:ncia da aplicação do Plano de Clas· 
silicuçào de Cargos dos Servidores Públicos Civis da União. 267 

-Diu Internacional da Mu\her. 153 
_ Encaminhando 11 votação do Projeto de: Lei do Senado n' 268/76 (Comple· 

mc:nt;ar). de sua autoria, 228 . 
.._ Ju!ltificando Projeto de Lei do Senado n' 14/79, de sua uutona. 226 

-Projeto de Decreto Legislativo nY 17/76, que altera o Decreto Legisluti\IO n~ 
CJ6f75, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar, 192 

-Projeto de: Lei do Senado n' 159/76 (Complc:mcnuar), que introduz modifi. 
cacõe<; nu Lei Complementar n• 26/75. 191 

-Projeto de Lei do Senado n• 268/76 (Complemc:n,ar), que dispõe sobre a 
cont:~gern rccfproc:~ de tempo de ficrviço urbano c rural para efeito de nposcntado· 
ria. 228 

-Projeto de Lei do Senado n• J/79, que rc:gulumcnua o Conselho de: Defesa 
do~ Direitos dJ Pessoa H uman:a, e d4 outras providências. III 

-Projeto de Lei do Senudo n9 4j79, que Citcndc: nos depósitos judiciais cm di· 
nheiro, ordenados por outras autoridades judiciftriaa u corrcçào monctlaria prevista 
para os ordenado~ por juizes federais, I li 

-Projeto de Lei do Senado n' 7 f79, que rcstabc:lc:cc, pc::lo prazo que cspeciOca, 
o C:){trciclo da faculdade prevista no Occreto·Lci n• 194f67. 149 

-Projeto de: Lei do Senndo n' 14/79, que revoga dispositivo da Lei n9 

5.441)/bH, os Dccn:to~·Lcis n~'s 6n c 1,273, respectivnmcntc:, de 3 de julho de 1961
) a 

29 de maio de 1973. c dà outras providências, ::!25 

-Projeto de Lei do Senado n• 16j79, que estabelece limite mtaximo pura a taxa 
de correçào monetária cm finuncillmcntos de cnsa próprio, quando o mutuário tiver 
rc:ndu mensal iruul ou inferior :a seis suiArios mínimos. 237 

- Rc:democrutizHçàn do Pu/s. 117 
-Requerimento n' 6/79, de desurqui..,Pmcnto do Projeto de lei do Senad\l n• 

.14U/7K. llK 
-Requerimento n' 7/79, de dc~arqUtvamc:nto do Projeto de lei do Senado nY 

.14h/7K. llK 
-Requerimento n~ 8/79, de dc,urquivnmcnlo de\ Projeto de Lei do Senado n' 

J47/7H. llK 

-Requerimento n9 9f79, de dc:sarquivumcnto do Projeto de Lei do Senado n' 
34K/7K. 12K 

-Requerimento n• I U/79, de dcsurquivumcnto do Projeto de lei do Senndo n• 
.140/lK. llK 

-Requerimento n• 11/79, de: d~:surqui ... amcnto do Projeto de Lei do Senudo n' 
)~UflK. llK 

- Rc'Jucrinn:nto n' I ::!/79, de dcsnrqui\lumento do Projeto de lei do Senudu n1' 
mm. llK 

-Requerimento n' 13/79, de desurquivumento dn l)rojcto de: lei du Senndo n' 
JS2/7H. 12/i 

NILO COEI.IIO 
- Cumunicundtl 11 clciçilu dos suplentes de sccrclúrios. 2S 
- Cumunic;mdn à !•rcsidi:ncht u nurne parlumcntur 411c udoturt.. IS 

v 

-Comunicando conYo~aç~o de: reuni:! o preparatória, dcstinndn a complemcn· 
tnr a composi~ào da Mesa do Senado. 25 

-Comunicando o término do prazo p<~ru oferecimento de emc:ndU!IIIO Projeto 
de Re~oluçllo n' 1/79. 173 

- fJroclDmundo os Senadores Jorge Kalume, Benedito Canelas, Jollo Basco c 
l)ussos Pôrto, suplentes de secretários, 25 

-Proferindo discurao, no momento cm que: anumc a presidência. 24 

ORESTES QUERCIA 
-Aparte: ao Senador Evt~ndro Carreira. 122 
-Aparte ao Senador llamar Franco, 176 
-Aparte ao Senador Mauro Bcnevídcs. 137 
- Apane& ao Senador Jarbas Pauarinho. 220, 221, 222 
-Aparte& ao Senador Lâzaro Barbou. 142 
-Aspectos de programa da TV-Globo, a respeito da politica de racionaliznçào 

de combustrvcladotada pelo Pais. O racionamento de combustivc:l como opção mais 
tógica para enfrentar 11 crise mundial do petróleo. 266 

-Apelo às autoridades do Governo cm ravor da libertação da braailcira Flhia 
Schilling, detida no RcpúbliCil Oriental do Urusuai. 152. 

- Dia Internacional da Mulher. Considerações aobre o Projeto de Lei do Sena· 
do n' 6f7M, de sua autoria. 147 

-Projeto de Lei do Senado n• 6/79, que institui a aposentadoria voluntflria da 
mulher segurada do INPS, após vinte: c cinco anos de serviço, com proventos pro· 
porcionais. 147 • 

-Projeto de Lei do Sc:n<Jdo n' 9/79, que: dispõe sobre a iscnçllo do Imposto de 
Renda para os proventos da aposentadoria e pura as pensões, sob a condição que CS· 

pc:cifica. 164 
-Projeto de Lei do Senado nv 11/79, que: modilica a rcdaçào do§ 4' do art. 543 

daCLT. IBI 
-Projeto de Lei do Senado n• 12/79, que revoga a letra "8" do art. 62 da 

CLT. lll 
-Projeto de Lei do Senado n• J5j79, que dispõe sobre a concessão do s:~lârig. 

familia aos trabalhDdorcs temportarios, de que trata a Lei n• 6.019/74, 237 
-Revogação de parecer emitido pela Consultaria-Geral da República, aprova· 

do pelo Presidente da República cm 11-12-78, referente A jornada normal de trabu· 
lho dos bancArias. 2UI 

PASSOS PDRTO 
-Comunicando à Presidência o nome parlamentar que adotará. IS 

PAULO BROSSARD 

- Aparte ao Senador Agenor Maria. 261 
-Aparte: ao Senador Henrique Santillo. 189 
-Aparte: no Senador Evandro Carreira. 122 
-Apartes uo Senador Ernnndo Uchõa. 28, 29 
-Apartes no Senador Jarbas P:auarinho. 18, IJJ, 221, ~2::!, 264 
-Apartes ao Senador Henrique de La Roçquc. 180, 1~1 

-Apartes ao Sc:nad.or Roberto Saturnino. 186, 187, 181'1 

-Apelo ao GÕ\Icrno no sentido da elaboração de um plano assistencial Yisan· 
do amparar o pequeno produtor do Estado do Rio Grnndc dQ Sul, vitimado pela 
prolon!ladu C!itiagcm que atingiu aQuele Estado. 253 

-Comunicando a india~.çlo dos titulares e suplentes que integrarão as com is· 
sbcs pcrmuneti!CS do Senado, como representantes do MDB. 214 

-Comunicando a substituiç!o de membro cm comissllo parlamentar de in· 
quérito. 215 

-Declarando, como Lfder do MDB, o compromisso regimental de posse ptCli· 
tudo pelos ScnudorCli daquela ugrcmiaçllo. 13 

-Declarando, em n~mc do MOB, a decisão duquelc partido de niio intc:grar u 
Me~u Dirctoru do Senado que dirigir!1 os trabalho~> da Cusu no b1i:nio 
/971)jltJHlJ. 17 

-Discutindo o Projelo de Lei da Câmnra n' M7 /75, que dispõe: sobre o re~istro 
de c:mpresus nas entidudes lisculizudoras do exerc/cio de profissões. 116 

-Eleição dos titulares du Mcsn untes do recesso purlumcntar, face 11 desi~ti:n. 
ciu de membros do MD8 pura os cargos enunciados. ~) 

- Encuminhundo à Mcsu declara~ o subscritu por Senadores do MDB, pela 
'JUIII declinam dil indicação de seus nomes par11 os cargos de 29-Vice-Pn:sidcnte, ~"'c 
4'·Sc:crctários, 22 

- E\loluçào do. M DB no regime rc:Yolucianário cu responsubilidade de que es
tA imbufdo o partido oposicionista diante da Nuçào brusilciru. Apreciuçào de tre· 
chm du mcns;a~em cm:aminhuda ao Congresso pelo Presidente du República {di~cur· 
'n entrc~uc i1 rc..,isàn do orudor). JJI 

-J•rnferindo di~curso refcnentc ~ clciçào dos membros du Mesa du Sena· 
do. 2U 

I'I:DRO I'EDROSSIAN 
- Cnmunicundn i1 Prt:sidi:ncin o nome rnrl<tmcnlur que udutur(L /6 



VI 

PEDRO SIMON 
-Aparte ao Senador Jurbu~ Passarinho. 22 
-Comunicando à PrcsidCnciu o nome parlumcntnr que a dotar{!. 17 

I'ETRONIO PORTELLA 
-Comunicando u convocuçào du segunda reunião prcpurutõriu destin:tdu it 

clciçi'io do Prc!lidcntc do Senado, pura o biênio J'l79fl980, 17 
-Comunicando a prestação do compromisso regimental c posse dos Scnmlo
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RAIMUNDO PARENTE 
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-Requerimento n~ 29/79, de dcsarquivumcnto do Projeto de Lei do Senado n~ 

46(74. 190 

ROBERTO SATURNINO 
-,\ lihcrdudc ~indic:al c a politica salurial dentro do contc:tto du redcmocruti· 
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H. ComunicHçl'\o du Presidência: 
-Pra/o pum oferecimento de cmend;r~ ao Projeto de Re~nluçiltl 

nY l j71J .......... , ...•....•......... , ................. , .......... . 

tJ. Discursos do e)lredientc: 
- Sen. Gabriel Hermes ...... , . , , , ... , , , , . , .... , ...... , ........ . 
- Sen. Leite Chaves (discurso entregue à revisão do orudor) 
lU. Comunicações: 
-Da Banc.1d<1 du A RENA, de indic.w!lo do Scn. J~~rbas P;J~sllrinho 

par•• u Lideram;:~ da Maioria . , .. , , . , . , , , ... , , . , . , , , . , . , , , ... 

11. Ordem dtl dia: 
-Projeto de Lei di! CUmara n9 :!:!j75. Rejeitado. Ao arquivo 
- Projeto de Lei da Câmara n11 :!H/76. Rejeitado. Ao arquivo 

I:!, Discursos após ii ordem do dia: 
- Sen. Evundro Carreira (discurso entregue à revisão do or:~dor) 
- Sen. Dirceu Cardoso (discurso entregue à rcvis!lo do orudor) .... , , , 
- Sen. Mauro &ncv!des , .. , , .. , ..... , , , , .. , ... , , ... , , , .. , .... . 

IJ. Oe.~ignaç~o da ordc::m do dia da próxima sess!lo. Encerramento 

3• SESSÀO, EM 6 DE MARÇO DF. 1979 

I. Aberturil ... , ............... , .. ,, .... ,, ............•........ 
:!. Mcnsagc:m do Presidente da República, submetendo à deliberação 

do Senado o seguinte projeto: 
-Projeto de LeidoSc::nudon9 2j7'>(0F) ........................ . 

J. Oficio do J9.$ecrctário da Càmura dos Deputados. encaminhando 
à re,.is~o do Senado autõgrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Cãmam n'4j71J . , . , . , . , . , ...... , , , . , .. , , ... , . 

4. Comunicaç!lo da Presidência: 
- Rdcrcntc ao :1rquivamento de projetas de lei oriundos da Cilmmu 

dn~ Deputados . , , , ..... , ........ , ............. , , , .. , ... . 

5. Comunicação du Liderança dil Maioria: 
-De indicação de nomes de Senadorc~ pura 11 vice-lidcrança do 

Partidn , .... , .... , . , ..... , , ..... , . , .. , , , ... , ..... , ... , , .... , , ..... 
- lndk:u;fttl dos tituliLrcs c ~uplente~ que integrarão a~ cnmi~sõcs 

permanente~. collltl rc~rc~ent:tntcs do Partido 

h. Ret~ucrimcntos apresentados: 
- N~ 4j7!J, do Sen. Henrique Suntillo 
- n~ S/111, do Sen. Dirceu C11rdnso 

7. Pn1jetn <~presentado: 
-l,rojetn d~: Lei dn Senado nv J/79, do Sen. Nelson C.Lrncirn 

K. Cumunit:açãu du Lidcr:Lnt;a d:1 ARENA: 
-De sub~lituiçàn de membros cm comi~silo mista do Congrcs~n 

l":u:inna/ . , , . , , .. , . , . , . , ......... , , ... , , .... , .. , ... , , , ..... , .. . 

11. Di~curso do e:o;pediente: 
- Scn. Lú1anl Barbnt:L (discurso entregue iL rc:visào do orudorl 
- Scn. Ce~ur Cais ........ , .... , , , .. , . , ....... , , . , , , .. , , , .... , 

[lJ, ÜllllUIIicaç?LO da Lidcmnt;tl da AR ENA: 
-De suh~tituiçào de memhros na Cumissiin P:Hhum:nl:tr de lnqui:ri· 

tu, criad:• peli1 Rc:~nluçàn n~'61lj7H , ... , , . , , ..... , .. , , , . , . 

ll. Ordem du dia: 
- Pwjetn dt: Lei du Cúmura nY H7j75. Rctirmlo t.la nrdcm Uo dia 
- Pmjetn Je Lei dn Scnudn n11 l7Hj7b (Cnmrlemcntar). Relirudu 

da ordem t.ln di11 . , , , . , , ............ , 

I~. Dt~~ur~11 upil~ a nrdt:mlln di;r; 
- Sen. Nebnn Curneirtl 
- Sen. lt<tnHir Fr;mco (db~ur~n entregue it rc\·i~ãn dn or;tdor 1 
- Sen. Marços Freire (di~t:ur~tl entregue l1 rcvis~n t.lnnrador) 

l·l. Dí~t:LUW'J'ro!Crtdm cm SL'~'ÓL'~ ;11\tcrínr~'\: 
- Scn.l.eitc Chave.,, nu :!• Se~,un, ern ~de 11\itrl,'o 
-Seu. h·andro Ctrrcira, nu~· Se~\:1n, cm) de m;~t~·~~ 
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'' Sf~<;;.ÀO, EM 7 OE MAHÇO llE 1979 

I. Aherturu ............ .. 

Mcn~agem do Pre~idcnte dil República. submetendo <~o Senado 
a c~~olha de nome: indicado para curgo cujo provimento depende de sua 
prê~·i;t ;cquicscCncia; 

-N•l4f79 ... ........... .. ........ .. 
3, Oficio!. do 1•-Secretário da Câmara do~ Deputados, cr11.:aminhandn 

autügraf~.a de Projetas de Lei sancionados: 

- NV 2j7'J .. '' ... ' .. '.' ' ... 
- N~ J/711 . , • , , •••• , ••• , ••• , •• , •• , ••• 

-N•4f1Y ................. .. 
-l\9 5/79 ' . ' ... ' ...... . 

4. Projeto uprc~cntado: 
- Projeto de Lei do Senado nr 4f7Y, do Senador Nelson Carneiro 

5. Requerimento~ aprc!tcnt;tdos: 
- ~~ 6 a 13/79, do Senador Nelson Carneiro 

6, Discursos d.J cll.pcdicntc: 
- Scn. Jarba:. Pa~sMinho ........ , .......... , ...... , ... . 
- Sc:n. Paulo Uross:trd (dl~curso cn\rCJ;UC ii revt~ào do orador) 

7. on~.:in 

-Ou jv.Vice-Pre!lidcntc da Gmara dm IJeputudn~. de ~~~h~tltuiç~o 

de rncmhru em cumi~s~o mi~ta do Congressn Nacional 

!<:. i•rojeto arre~entado: 
-Projeto de Lei do Senado n~ 5j7'J, do Senudor f-ranco Mo moro 

•1. Oricio 

- Do Sen. Dirceu Card~~~o. Deferido 

ltL Ordem do dw 
- Prujcln de l.ci d.t C:11n:tra nv 'l/ó'J. Rcjeit;Hlo. Ao arqui~·~~ .. 
-Projeto de Lei da C:imuru n~ 16j7ll. Rejc1\adu. 1\0 arqut\·o 
-Projeto ck l.ci da Cúmura n~ 10/7~. Rejrttudo. Ao arquivo 
-Projeto de Lei da C:\maru nu J7 j71. Rrjeiwdo. Ao arqui•·o 
-Projeto de L~ i du C:tmara n~ .10/72. Rejeitado. ,\o urqttivo 
- Pr~jclll de Lei da Cimara nqó-*,'74. Rej..:itado. Ao :tro.~uivo 
- Pmjeto de Lc1 da C~rnar;1 nt 2~ /75-. Rejeit:1do. Af! arquin1 
-l'rt1jeto de Lei da Câmara~~~ 17lJ/74.1\prov:tJ,, 
-- Pr.Jjeto de Lc1 da Cúmara nv 1)/75. Re;cttado. Ao ilfl.jUI\'V 
- ProJeto de Lei da Gamara nv JS j7r .. Rejeitado Ao uro.~ui\'" 

11. Di~curso~ arll\ a ordem dLl dta· 
-· Scn. Alo)~i,1Chavc:s 
- Sen. Mauw lkneviac~ 
- Scn. ~chcm Carm:iro 
- Scn.l·r<~n~u .\tontoro , , . 

12. lk~•çn:•cà" d;t ~1rdem do dia da pró,tm;t se~ .. ;IO !::.nccrr:•mentf! 

l). Dt~.::urs,, prufcridl.'l cm ~c~~fto anterior: 
- Scn. Ut.trn !lar hot.;~, n:1 ~· Se~ .. ru,, rm ti de m:trçn 

~ ()fi~'Lll ~~~~ t~·Se.::rr.tano d.t c;Hl)ilf.l Ju, Dcpu1Jdu•, 1'11~'il\llLIIh.Hid,l 

;. n•vt~:,n cio Scn;tdo autogrulll dn ~c~uintc Jlrnje111: 

117 
127 
127 
127 

127 

l2K 

l2X 
I J I 

t.H 

I J: 

l.l.i 
I ~J 
J JJ 
P.l 
I i~ 
l J.l 
l.i.t 
1.14 
I J.l 
1.1~ 

l.l~ 

IJ7 

l ~"' 
l.\'1 

l.W 

l-10 

-/'rntctu de [.ci tiJ Cumarn n~ ~/ 1 11 J.\1, 

.~. { ornuntc;u;lto tLt l'rc~tdên~LiL: 
-- .. lúmintl de prattl pura nfcrt:dtllCil\o 1k ~·rncnd;b Ht' l'rtlJC!P tlc 

Dc.:r•·t,,I.C).rt,lauvu n~ 27 /?li 1-1~ 

:'> l'tlllllllll~'oiÇ,'III 

Da l.lllcr.Lit~.t da ~I.LH•rtil, pruf'•':''h' ,, p~·tnHt\.t ~,Jt, Scn Arrl<~ll 
d,· ~h'lltt. Supil'n1r d;t Comt,,:.tu de ~:ma•, c· I ncrfLH. para ~·\crçct a 
\1111~·,\p ttttil.t~. I' d,• 'ü·n Jp~n Calnwn .. 1111:LILLI"IIIl' 111lll.tr, p:tril IH'11Jlitl 

·' •upll'll-"1.1 d:t\111'olll.ll'•lll1i~')'l I~, 

6. Projelcl aprc~entadu: 
- Pro.Jt:to de Lei do Senado nv 6j79, do Scn. Ore\\ c~ Quércm 

7. Oficio do Sc:nudor Dtrccu Curdmo. f.)efcridu 

!1. Di~curso do exrc:dicnte: 
- Scn. Henrique de La Rocque (di~curso entregue à revidto do 

orador) , , , , , , , , , , , 
- Scn. Lettc Cha,·es (discurso entre~ue à revi~lto do orudorJ 
- Scn. Orestes Qul:rcia 
- Sen. Murilo Badaró ... 

9, ProJeTas aprc:scntad•w 
-Projeto C:e Lei do Sen:1do nY'l j79, t.lu Scn. Nelson Carnt:iro 
- Projeto de Lei do Senado n~ Hj19, do Sen. Franco Montoro 

10. Ordem do dia: 
-Projeto de: Lei da Cimara n9 30/75. Rejeitado 
- Projeto de Le• da Câmara n• 43f75. Aprovítdo 
-Projeto de Lei dli C:imara n9 44j15. Rejeitado ..... 
-Projeto de Lei da Câmam n° 54f75. Rejeitad{l 
- Pttljeto de Lei dit Câmar01 n9 nj15. Rejcitildo 
- Projeto de Lei da Câmara n9 87 j75. Aprov:~do ...... 
- Projeto de Lei da Cãmara nv 61Jj76. Aprovado 
- I1rnjeto de Lei do Senado n9 17Kf7tí (Complementar). Arrovado 

11. Dbcur!>OS :~pós u ordem dn di:~: 
- Sc:n. Hugo Ramos (dt!lcurso entregue à revisão do orador I 
- Scn. Itamar Fran.:11 .... 
- Sc:n. Dtrceu Cardoso tdiscuno cntre8ue à revisão do or01dor) 
- Sen. OreMc~ Qui:rcia , 
- Sen. Franc-o Montorn 
- Sen. t'>oclsun Carnt:lrtt 

1~. DcsiRnJçào da ordem do dia da pr\tlitn:t ~es~~o. Ent.:crramenl•L 

I. Ahertura .. 

6• SESSÃO, t::\1 H DE ,\1.\R('O DE lll7" 
(F.XTKAOROI~;\RIA I 

Requerimento~ :~rrescntado~; 

- ~··, 14 a ~4/79, do Senador ltarn;tr FnmC•l 

J. Ordem d,l di:~; 
-ProJeto de: Lei d:~ Câmara nq 15f7ó. r\prm·iidO 
- l1rojcto de Lei da Câmura nY65j76. Arroviido 
- l'r•1jctn de Lei d01 Citmara 11~ J.i 1 /7l1. Arruv:tdo 

.l. Dc~ignacJo da urdem do dia da próxima sessiin, l:.ncerrarnenlll 

:'1 Db.:ur~o prnfendo cm r.e.~sfto anterior: 
- Scn. Marcos Freire, na J• S~o'lisiw, em o de m:~rçu 

7• SESSÃO, E~1 9 Uf. MARÇO Df. 1979 

I. Abertura 

' {.tmtunit.•aç:'to: 
- D:t Uderan..;a d.t M;litma, pmpondo rcrmut;t de Scna~hHe~ n;t~ nl· 

mi,o;ilc' pcrm.cncntc~ 

.1. PrllJCio i!pre~cntadu: 
- l'ro)Citl de: Lei do Senado n" 11 /~''· dcl Ser.. Ore~ te' Qui:r.::ia , 

-1. J{CI.)UCI 111\Crl\U ,Lf!TC~C0\:1\itl: 

- :"'J 1' :~;711, dc1 Scn. lt;unilr h;u,co 

~- Pbcur~cl\ d11 C\pc~hcnte: 

- Scn. Jo;'\11 Hn•~o't\ 

·- Scn. Dt r~.·cu 1\ TCtl\'erdc ( lii\CU ntl cntret!UC :1 I'C:\ j,;,,l 1lcl tlr:cdtLr) 

!• C.\tmunt~'a\,:Ohl' 

- ()11 Sctt. l·r;utco ~lllttlnrtl, que,~. au•c·ntar:tdll l'ai• 

I( l'lJ ucrtmcnltll :tptl''Cit\ ,tlim· 

··- '-.'\ ~h L ~7,17'1. do Sen. Dir~L'Lt C.tr<lll\11 
··-· '\' ~S ·"11, ti,, So•n ·\thlhl'rtll...,l'LJ:I 



!I L 

~- Ord~mdodiu: 
-l1rojcto de Lei da Câmara n~ 26/15. Aprovado .... , ....... , , . , , , . 
-Projeto ele Lei da Cãmura n9 63/75. Rejeitado 
-Projeto de Lei da Câmara nq S/16. · Aprovado .. , , ..... , . , . , . , , .. 
-Projeto de Lei da Câmara n9 17/76. Rejeitado ..... , , . . . . .. .... ., 
-Projeto de Lei da Câmara n9 SOf76. Rejeitado ... , .... , , , , ...... , . 
-Projeto de Lei da Câmaru n9 ~3/76, Rejeitado ... , ........... , .. . 
-Projeto de Lei d.:~ Câmara nv HH/76, Aprovudo , .. , , , ...... . 
-Projeto de Lei da Câmara n9 97/76. Aprovado , . , . , , , , ........ , .. 

9. Discursos após a ordem dil dia: 
- Scn. Humberto lu1.'c:nl! . , ............................. , .... . 
- Sen. Evcltlsio Vieira (discurso entregue à revisão do orador) . , , , , .. . 
- S.:n, Bcoedito Ferreira ......... , ........... , . , ..... , ....... , , 
- Sen. Evandro Carreira (discurso entregue à revisão clo orador) , , , , . , 
- Sen. Franco Montare .. , ..................... , .............. . 
- Sen. Lourival Baptista .. , ...... , .. , . , ... , , , .... , ......... , .. . 

10. Comunicação du Presidência: 
-Término do prnzo para oferecimento de emendas uo Projeto de 

{Cs.-<JIIlç~o n~ l/7Q . , ........... , .............•... , ......... , .... , , . 

li . De:sign;1çJo du ordem do dia du próxima scss~o. Encerramento 

12. Discursos proferidos em sessões anteriores: 
- Scn, Itamar Franco, na Jt Sess~o. cm 6 de março •.............. , . 
- Scn. Henrique de La Rocquc, na 5• Sessào, cm H de março , ..... , .. 
- Scn. Dirceu Cardoso, na 5• Scssào, em H de murço .. , , , ..... . 

8• SESSÀO, EM ll DE MARÇO DE 1979 

Abcrturil ......................... · · · · · · · · · ·· · · • · · · • • · · · · · · · 

2. Projetas apresentados: 
- Projeto de Lei do Senado nv 10j79, do Sen. Dinurtc:: Maril 
- Projeto de Lei do Senado n9 li j79, do Sen. O reste)> Quérci:1 

J. Discursos do expediente: 
- Scn. Roherto Saturnino ..... , ................. . 
- Sen. HcnriqucSantillo .................... . 

-1. Requerimento apresentado; 
- N~ 2!Jj79, do Sen. Rilimundo Parente 

5. Ordem do diu: 
- l1rojeto de Lei da Cümara nv 111/75. Rejeitado , ............ . 
- J,roj~to de Lei da Cümara n9 115/75. Aprovado .... . 
- Projeto de Lei da C.imaru nv 2/76. Aprovado .............. . 
- Projeto de Lei da Cãmuru nY 3j76. Aprovado ............ . 
- Projeto de Lei da Cãmuru nv '/Hj76. ,\provudo ................ . 
- Projeto de Lei da Câmaru nv ijS/76.,\pro~udo ........... . 
- Projeto de Lei do Senado n~ l59/7h (Complementar) Aprovado ..... 
- Projeto de Decreto Legislntivo n~ J 7 j76, 1Jo Sen. ~clson C<~rnciro. 

.~rol'u.<.lo ............ . 

6. Di.o;curso upós a ordem do dia: 
- Scn.l.omuntoJúnior ........ . 
- Sm. ltillnar Frunco ........... . 
- Sen. Murcos Fr~·irc (discurso entregue~ revisão do nr;u.lor) 
-~ Scn. J)irceu C~rdmo .... 

1, Desi~nuçàoda ord~m do dia da prOximu smào. Enp:rrumcnto 

~- Dh.curso rroferido cm ~c:ssào anterior: 
- Sen. Evelúsio Viciru, nu 7• Sessão, cm 11 de março 

LJ• SESSÃO, EM ll llE MARÇO OE 1979 

t\hcrtura 

~- Ol'ícitl dn JY.Sccrctário da Cúmuru dos Dcputadm, ~nc.tminiHmdo 
ll~ill' o du Senado aUiógrufo do ~esuintc projdo: 

16N 
l6i 
168 
I6N 
16k 
I6N 
160 
J6tJ 

169 
171 
171 
171 
171 
172 

I7J 

173 

174 
177 
181 

lk4 

IN4 
1115 

IH5 
ISN 

IIJU 

ll)lJ 
191 
l'll 
1'11 
Jlll 
1'11 
Pll 

jt)t) 

- Jlrojcttl de Lei da Cltmura n~ hj7!J ~li(, 

.l. (llmunicaç~o dit Presidência: 
- Jln:judicialidndc dn~ re4ucrimcntus 11uc rncncinna, cm virtud~· de 

~ llr1olléria~ u c:lcs ptrtincntcs. nu ~cjn, rrojctm de lei Jn Senado IJUC 

~IIC<:il'i-cu, letenl ~iJu arquivallu~, illl nnal da lcgi~l;l\ura Jlil~..,iHla, 11m 
·mtu~ "'lu >~TI. Jh7 do Rc!!imcu\lllnterno ~14 

-1. OJido: 
-Do JY.Secretário d;t Cúmara dos Deputados, referente il retiricuçito 

no~ itutógr<tfns do Projeto de Lc;:i da Cillll<~ta nq IJ5j7R 

!l. Fala da Pn:~idência: 
- Refen:ntc uu oficio lido ............................ , ..... . 

6. Comunicações d11 Lidcrnn~;a dn Maioriu: 
~- De indicaçào dos titulares c suplente~ que integmm us comi~~Õt-~ 

pcrnwnente~ da Casu, como represcntilntcs do Purtido .................. , 
- De substituição de membro cm Comisstto P:trl:tmcntnr de Inquérito .. 

7. Projeto apresentado; 
- Projeto de Lei do Senado n' 12/79, do Sen. Orestes Qué:rciu 

IS. Requerimentos uprcscntudos: 
- N~s JU a J4j7Q, do Scn.Itumar Franco ..................... , ... . 
- NY 35j79, do Sen. Jarbas Passarinho .. , ........................ . 

9, Discursos do expediente: 
- Scn, Cunha Lima ................. , , ............. · · · ...•..... 
- Scn. Luíz Cavalcante ................ , .....•............... 
- Scn. Orestes Ouércia , .. , ........ , ......•.....•.•.....•....... 
- Scn. Jarbus Passarinho •.......•..•. , ........................ . 
I U. F;llu da PresidC:nciu: 
-Designação das comissões permanentes 

ll. Requerimentos apresentados: 

- N~s J6j7•l c J7f7LJ, do Sen. Dirceu Cardoso 

12. Projetes apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n9 13/79, do Sc:n. Mauro Bcnevide~ .. 
-Projeto de Lei do Senado nY 14/79, do Scn. Ncbon Carneiro 

ll Discur$0 Jo ~:xpediente (continuaçlo) 
-Sen. Dircc:u C;trdl.l~O ..••....... ,, ............ , .... . 

14. Ordem Uo dia: 
-Projeto .Je Lei du Cãmara nY 108/73. Aprovudo ........... . 
- Pmjcw .de Lei da Cãmaw nY 116/75. Aprovado ................ . 

- Projeto de Lei do Senado n~ 154/75 (Complcmentilr). Aptnv<1d0 .•. 

-Projeto de Lei do Senado nv 7f76 (Complementnr). Aprovudn .... 
- Projeto de Lc:i do Senado n~ 3!!/76 (Ccmplcmentur). Aprovado 
-Projeto de LeJ du Sc:nudo n1• 26~/76(Complementur)Aprovudl1 

J 5. Di~curso aptls a ordem do diii: 
- Sc:n. ~liw.:os Freire (discum1 c:ntregut: 1l revisão do orudor) 

I o. En~err-ilmento 

III• Sf:SS;\0, DI IJ OE M,IRÇO DE 197~ 
I EXTRACJRUINÀRJ,\ I 

I. Ahcrtura ...... . 

~- /(cquerim~nln~ arrc~cntiido~: 

214 
215 

~15 

215 
215 

:!16 
21M 
:!I H 
219 

223 

"" --' 

- N~~ JS c- ) 11/711, do Sen. Jol\o Bosco 2~ 1 1 

.1. Ord~m lln dia: 
- Parcc~r tJa Conmsão de Comtituiçllo e Justiçu, ~obre ;1 Mtlh<t· 

-.:1pcm n~ J-lj71J. Aprc:ciadn em sc:~si\o ~ecn:w ~~~~ 

~- Dc~ignaçitn d<~ ord~:m dn dia da prt'lximu sc:~são. Enccrrah:wn\11 22'1 

5. Disçur~o prlll'crido cm sc~~•lo anleriur: 
- Scn. Dir~cu t\rcuvcrde, nil 7• Sessão, em 9 de mun;n 

11' SESSÀO, 1·:,\1 14 UE ~J,\I~ÇO OE IIJ711 

l, ,\ hcrlttra 

~. Parc~·crc~ rcfcr~ntc-. ii ~c~uintc matéri;r 
- Mcn~aJ.lcm nnlj7ll 

J. Projclm otprc~cntmlm: 
-l'rnj~ln ti~ Lei dn S~n;u.h! n~ l5f7'1, du St.:n. Ore~\ c)> ()uén.:i;~ 
- Pro_ictu de l.e1 dn S~nudnn~ lh/7'1, du St:n. Ncbun Ctrnciro 



xiii 

•I. Rcquc:rimcnlos aprc~cntadm: -l'rojcto de Lei do Senado nv H9j73, do Sen. Cuttete Pinheiro. 
- N~ 41J/7cJ, do Scn. Saldanh<L Dc:ri'.i, Aprovado :!)H Rcjt~itado .. , .. , , . , .. , . , .... , .... , , , , . , , . , , .. , , ... , , , . . . :!57 
- N~ 41 j7Q, do Scn. Cunha Lima. Aprov&~do 2JK -Projeto de: l.c:i do Senado n~' 34j74, do Scn. Carvalho Pinto. Rc:· 

jtitado ..... , .. , . , ........... , ... , .. , , .. , ... , .. , . , .. , , ........ , , . . 257 
5. Di~cur~o~ do c"pedic:ntc: - Projeto de Lei do Senado n9 li 'df74, da Comi~sào do Distrito 
-Scn. Leite Chave~ .. , , . , ..... , . , .. :!JH Fedcrai.Aprov;ado .......... , . .. ......... ....... .. .. . ....... 25'0 
- Sc:n. Murilo BudarO (di~curso entregue à rc:vi~;)o do orador) :!S.l -Projeto de Lei da Câmara nv 61/77. Aprovado ... , , . . . . . . . . . . . . . . 25H 
- Scn. Pau ln Hro~sard ... , . . . . . . . . . . . . . .... , .. , . . 253 

1!. Discuhos após a ordem do dia: 
h. Projeto apresentado: - Sen. Ascnor Maria . . . . . . . ........................ , . . . 259 
-Projeto de: Lei do Stnado n~ 17/79, do Sen. Humberto Lucena :!55 - Sen. Jarba~ Passarinho . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

- Scn.Orc:stc:sQuércia ......... , , .... , ....... , ............. , . . . 265 
7. Ordcrn do di;t: - Sc:n. Nelson Carneiro .......... , ............. , ........ , . . 267 
- Projcltl de Lei do Senado n11 3Hj7:! {Complementar), do Sc:n. 

Franco Montoro. t\pro ... ado ... , ....................... , . . . . 255 !/, Desi~:~naç;lo da ordem do dia da próxima sess!lo. Encc:rrumcnto 26K 
-Projeto de Lei do Senado n9 125/74 {Complementar), do Scn. 

Adalhcrto Sena. Aprov;~do .... , .............. , . , ...... , , , . 257 tu. Discursos proferidos cm sessões anteriores: 
-Projeto de Lei do Sen;1do n11 2tj74 (Complementar), do Scn. - Sc:n. Leite Chaves, na 5• Sesstao, em H de março ... , ......... , . . . . . 268 

JnséSarney.,\prov;Ldo . . . . . . . , , . , , ... , . , , . . :!57 - Sc:n. Evandro Carreira, na 7• Sessào, em 9 de março .......... , . . . . :!7U 
-Projeto de Lei do Senado n9 7'0/76 (Complementar), do Sen. - Sc:n. Marcos Freire, na ti• Sessão, cm 12 de març_o .......... , . . . . . 273 

Franco Montorn. Rejeitado ................................... , . 257 - Sen. Itamar Franco, na 9• Sessão, cm 13 de março ............ , . , . 277 
-Projeto de Lei do Senado n9 82/76 {Complementur), do Sen. - Sc:n. Marcos Freire, na 9• Sessão, cm 13 de março . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 

Leite Chaves. Rcjeit01do ............... , .... , , . , , . , . , , ..... , , , , , :!57 INDICEONOMÁSTICO .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. I 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 001 SEXTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 1979 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA ll,\ I' RF.U~IÀO PREPARATORIA, E~l I• DE FEVEREIRO 
DE 1979 

1.1- Ab~rtura 

1.2 - lo"ulu du Pr~ldi:•nch1 

-Finalidade: da presente rcuniào, destinada à apresentação dos diplomas c 
pre!ltaçào do compromisso regimental do!> Srs. Senadores recém-eleitos. 

1.3- J»uhllcuçiio dos dlplomJUi cncamlnhado!'l i :\tr~• 

1.4 - Prestaçilo do compromlsw regimental e pooe dos Srs. Stnadortt rtcém· 
deitas 

1.5- n"oclaruçào 

- Do Udc:r do M DB, com relação ao compromisso regimental de pos!ic 
prestado pc:los Srs. Senadores daquela agremiação. 

1,6- llccluruçiio do nome parlamentar c flllaçio paulldírla dos Srs. Senadort'll 

rcctm-t>lclto~ 

1.7- Cnmunlc11çiio du Prc!t!ldênda 

- Convoc<~ç~o da ~cgundu reunião preparatória, de5tinadu 11. eleição do 
Presidente Jo Senad,, Fcdernl para o hiênio ]QiQjJQ80, a realiwr·\e hoje:, ils 15 

horus e 45 minutus. 

I.H- Enccrrumcnlu 

2- AT,\ llA 2• IU:U:"\1,\0 I'I~EPARATÚRIA, F.M ]9 DF. FE\'ERI·:IRO 
UE Jll71J 

2.1 - .·\ht•rltlra 

2.2- 1:u1u du l'n·,itll·nl'lll 

- Firwlid.1dc d<t prc\cnte mmi~o. Uc~tin;u.b ;) ~:lci..;~o c posse do Prc~iUcntc 
dtl Senado Federal p.ITiltl hii:niu JQN ;ti) H(). 

2.J- IJ],CIIr\il']ITU(cr]clu .. 

,..,'/:'S.-1/JOR /'..!U/.0 /liUJSSAf(/), Ctmhl Udcr- D~:c!uraçào cm rHllllc l],, 

~IDB. rckrcntc :1 dt~Ci~àol daqudc i';Htidn de nào in:cgrar a !\h~'a Diretma dn 
Scnad11 que d1rig1rú tl\ trabalho' U.1 C.!'a no hiênitl 197'1/ ]'llill, 

SENADOR h!RBAS PASSAR/NilO, como Lrdcr- Considerações sobre o 
pronunciamento de seu antecessor na tribun:l. 

2.4 - ElclçUo do Pre!t!ldrnle 

2.~- Prodam11çio do Sr. Smador Lulz Vi1na, Prnldcnlr doStn•do Frdtral 

2.6 - Pronunciamento do l•residente PctrônÍo Portell1 •o p1111r • Prtsldênc:la 
do Senado Ftodrral 

l.7- A.!t!!t!Unçlln do Sr. Senador J.ulz Viana li Presldtncla do Stnldo Federal 

2.8- Pronunciamento do Pr~ldente Lulz Viana ao assumir 1 Presidência 

2.9- ComunicaçÕH da Pre5ldênci• 

- Convocaç~o da 3• Rcuniao Preparatória a realizilNC hoje, às 17 horas e lO 
minutos, destinada à cleiçào r posse dos demais membros da Mesa, 

- Convocacào de sessi\o solene do Congresso Nacionill, a realizar·se no dia 
1~ de março, às 15 homs, destinada à instalaç~o dos trabalhos da I• Sessão 
Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura. 

2.10- Encerramt•nco 

) ··ATA DA )o REU~IÃO PREPARATÚRIA, E~l I' DE FEVEREIRO 
m: 1'179 

.l.l -- ,\hcrcurn 

J • .2 -·Fulo du Prc~idêndu 

- Finalithldc ;1:1 pre~cnte reunião, destinilda à elcicào c po~se dos Vicc· 
Prcsid~:ntc~. do~ Secrct:irim e Suplentes dt: Secretâriüs da Mesa dt, Senado 
F~dcr.ll para n hiCnio IQ?QjlfJSO, 

J.J - Rt'tiUl'rlmcntu 

- Nv lj79, dl' autoriot dn Sr. Jarbas P:tssarinho, solicit;mdn que 11 clciçlo 
para o pr~cnchitmnto dos cargns de )9 c :!Y·Vicc-Prcsidcntcs c 1~. 2Y, 3~ c 4~
Sccrl'\~rio~ seja feita cm um lmicn c~crutlnio. ,\prontdn. 

J • .a- Elcl~iin du~ \'lcc·l 1 rc~htcnll'S r Si•t:rt'lairlu'i 

.1.~- l'rouundunwnln~ 

- Dn~ sr~. Pat:ln urn~"ml. JlliMlll U;trrt\ll, J;uhJ~ P:tS\IITinhu, Hu~\1 

lbnllh, J11rba' Pii\'<ITinhoJ, Itamar Fr11n.:n ~· ,\l,trcu~ Freire, referente~ ~ dci~;,in 
que vem de 'c r l'c1lll. 
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3.6 - Proclarnacllo doM Senadores Nilo Coe!lho c fluR~ Ramo11, rnpcdlra
mcncc, 1~ c 1~-VIcl'-l'rc~hJenlcll do Senado Fl't:ltral; Senadores Alexandrt Cosia, 
Cunhu Llm11, tourh·al Daplls111 c Jah10n DarMo, rnpccdv.mc:nlc:, 1•, lY, )v e 4Q· 
Secredrif)ll 

3.7- Pronundarncnlos 

SENADOR PAU/ ... 0 RROSSARD- Encaminhamento à Mesa de dcclara
çào suhscritu por Senadores do MDB, J>da qunl dcclinum dn indicaçlo de seus 
nomes pura os curgos de 29-Vicc-Prcsidcntc, 2~ c4•-SccrctArios. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Considerações 80brc a clciçilo de 
membros do MDB pura 11 Comissão Dirctorn do Senado federal. 

.l.R- Oedaracio 

-Subscrita pelos Srs, Hugo Ramos, Cunha Lima c Jnison Barreto, pela qual 
declinam da escolha de seus nomt's para os cargos de 2t.Vicc-Prc:sidcntc, 2Y c 4'· 
Secretários da Mesa Diretora. 

3.9- Quntàd dt ordem 

Dos Srs. Senadores Marcos Freire c Itamar Franco, referentes à necessidade 
de ~c completar u eleição da Mesa Dirctora, antes do recesso, cm face da 
desistência de membros do MDB escolhidos para cargos da Mesa. 

3.10- Pronunclamrnlos 

SENADORES PAULO BROSSARD c JARDAS PASSARINHO- Eleição 
dos titulares da 'Mesa antes do recesso parlamentar, face à desisténcia de membros 
do M DB paru os cursos enunciados. 

FALA DA PRESIDENCIA - ~,{eferente à eleição dos cargos de 2'-Vicc· 
Presidente, 2' c 49-Secrctários, reconhecidos vagos, cm decorrência da desistência 
dos Srs. Senadores par .a os mesmos escolhidos. 

SENADOR CUNHA LIMA- Posição de S. Ex• cm relação à não participa
ção do MDB na Mesa Diretora, face à escolha do nome de S. Ex• para a 2•· 
Sccrctnriu. 

3.11 - Pronunciamento do Sr, Nilo Coelho 10 •uumlr a Prealdéncl1 

3.11:- Eleldo dos Suplentes de Secrelárlos 

3.13 - Proc:Jamaçio dos Senadores Jorae Kalume, Bentdllo C1nelaa, Joio 
Bo!ICO e Pauo~ Porto, Suplent~ de Sec:relárlos 

3.14 - Comunlcaçio da Presidência 

-Convocação de reunião preparatória, a rcalizn.r·sc hoje, às 19 horas c 30 
minutos, destinada a complemc:nt"r a composição da Mesa do Senado Federal. 

3.15- Enccrramt>nlo. 

4- ATA DA 4• REUNIÃO I'Rf:PARATÓRIA, EM I• llE FEVEREIRO 
DE 1979 

4.1 - Aberlura 

4.1- Fal11 da Preslt:~ncla 

- Finalidade da presente: rcuniilo, destinada à c:lciçilo c posse do 2~-Vicc· 
Presidente c 2' c 4'-Sc:cretários da Mesa do Senado Federal para o biénio 
1979/1980, 

4.3- Elelçio do l'· Vlce-Pre~idenle e 29 e 4'·Secrel,rlos 

4.4 - Proclamaçio do Sr, Dirceu Arco•erde, l9·VIce-Prnldmte, e dos Sra. 
Gabriel Hermes c G11tào MUller, respcctl•amenle,l' e ,.,-8eaetiirlot 

4.5- Encernmento 

S- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANTERIORES 

- Do Sr. Senador Ernando Uchóa, pronunciados nu sessões de 24, 27 c 
28-11-7H e 2·12-78 (Republicaçijo), 

6- ATOS DO PRESIDENTE 

- N's 32 c 33, de 1978. 
- N9s I a3,dc 1979, 

7-ATOSDA COMISSÃO DIRETORA 

- N~s I a 10, de: 1979. 
- N' IJ, de: 1978 (Rc:publicaçao), 

H- CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

-Atas de: reuniões do Conselho de Supervisão. 
-Plano de Aplicuçüo do FUNCEGRAF. 

9- GRUPO BRASIJ.EIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

- Edital de convocação de: sessilo plenária para eleição da Comissilo 
Delibc:rutiva. 

lO -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Ata de reunião do Consc:lho Deliberativo, 
-Resoluções nos 59 c 60, de 1979. 

ATA DA ~'REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM J9 DE FEVEREIRO DE 1979 
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESJDtNCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA 

As IS HORAS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomurd - Evundro Carreira -
João Bosco - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Jorbus 
Passarinho- Alexandre: Costa- Henrique: de Lu Rocquc- Josb Snrney- Dirceu 
Arcovc:rde - Helvfdio Nunes - Pctrónio Portclla - Ccsur Cais - José: Lim -
Mu.uro Dcnevidcs- Agcnor Murin- Dinurtc: Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima 
- Humberto Luccnu- Milton Cabrul- Aderbul Jurema- Marcos Freire- Nilo 
Coelho- Arnon de Melo- Luiz Cuvulcuntc- Teotônio Vilela- Giivun Ro.:ha
Lourlvul Hiipli~UJ- PUSiiO:. r•orto- Jutuhy Magulhiies- J.omnnto Júnior- t.uiz 
Vinua - Dirceu Cardo~o- JoJo Colmou- Moucyr Dallu- Amurul Peixoto
llugo Rumo!>- Nelson Carneiro- Roberto Suturnino- ltumur Franco- Murilo 
Iluda ró- Tomcn:do Neve~ - Amarul Purlan- Frun.:o Montoro- O reste~; Quércia 
- llcncdiltl Ferreira- I Jcnriquc San til lo- Lázurn lbrbnt;L- Bcnct.lito Cunciu~
GastiLo M!lilcr- Vi~··ntc Vunln- Mendes Canule- Pedro Pedrossiun- SlLldn· 
nh1.1 Dcrt.i- Affonso Camnr~o ·- Jo~é Hichu- Leite Chuve:,- Evclá~io Vieira
lai~on ll:~rrcto- Lenoir Vurga~- Puulo Urossard -l'edro Simon- Tar~u Dutra. 

O SR,I)RESHH:N·n; (l'~:trúnio l'ortclla)- i'rc~cntc:; h7 Srs. Scnii(Jorc~. 1/ú nl1· 
u1cm rc~imentai, ikd:~ro 11hcr\a a I• Rcuniiio Prepu1alúri:1 dn Jl Scs~:in Lcp.i~luliv:~ 

Ordinúri:t du'J• LcJ~i·.t.ltura. 

Estubclece o urt. 3~ do Regimento Interno do Senado Federul que: 

"Art. 3~ A 1• c a 3• 1essõcs legislativas ordinárias, de cada lc:gisluturu, 
scrJu precedidas de reuniões prc:parntórius que obedecerão às seguintes nor· 
mas: 

a) iniciur·sc:·ãO com o quorum mlnimo de onze Senadores, em hora liXII· 

da pela Prcsidénciu1 ob!icrvando·~c. nus deliberações, o diaposto no art, 322; 
~~~ u direçi\o dus trubalhos cubc:ró. à Mc:su anterior, de: lu exr.:iuidos, nu inl· 

cio de legisluturu, aqueles cujo nllmduto com ela houver tcnninudo, uindu que 
reeleitos: 
. " ... '" .............. "' .. " ...................... ,, ...... "' ... 

d) u primdru reunião p!cpara\(~ria rc:lliwr·sc·ú: no inkio du legislutur;~, 
nodi:1 i~dcfcverdro: 
... " .. " ... " ... " .. " .. " . " ... " .... " .... " .. " " . 

A nnalidudc du prc~cntc n:uni~o CS\Ii ~~~~im dctiuidil fUI lei intcrnu du Cusu: 

t\r\, )V , .... "" ... , ..... """' 

c) no inh:iu Uc ktd!.liltUnl, u~ Scn:~dnre~ c!citus upl·c~CI;;,;r;l~· ~;, 'di~l:u·n·,;~· 
c prcsUH:1u o~.:wnprumis~o rc~imcntal, nu prilm~iru n:unilio prcparut1'iriu." 

,\.:JUIHI·~c .ubrc a Me•:n us t.lipio1na~ do.'l Senhores Scnadnrc•i, 1h •Juai~ sc1 iiu 
puhlicado~; de ucurdo cnm o di:;pn~ltl no un. ·11' do Rcl4imcnto lnln1111, 

I 
I 
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Sdo oJ .lrgtúntt'J o.l" dlplomo.r tnmmlnhados J MtJa: 

Poder Jlld~lllrlo 

Tribunnl Roatonal Eleitoral do Eatado do Acro 

DIPLOMA 
O V,.,,..w,11 .. J~, J1-,1 ... 1 .At-.t ..... J, Ot,..;,., p,.~ .. ~"''' J .. E .. L .... nl l'<roio•u•/ 

flrllort~/ J, G,/ .. Jp J, fJr,, "" Nto J ... t~hiL .. ;,..,'t ""' I~ ,, .. ,, .. I> "'''O"' 215, J .. etu~.,, ff,. 
/a1a/, u,.._/, 1> prrtrtt/r J,,.l .. '"a J,_ 6i:<AIJOD , ,-..l11 frl"rl" rl11 1-Jror. 

---·· ----·------ ___ JC.RCK l.lLUI'fl 
lf'''• '"' ,!,ola J, /5 J, lfllil*"'fm, J, 1978, to•unor~,.,JII, '"L n /'O'"J" J, A R E 'H A 
"bl'"'···-í!Z.2J(a __ , ( _v.1n'•-•-.11dt.•1l.o ... t.,çclltot l .. t.tinta_e 11b . 

""'"'· ''""" ''""----- .................... _1l,1tl! . . . . ··--- --· ""''~'"" 
'""'llf J .. ;::JIIl g,ll/ J,. 461 

'""'" rlitlfo>•J;..,;,;/1, ,..,/,,,Ja ""' /0 (J,.) J, J,,..,j.,., ,/, 1978. 

1<. 't53.''""' ... "' u •• • ...... t ..... t. m,q. 

~ a.,,p~ ..... U;'=Y-' 
~ .::~~~P~:~~·.· .. ~:.~~:·,.; ... ; 

---------•---------

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO ACRE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

A MUII d4 A8Sil1llblói4 Lef/Í3lativa dD Estado dD Acre, 1l4 ftmllll 
dD GJ'tlgo 41, § 29, d4 CmutUutção d4 República Fetllratlva. dD 
Braril (com" reclaçd4 d4d4 pela Emenda Constttucion41 nP 8, de 
J4 de abril de 1977), combi!IGdD com o Decreto-Lei nP 1.543, de 14 

de abril de ~971, e" Ruo!~ nP 10.425, de 3:ifde de 1978, 
dD Tribulllll Su~al, ~!ara eleito S o cidadão aasi qa· ~ b#.$ .$.« i$ que, 
1111 eldçiio real lo Colégio Eleitoral no dia primeiro de 
utembro dl ma novecento1 e setenta e oito, em que, .compare· 
cercm 4 (')~QtrO) Deputod4• E•tadWJi.! • 
1Ci ( ~e%.1$$e\$) DelegadDs ~ Cdmara.s Municipai.!, 

obteve c votação nominal de 20 ( V1nte) .votos, 
canformt const11 d4 Ata Geral de Apuração dest" A!sll1/lbléia 
Legillativa. E, p~~ra os devidos fins, é pc.uod4 o presente e:rtrato 
dD ota, que servirá de DIPLOMA e t'4i devidDmente assinadD 
pela Mesa. 

Sala da3 Reuniões Milton Mattos Rocha, Rio Branco, Capital 
dD Estado dD Acre em 11' de setembro de 1978. 

~TRIBUNAL RE~Jt.'L ELEITORAL 00 AMAZONAl!. 
~pi 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 AMAlOHAS, uoondo du •l•ibuiço" 
que lhe a4o eonforld1a pelo ~r)· ::10, allnoa ?.• da Lei 4.737, de15 do julho de 1965, upeée o 
DIPLOMA do Se,f.Qidor P,Clo EHta.do do Arno.~on.nH, 
•• s •. Jl!Jiff llll!lít:n ltW.nD.'!í. JU . L!ll'(ll · . 
elailo por'"' Ci~eunac•io&o e ~ta/aliado pelolítllll:l~1 .ltfllllfi.HIUrU 
... :d.l.n:mllllf..:::'.:::-Jlrlilll.=.~·= oom ?1.110 -:-'-:-'-' . .,..-' _,
votoa n~minaii.IPIIr;âo"r,n~lçOe• rulizadaa a 15llV .mJfftll"Uf:O. • .. ".r' .. rme con111 
da Seuio d~lri-)O.:~ü~.•Çfiit~adJ •m 0~/01/79~ 1-'-.. ~~.t-t-. 

·~:~·:"""•';...,.~-. .?:·· .. ~. 1/ -~ ~· 
..;.~~· ••••• ··'····' ··~~· . r: • 979 • 

. ,.,• ·;;Ç '•, ·,I ~ ._:S" ,.,; . - :··-

---------•--------~ 

---------•---------

ASSEMBLEIA U.:C!iLATIV.-. oo· E.STAOO DO MRA 

DIPLOMA DE SENADOR 
A Ancmbloiio\ LcshloltlvA Jo E•to\Jo Jo PArÁ, por ,..,. M·~ 01nt"'" •· 

"" cumpnmtntQ ao J'""ic, tPnlllturlan~l. '"""d' " DlrLOMA DE SENADOR DI\ RE.fLlBLICA 
oWI ,JJJ~ 

lf3obricl ~'lcrmcs filho, 
tltlto> ru• " r-rkJ!t J, 1.1 J, f'""'"" J, lil7i) " t.• J, fuumo J, 1987, no• UtiMI J., .rtlso 

qll.lttnta ' 1101, parlf'•la ns11nJa "•n l1n:, J~ CPmlllui(.I.P f,J.,.I. 

:-. ..... ·.-·J 
__,__. _ ___.._.;__; ........ 

.,., ..... ~-~'·:.::.:.~Ylllh'-ll~·· 
/~ .............. _ ' -"~>· _, ____ , '·...:.::_..:.;___·_·-

1>·--~~~:.::.:::ti>A~\0· 



004 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI..(Seç~o 11) F~~rrclrod" 1979 ------------------------------ ------------------·-----------
POOI!Il JUOICIMIIO F~OCAAL 

ELEITORAL 00 ESTAco 

Do " 
SENADOR. '1;9..( 

IITrthllllltUilllll tlrllmll u tlllú •• '~~'' ... ~... ...... ' .. ' • • . • • I I 
--""" ,..,,.,,,. ........... ;, .•• , ..... _ .-lo~•Jo tia Col111 Chan• ___ ,,_..,,, 
... ,,._,,, "'"\I li~IIOo!U .. ÕII~"-· .oo--o-oooiOfoolototoloo-oolo,OOiooolooiO"' ..................... -...... .. 

.... ...... (li) .... .. ... .. ""'•"' .......... ,_, .......... ,. __ .. ,_ .... , ......... .. 
,..,,.._ .. h,_'"'"""''""""·" .... .,..,,.,._,,..,-.. .,,,..,..,_,. llll:"''"'"uo;tl .. "•'"""ll 111 
>•0111~ 01>11 111~1 _,,., ollll' niU~ llf!lullllllll 1<1110:0, COOI!IIO!Q IUII tf o<11e1, ~~~ .... "" .. IG/ .. 110:0, l""llnlll! 
•·n•"~"'""'"'""',o;AIIII"o.:eo;nun .. oolt .. . . . ___ ,,_,_ .. 
h ......... ,_, .................. __ ... _,_ ... - ............. - ........... o - ......... - .... _ ..... -. .. 

,., IJ oo oo•-•oo ''11 • _, oo --o"'"'"·-- 0010 "'"'""" oo ...,_ --·- """ 
···-· - ...... - ...................... tllf.l<ll ...... ,.,_- ,,_,,.. .... ,_ .. - -·-···"· 
IIOI.PI.J .... • ••• ,,_ .. illlO H /UII :o1111 •• • . ... _ ---·-··-·--

:-::.~;:: ::::: :.~:· .:::J;r~·~~:.l~!l.il:..: ::::.. • ::- ~-:i':::::-.. ; .. ·~::::·::.~ .. -·-'":'::::::-:-= 
................. _, ~-. -· .. ~·~ ......... ,,, .. , ""' ........... _ .............. t ........................ "''-
................ ,j .......................... ___ ,,,,. -· -··· .. -·-~ -------··-· ... ,._ ........... _ ........... ,.,_.., ,, 

---------•---------

---------·---------

IIJ!~~HLI(;.\ l'ltiHII.\TIVA UO IIIIAIIL 

PODI!R .JUDICIÁRIO 

----------·----------

UT-\DO 00 no\UI 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

lo MESA OA AS~EMBLEIA LEOISLATIVA 00 ESTADO 00 PI~UI I.U lltlf QUI, di Ata di El11~60 
fii11ZIU~ fliiOIII'.IdQ § 21 QO III. •t di COniUIUI~O r.lld,rll, na dll1° dtltttmbfll dl"li78,COnlll llftldO 111110, 

com DUZENTOS E TRI~TA SETE !2371 votat SENAUOR DA REPUBLICA a t;ldldla HELVIOIO NUNES OE 
OARROS ~;~ndldiiO lnaeriiO poli Atli!'IÇI Rena~ldOII NIICiOnll (AREN.l.), pelo QYIIhl. c;onlarldO I IIPidldO O 
prnento Otploma, Plfllnveattr·••no fTitflelonaaaclfga • •urct•la duranll o PfflaQo di t• tilltvlf&lrodl tl7íla 
li Cl•l•n•lra di ta67, 

----------•----------
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

COI.tGJO ttmCIIW. 110 CITAilO DO CCAIJ. 

o :JJ .. J..,/o J.. ,.J,_u~~ J!.,,/,1,,.,, .), [,1,l, J. (},.o,J, 1 .. ), -.,,(.o oooiJ-,oo t "'"'f' ti .sI' Jo 
(J .. ol,l,..,~, q,w, -I..,J.- u ...1.,., I' lo (j),.,J., o• I.W o I~J.. ~,.,/.~o.' I~ UI J. (lj~L..J d,- tJ..Io../. 
,.,,,.. oo ~..J.,j,,_, d,.l.,.. C~SAI'I (;AL.S DI! O<..IVtoiU, ~I....;Q. J..io - Jll (J,,..,J., 0 ...,) ~o ,_/. I.,..Jo J. 
rJ/'""!o m,....J,.. lj(.......J, C!J,,J- J. d..J.. ,.J.. t.JJ. J. o-. ,_ o .,..,).Lo J, I' J, /- I. III' o IIII 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

EXTIIATO DA ATA GERAL 

A• ...... 14 ... _ ... hOra• do dla.~.l~.-.CI•~~.~+;;,;J,flo __ ,._ .. __ .. _,_~ __ de1D.2{L 

ne Hla d• anlll" do Tribunal R~glonal Elelloral do C.nt, 10b a prnldtncla do 

S1nhof D61embargador~--· .. ;I:Q.~ .• AJ;.I~~T.JIL--··----

--·---·-----·-· ............. -~-----... ··-.. ·---.. -• prnenln 01 aenhOrts Jufzn 

.OSV4LDO .... Uan::.t:CIO ... l!ll. .. JJlUIA..'l, •. ELIS::U •. !Wl.'lOSO..:ll: .. SOU!ll..,-"'l 

... ~~·;·~~ ... ;~-~ ... P..~ .... ~"':Aº~.Q . .__~;.Q!l!.2.~ .• h9J!.~1-Il!?_Çlt4 .• _i\.~l®L9.AR_-
JJEiaO, .... :E? • .tJ:ci.S.CO. . .ADALDr:tx.o ... 1lE..Ol.IV!U!tA...!!.t.'Uios • .u.u. __ 

e o Procurador R~glonal DP..,.:~_;L_~~ ... ~~2...!19.~------
Icl ftlll a proclamaçlo dOI cendld1l01 1 cargo• aletlvos, concorrendo o 

cldadlo __ :!.9.~t,;.~!.ª .. A~ª'-Q;n;;m.~--- .. ·-·--------·-···---.. ---
nu elelç&et mlludu no dia 115 de novembro do 1878, como candidato a 

sENADOR com mandato de 8 (oito) 1n01 1 obttndo de ••. t.~t2~~~!~ .. --·-··-·--
voto• aPYradOI .......... 'JSS.·al'l ___ votOI. 

Fon.leu,_!l_de •• ~~~.;~g_ __ do 111..,Zt 

JUSTIÇA ELEITORAL 
O TRIBUNAl. REGIONAL ELEITORAL 00 CEARA doclnra eleito SENAOOR, 

com m11ndniO'do a (oilol anos, pola logondll da Agrcmloçdo Politico •.• ~:~~~·~~.:.\.~~-·-·-

.:I.::.:c:r:.JO;ti ::.'.:rc:::~L .... 
no p!o110 <:o 15 dn novombro da 1078, o cldadflo ... JDS~ L_~,::~ .... A~~-~QU:::tq~ 

, do acordo com o. olo one11.o, 

do 19.?~ ... 

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESIADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBL~IA LEGISLATIVA 

ii Me.a da A!!embléia Legislativa do E•tado do Rkl Grande 
do ·N;,.te, na forma do artigo 41, § 2P, da C0718tituição da Repú
blica Federativa do Brasil (com a redol;ão dada pela Emenda 
C0113titucional nP 8, do 14 do abril do 1977 ), combinado com o 
Decreto-lei nP 1.543, de 14 do abril do 1977, e a.Ruol~ão nP 10 .. 425, 
do 31 de mal<> do 1978, do Tribunal Superior Eleitoral, doclara 
eletto Senador o cidadão DINARTE DE MEDEIROS MARIZ, que 
na eleição realizada pelo Colégio Eleitoral no dia prímdro de 
setembro de mil novecentos e &etmta e oito, mn que comparecerem 
20 (vinte) Deputado• E•tadUJiis e 291 (duzentO& e noventa e um) 
Delegados da& C4mara& Municipais, totalizando 311 (treunto& e 
onu) Delegado•, obt..., a votação nominal·do 291 (dw:entos e 
110f1enta e um) voto& favorável& e 20 (vinte) em braneo, ctmforme 
Ctl11Sta da Ata Geral do Apuração data Assembrti4 LOgi&lativa. 
E, para o• devida• fi7111, é p<l.!!ado o prem&te utrato da ata, que 
•ervird do DIPLOMA e vai devidamente Cl.!!inado !"la Mem. 

Palácio JO&é ilugtl8to, em Natal, Capital do Eatado ifo Rkl 
Orando do Narte, em 1P do •etembro do 1978. 

ll-1º ·.-Aoot ?A e-~...- t?., Al..w.., ;~ 
AU:IIIAII 2'011QUA2'0 DI AUIIIDA ... _. 

/11!4.1.4/.'~··,Jl ~ 
VJVALDO SIL INo DA côs1'i ,,..,_,.,... 

---------·---------
llfWICA 'lotUI"'A 110 114Sl 
PODBII JUDICIÁRIO 

IIIIUIIL IEGIOIIL ELEITDR.\l DO EITAOD DO NO 111.\IDE DO IDITE 

O D•••mb•rgador Pruidenh do 18'r68'1o Tribunal 
Rerionallllitorll do laudo do 81o OttAdl do Moru. UIIDdo 
daa auaa at.rtbuioOu 111111: 

Tendo e111 vbta o que conata da A'l'A GERAL CE PRO -

CLAMAçXo daa eleiçõea proced.ida.a no Eatad.o do Rio Grande do 

Norto, no diA lS da novwnbro da 1978, nD. !'orm,. c!o arttçoo 215 
do r.ód,igo Eleitoral, oxpedq o preaenta DIPLOMA DE SENADOR , 

AO cidAdÃo J E S S t P I N T U 1" R E I R E, reg1atrado / 

uob 4 loqonda da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL • ARENA, a fia 

do quo poaea o ole!to exorcor com toda plenitude o llan4ato 1 
quo lho foi conhrido. 

TribunAl Regional EleitorAl do Rio Grande do Hor
to, Nntd, lS do dc:embro do 1978. 

L~k...,; 
Oo.aotl\barc:ro.dor Olavo l"ernnncteo H41A "' 

Praoidoflt::o 

L r-
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Tribunal Regional Eleitoral 

da. Paraiba 

DIPLO~IA 

----------·----------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
CASA DE EPIT ÁCIO PESSOA 

A MESA DA ASSEMBLeiA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DA Pt\RAfBA· daclara oloito SENADOR OA REPllBLII:A, n&ll aloiçõoa roal1z11daa 

pelo ColÓg1o Ela1toral. noata AucmblÔ1a l.ogisl!ltiva, a 1' do aetombro ao 

l97B, noa tarmca da l.oc1Glaç.;o Vigonto, roc1atr11do pole Loganda da AI.IANCA i 

RENCNAOORA rlACIONAL - ARENA • o c11Sad.iio 

MILTON BEZERRA CABRAL 

Cumprida aa odgônc1aa dali CONSTITUICCES FEDERAL E ESTA()JAL 

ã expod1do, paro todoo 011 efoitOII logaill, o pro11onto diploma, 

Paço da fun~omblD1a t.oeillatilla ao Ettoáo da Paraiba, IJfl1 Jo.;o 

PoasoG, 05 da dozombro do 1976, 

1..1d0 no •utiG;.O da Aaaombliíla Le&hlaUvn Publ1c11do no 01Ór1o do Poder t.ogialatlvo, 

Em. C~/12/78 Etn 06/12/76 

.· \ ::::·m !B!,~IAI,EG!SLA'f'I\)~ tOES rAi": O DEl-1!:r:NA!i:Bl:C0 

(1 DIPLOMA 

. , ,_, :_;, . ji!;,";)1Jf6:~.'h,,(~'"i11/1,7:·c.&pi!ÚdiU)~'i!:.h1<dcC4i'llli:IICu.;o· 
•. . 1'. · :. tr4•t'~~· ~•·•·u·W/t.r.:(,e!:-d:t~d:, ,~:t:'J.'r, .t:~ t•l't t- rlri,fi,~lcft 6el:,·tli ,•, 

,·'.-':'t'.'/f!/11</CC; riu/, /H. 1~~<t:<l.•l. jl o/1 .'•lnJI_' ''/??.t!"(:Ôf.•u: (t,!h,tf, 1~1 r~111111:C J1~ 11• ;o•:' ( ::1. 
, • " • <• I ~o~,/~ ,,,.J :/ •1/ ,/.1 (,,nldu/1111 ,t.,.;.(p:lL"" ...7.tdltu/tHIIII• •41'1/N(, p11a G ~N.,if.o/,. Ji, ihÍ• ~) 1 : ./I lo 

,,i' ;, ,(,', .'1. "''I /L J·{•ll,.;~, '" Ni9. 
,./[/.-. ~''''• l"ltT (I tio~L d~ .fi' !'tifo, llJ<(II:• (· /•1'1,\f!llr Ji,.flot/!, 

. , .;.firi'f.IS ;/1juuliH- ,/;19i9 ... -.~· -·~ .......... ;._ · ........... , 

... ., 
''''"""" 

----------·----------

ELEITORAL 

SENADOR DA REPÚBLICA 

O Dt .. mtltrJtdor Pt~tKienlt do TRIIJUNAL. REGIONAL ELEITORAL. do Etllllo de P•ntmbucO, 

Mlt Ltfi!IOI di L.tlllltç&o Elt~ICM'tl Wlltnlt 1 lindo tm Wlt .. o rM~Ir.do "' tlt1Ç6M fHUudtt .rn--l.S

d•.--:.IOVC1D!I0 dt 111..78, .• 'onc;t!M o prMtnlt d1plom1 to S,,_Nlt.O.-J)C_PI.JL_ 

. --COCLJIO ,·-··---·--··--·"·----- "JIIIttdo ptlo ALIA!JÇI\. ..... REHOVADORA..

--.l~ACIO!I.-\t. ..... --·---.. ------ ... ---------$11'1 1 ttJII'tltnltçtCI dt P~tnembvc:CI 110 ~ 

Ftcle'll, ,.,~nllo 1 proc:ltmtçlo lt!la 111o ..... o dt ....2.2_1M 

IMtttdt not IIIWinltl dedot ol"l111, ttlrtlclot dt rMpto:llvl tia I 

"'~"•"'''-"" 
~. .. - ........ 1 ... 

QoM ... IO olool•ol.-.. ------···--------.. ··-----

OoM ... , ..... 1 ...... _ .... ----··------ ___ ., .. ____ • __ 

Vololh,.. ..,.__ 

.l..S2.7 ••. oo.~
_Ulat91-

-----
]67 ??D 

t pari q~ o tltllo potta prover IJIII qutlldtdt p~tllllt ~utm di dll'tllo, mandei ,.,., o prtMft .. 

diploma que 1111110 ~:orn o dlplomldo. 

c:c... L . J)_..:._ ""-
..... aiÕ~---

;~, .... ~ .. ~ ·,- J --------
tiiHL lOH 11~14-"L. 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DIPLOMA DE SEIIACDR 

---------.---------
to P&DK,.ATIVA Do 

i.l•"''e. • • •• '" .. , .,, 
• 

IIIIDlL llillm lllllllAL 11 UUII 11 &UIIll 
Wiplpma de $enadnr j edml 

,...,...lo.--_1 J,.....,._, ..... • _ .. HHootH-•~J.,;..,~-... .. ~J..41.
- IS J, .h--.. ,;. "" - - H DIPLQaU, .. ,......_ L11i1 U 11tua on.-.a., ....._ 

....., ,.lo Allnça R.anadon ~IChiiiiiAR!NA~ 

TOTAL DOS VOTOII VAUOOIJ ,\PlJRADOS 

'"' i.Jo1 11 Ufi~HIOIOIJt> J11 ~~~~~~~ Jr I'J/IfoJ,.I, / ...... • ,...u ... 11/2,01/6 (~llol/l .... lloi f J.11 •i/, 11 ailroo .. 

, .,,,) -.1ft ,...,. " &•~4'D 1-ftltrul. "" •lrocJ• ,,./.,,.J,. '"' 15 J, -"'"'" J, H18. 
VOTACAO OlmO,\ PELO DII'LOMAOO 

P.• ,_.,., .w,J. '"''" • J,~.,,, .. ,/, /.,,,., .. , ,J,., (111 JOZ) "''"· j., ,.,.,.J,,.J. ol.,/,. s....J., 
..:; .. , ... , ,.. .... ~ .. ~.., •••• J. 1979 • 1991 • ... .~ •• 1.ula di doua c., ...... , • ...~.-... "" ,.., ... ,41 .. """ 
1<,-J~·• fi .. -1 (,.:l~(i.N,t.J). ,.., ,,_, J. "'' 2" ~ 1•. J,ll) .. ,.,. (!tl "· I.YII. J,l'l J. .~119n. 

,-1 ...... lo..J., , ... ,..,,.. " ,/.,,wl~ "~ ,,~, .!IS. ,/,.L', ... 4.1R J, 1!i ~. ,,.//., Jr 791>5 (C.J,.. ,/.,MI) 
, ,,,~ ''"' ,.,oJ~1• ~• J,.,~/,., •l•·j~, 1.,,.,,, • n,.JJ. 1> ,,,.,,N •d'"j"' ~,,.. '"""ri J, OlptoM ,/, S...J., JtJ.. 
••I ,.1. bokN• J, Hl••""' •• ~,:,, LUI' di 8oua C.\'lllcuC..o/,,N,..I• ,.1/,."'"/~,....,.,J.,. .NM1-1 (rJ-) 

tJ•.-LJ.....j,..,,~ .. • .......... I'II••••.,.-'1"'-.J.•,.-j,.•,_,jo•~~ 
~ ...... -MJ.rw..-.1,__.,.114--·-

---------•---------
REPÔBL..1CA FEDERATIVA uu BRASIL. 

TIIIIUNAL llltOIONAL ILitiTOIIAL 

ESTACO CE SE~GPE 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl. DO ESTADO DE SERGIPE, na fonna 

do ui Elollo,.l IM, 215, do Lol n.' ~.137, do 15 do julho do 19651, doc~raolello 

S E N' A V O R o clcbd6o JOSE PMSQS P11BIQ 

-------------- qw, num tokll dt:pmgntu4 c ACAAgntn c 

oUo r~~i.l d1mnlM· r r/nguçnta ç Aetç !76J tsz! 

'lOtos wdlldos. na tlelç~ rtallzodo ern.llDt ncvrmb'O de 19..ZJ. em quer cornparteerom 

~ZWOA ~ o.i.trrtta (' UJtt~ III;./ UÃ.<Issntfl.~ r gurntq r 1Cfc !115 • .i.S7l 

------------------------------------------ ~~'"· 

voto~, conforme 

contia do Ato Geral da Apuroç&! dt f-' I f 2 /1'97 I , rtollzoda nntt Trlbui'IGI, E, parq 

01 Ólvldot. fln•, é pauado o prnante extraio do ala, que Mrvlró de DIPLOMA, \ICII devi· 

doment1 aulnado. z:t: d·c::"~ 
rllDUlrlf'1'1: DO Tkii\IH.U. 

DE$DIIWWAVO!l JOSC BAI:~fTO rr.A0C 

REPúBLICA fEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

q}./4,;. q ... l. ·(J.J;.,, 1m fJ,.;•i•• Oopilol 9., t,,t.J, 
1. d.,,,.., ... r. • 1. .J,..I.. a. rm. 

a.._+e úd'J ,.._..v.,..,n -

---------·---------

:0 J: I? r. O l\l.t A 
:tl:C 

:U:N'.A.:tlOS !;':lll:.O llS'rA:DO :DA J3.A.:c:r.e.. 

0 Tl\lllUNt.L REGIONAL liLEITOR.\L DA BAHIA, [l(lU Kll PRI510t~TE, 

na confor:t~Jade Jo ur. ~~~ do Código Eleitoral, confere t1tt diploma ~c 5(nador ao $(nhcr 

ANTÔNIO LOMANTO JUNIOR 

I:,U;JT.) ~ U de novt,11~1<1 .íltimo \Ob ~ kgeod1 J1 ALIIINÇA ll.E!\'OVADOk.'\ NACIONAL, 

c~n:orme 'omu da III Ja 1mlo dC1tc Triblll\!\ dn di1 D do cottcure, para I)•IC poua c~~r.~r, no 

);;!l~O Fcdml, o mand~ro ~~~c lhe foi cururg1Jo pela vo,rude <!e 1cu1 conciJ~Jlo1. 

Cidade du ~&lndor, B de dc:embru .Jc \!l?ll, 
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·- f 
X 

' . ·' ... ', 

-,.. I. I ,• 
..... ~ 

1 
//, 

( •• ' ,l f'' : ••• I''' 

rÇ,otl'm!(' 

__________ o ________ __ 

11 MESA DA. ASSEMBLt:IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO St1IHO 

:ontem JO Sonhar J(').\0 Ll~ J',.)ffJWJU~ ':)\L'i'.H.JJ1J .. o Oiplom:~ CC SENAQOn n:. 
t:í::rGOLICA pola Aliança RHnov<~dora Nac!o11al, \Qndo am vi~l~ o rcsulta~o do plmto 

dll 1.' du ~olcmbro du 1978, realilado na forma da Occrolo·loi n.' 1543, d!l 14 dn 

abril du mn. 

'I w~ '" • ;" 

'l,i 1 
•• 

''~.!."_!••• 

,,,. 'I 

11111 ... , .. ~ 

a,,~lt.r~ a,,,/1., ,, arlf,lll 

f/J~Jn 'JNdltMll-

'm:ribunol 'Regional ~lcitorol do iE.Splrito .;Janto 

() QmmdarpaáDl tyitJiát~~lt da cr:riduna! CJ(tplana! 

Gl'.llaM! da CJplrl/a &'anta, na mt(awtitlale da ?"' á!Jpdt a 

G4rllp~ 215, da ..f?dáipa C!ellara!, - 12et 4737 áe 15 át 

J11!!.a tle 1965, - canf.re a• Jtltl.or f.ilDOCHf i'IBII9 

• pel. parlltlo 

S!Uonça 'l:tcnoUJdora IlarlonJI, twla tm u/Jia a rtJu!tatlo tia pleito 

tlt 15 tle naue111Gro tle 197 8, aGni:za lwtJclllo. 

,.(/11 J., Je.MJ.:I J11 "Cri/,,..,,,/ o/r J!j o/t 'Dtm'l/or(l ,/t J9j8, 

C,...,.,~mol•"''ll"' GJ:!.i-tO rltU,,rof • '"'teM "''H"''"~'' !iJG.US-1 
f!t,l/o.,J,,,, 'r.,,:M,I•I•••', ;1';0,{f.'/ ~ '}l,,l,.,,lll "''"'''"'/, J:JJ,{j 1:! 

----------·----------
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TRIBUIIAL REGIONAL !LEITORU DO RIO DE IAN!IRD 
O D~IJ.t,UJARCADOR MOACYR 1\EBEL.l.O HORTA, PRE.SIDE:-m! DO TniDUNA!. RCCIONAL 

r:.t.EITORAl. 00 RIO DI! JANEIRO. u"lll!o 1!~1 ~wbui;C:s CJ•If lhr ~ nll'lfiTiJJI pelo nrt. HJ d~ !.ri n.• t1J7, 

de ll de JdhtiiiiiQollf, c ICoJ,Io tnl vi11~ o QU~ C-OJntn dl /1•~ G,1Jl tb s.,,;, t.le 'l0.Qe-•. "C'UW!fm~-J1 ~~~a. 
••r-AI~ 11 r'l'•'tc1111 D·~II>"M lk Sf''>l,\001\ n 

----- .3Uu--64~1'4 €.un4tw ___ _ 
ck110, .ob I ~~~o'flJI - !J\l.ollt~.s:>éíno~- ffi.rA,..tkt'"'·-···---·-·- ., 

1\Jo dt J•nllro, •rr.-d.dc-~ 1;1S 

' ,,, 1"6 I-)."'-··~ 1&..:?) 

---------·---------
ASSEMBLtiA J.ECiiSLATIVA PO ESTAI>O DE MINAS GF.RAIS 

A HES1'L DA ASSJ:HDIJIA LWISLATI"/A DO ESTADO DE 1-:Il!AS Gr::M.I~, 

por seuD Prctticlente e 111 e 211 Secretários, c~;lTIF'ICA1 pura. os fim 

de direito, que, no dia primeiro da ~etecbro de mil, novecP.nton 

e 1etenta e oito, às oito horas, reuniu-ae, no Palncio d~ Incon!1 

dêncin, o Colégio Eleitoral, canposto nos te~ou dos ~rt~. 2g 6 

JR, ~tem I, do Decreto-Lei nQ 1.~1 c/c o art. lD do Decreto-Lei 

nQ 1.543, Bmbos do 14 de abril de 197?, sob a presidência do Se

nhor Deputado Antônio Dias, co= n finalidade de se proceàer à ele1 

ção do~ Srs. Governador e Vice-Governndor do Estado e Senador e 

SUplenten
1 

a que se reterec os parágrafos 2g, "in .t'ino11
1 e 3g do 

Artico 41 da Conot1tu1ç~o Federal, com a rcdn~ão dada ,ela Ebcnda 

ConstituCional nD 81 de 14 de abril de 197?. Verificada a presença 

da caioria absoluta dos membros do Colégio Eleitoral o ob~o~~ado: 

os procedimentos legais, passou-se a c~nda dos senhora: delega

dos. para a votnção nominal, oportunidade em q,ue os nenhores :~em

bras do Colégio ~citornl 1 ec número nuper1or à maioria absolu~, 

elegeram, além doe Senhores Governador c Vico-Governador do ~n!n

do1 o Senhor ~ Zaulino Badaró, para Senador da. RepÚblica. pe

lo EGUdo de Minan Gcraia, e, 111p:~o fncto'', os Senhores ~iorvàn 

Aloysio Acayaba de Rezende e Walter ~ssos, pnra lQ c 2a Suplen

teD ~e Senn~or, reDpectivnmente. ~ v13ta di~so, o Senhor· Pre3i

dcnto proclamou eleito::~ para os carao3 de Governador o Vice-Gov~~ 

nndor do EDtldo de llinas Corais, rospcctivarncntP. 1 os S~nhoreg 

Fr.lllcclino Pcroiro. do~ Sa.nto:J c J'oão l\ól:rque!: do Vu:1concolc:'J i ~ra 

o cnreo do Senador da. República. pelo j•;studo de Hina.o Gerai~, no:J 

tort~os do Artico 411 parágrafo 211, 111n fine 11
1 da Constituição Fo

doral, •O Senhor Murilo ?.lulino DadarÓ 1 eleito pelo voto de l.Jl6 

cembro:J do Colé~io Eleitoral, para o mandlto a iniciar-se ~ 111 

do fevereiro do 1979 o n terminar em 31 de janeiro do 198?; o pa

ro. oD ea1•go:J de: lC o 211 Supl1mto:J ê.c Seno.dor, re::~poet1wmentt! 1 os 

S(.•nhoro:J Horvan Aloyuio Aco.y;l.bn do Ro::endc o Walter i.Jo.nco!J. Z o 

que con:Jt.:l. da documentn~Ü:o axi:~tcnto em M:l!IO::I nrquivo::~ o dtt!J pu-

do 

mil, 

--~ L'. Z9q9.A'"'" Pf{[t+( 

O :!0-n!lCnf:TAlliO: ---'~~ !@& fpl. 

' Tribunal 7?tP'onal '8/eitora/ de .Jr!inas (jerais 

& .9/,.,.uJ.,n-~. do G..lul14! 
.9/~114/ 'ftd,"to.al' rle ,//t'nd.> 'g;,,aú cot,;.u a<J 

Gfif ... rl1\crq~_o ... M.ll1ildh_l.qy~s ___________ ............... __ _ 
"''· ~- r~e _s_q:n.í\~o~: ......... --.. --·--- ·-·-----
-·---.... - ............... ---·-.. --.-· ........... _. _______ .. eoMuk.,.~ pue, na 
•/e.f4o rle .. ..1S .... rle .... ~M)Ibr.o. rle I,?ZS.......... P ~. 
na !.,.,.da ~-- .Jti.J)J3 ... __________ , oltevd~tm. voto~-

~ ~•ieoni•.:ZD. rle .. btz.tlolbr.9 .. rle 11]8.__. 

.. ~.·~·-··1~~-· ....... ;,~~~~ 
' ~~·~-· -··-"-·-·-

---------•---------
;:;.~ ~ ... ~ ;·: ·:~t Ç7 
........ ·~·''-'c.!., 

dr 
;:lcnador da Rr.pública pdo ~!ita!lli de :S:io 
f'aulo confcrü1o o sua ~mlêmia o ;>tnltor 
Slnrônio 8s\Ualdo do gmaral .furlan 

fitra(o da 9ta da ~esslo du l!oltglo !ltiroral, de primeiro tlr smmbro de 
nnl noutrcntos c smnra t Oito, dt rlcicln de ~mador da ncpu~lic.; pelo :Estado 

2-:> de ~o~:tjtJu!o, na pJm rrUtlüa ~u r~n~~zc 

~lirõni(~~u,alâo rl~~ar;rltf1n:bn 
!:!o primtirc dia ~o mts de smmbro. do ano dr mil noumntos r tmnta r_ oiro, 
na !!apitai do :Entodo dr ,5áo f1nulo, os noor horas, rromu·sr o l!oltuio 
:Eimoral, no f!lrnáno do 9mmbltlo 1:cgislatiua, sob o ditt[áo do m 
firrsidcnrc, 'Elrpueado J1atal Gale, c dos ~mcejnos cor.Cidados, Bcporartos 
tlflolo nuncs da .SiiUJ, 'tUal~cmar úprs fcrm c !mil 9di~ lto!ul:. l'lo 
ronfonmdadc do disposto na :Emenda l!:onsnrurional numeeo Oito, de tacorzc rtc 
nbrU dt 1m\ noumutos c smnra c :~tLC, ijUL deu na~~ iCd~;-~c ::c ~rtigo m:r 
ca ê:cnsmui(áo :federal, regulamentada prlo 'i:lmcco·ln númtro · mil qumlicncos r 
qUJmlla c crts, úc rmm dc abnl úc mil nourccnros r octmca· c sm, 

protctlru·sr o clti(lo rtc 

J~nndord~')i~cpJiblicn pelo·)\~bdo de ~~~o~:mlo 
Bo torai dt hum nnl úuzcntos c cmqumtJ r dois membros do l!:oltgio :Eleitoral 
11spondmm o chomaúa hum m1l c omtr c me 111 r m b r os, tendo sidO opura~os 

110m mii,;{Juiur~ c .doiS .~~os, mais do iiUt ~,.X'~10m o~solnr_~.·~ma o rondi~lto 

.&~lmn~~~umhio d~~~11nral~gl'!:m 
· inscrito priJ 91\anc; ~muadoro nocional, que foi procl;:nado c cieiro 

~enndor da~~~rJ1itblira rM4~bdo d~,~oif~aulo 
pm mrm c mandJto no ptrlodo o lniciJr·sr o prunriro dr fcncrmn dt mi! 
noomntos c surnra r nout r o rrcmlnor o rnntJ t t.um de jJnmo rlr mrl 
noomnras c, Oit:nra r o: to, prlo qur <t Jhr ronfm o prmnrc tliptcmo, til! 

i )i.f no:nt tlll c.:o!r~io ~lmor:tl. . I i • , 
'Ja1rm~U1J ~t~~1:.1;1··r,; ~' ::::~~~ !lt Z.:i~ ·p~!::; ~;~ \·;i:.: : =.::: ~; m::-::';;: ~: ::-.11 :,:::::":"J' f.!!fl,ra r cnn 

J !'. --~--- .... -- "·.<'·!:,\(.·.:':·' .. , .l. \ 
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~s ~ ,bi"" ~< n""cnibr.o .~ JS11, lt5!r 11=, l1ZI ~.apibl b~~bÓI! .®~~ 
j:il:n.Uo, r<wtiu # o.2ribu.na1 Jl,c.LliotciJtlcilor:~1, .a"ú .a pr.esibência .bo ~~· 
sC111'1mfbl:t' ~=:U Jacllcco be ~t.lal1cs, pr.w:nks.cs .b=ris ;Jfuiu.~ ~ 
~ .ccmp~m c oJf!r Jilroeurnóor l~c9iona1, para;na ]arma bob~~lano ~ctns~ 
!~lci!mtl,!=r con'bccimcnl~ bofda!ório ba ~~$\~~ lt:ts <· 
lci;ccs rca1i:alr.ls a ~ .ó.c n011cm1lro hc 1'1s ,ms!a t:m:umm~olfuitP!'lll . 

~i&o, .~.culibo ~ >~prwn&~ pwun:mim:ió;Ibe /;!: ,.,.ol'<IS .o~Jcribo 
r~!:ltirio, :~~mjlccu ·$! "F Joi wod:nicl.o ilciló -p:trno .cza:l' bc~mhor o 

) .c:ntbib;rl"C' ( I 

~__fj__" {!..,!h-. 

},'lurv:ll ):•cb"' !.';lt:d!CJ 
Jir .... ~.4bolZ,Lwt.:d!\=;iWW~l~ 

----------•----------
t:STAUO LH; COIÀS 

ISSEUBlEII LEGISllllll 

DIPLOMA 
A A''t'llll!.~l~ l.f.UI~I.ATI~"A 1~1 I:SHIKI O~ liOI~O d.,!.tlotiOIIoo., ~oolol .. Af"/ kl~oUo \"o!.t41o. ll•l Hno<l <oUI 

''"" ~"""'· BENEDITO VICENTE fERRELIIA, J•" 4o "'"'•"'' <'•"•lo, ~·~~ooor."""h ~~~·~ ,.,,.•11'"•••'•· Oouroo· 
••• 4t f.olo·ho. ~ ... o.aourood• . ~.,.,,,. 1'1•""''" o litf•O<Io ~,pi toiro olo ~ •• ,.,, LoJo/tlo. h ,,.,do""' 0 ''""' u olo oOooulr .. ,.MI-0• 

"".lo 4•"0 ""'"o doO OI•Ooi•O 4n n10 ~~~'""'"do "''"'~•t j, ,.:, oo l'loOU" olo .lot<•bii•O i.oii'IOII'" do r•u~o I• G01h. 
'"' lo" I'··•• />!••'"" (.lo 1) 11<0 '"'"' I ""1"'0110 "''""~too ~. l"olo~"' ll•olotot "" loto"""" """'"' 1 .. , o'' I ... o 1101 '"''" h 
11 •I• o~hl 1!0 1111, '""'~'"·'l•• '"'"' o q" <~••••• o llnoloc•• ... I• 111. •• 11"' ,.,,. 4• ~~~~do fi!• I•• llob,.ol ht•f+>l t.oo.ooo.l. lol 
'"''~ o Muto t:"""'''"'"' I""""" '""'o l'"tl•do4o do '''•" • ''""'"'''" "" 1:1104•. \'ott ""'"''"· ••ooht. ,.,. • .,,. o "~•oh 
lo~i"\oo"Oo ~oooolot I••"'"· I No "johlo. O ''· l't"loi'OI< tOI1 "olo" o• t't"""" "'""'''" ., •• , ••. ,.,i ch<••Jo J•t !"'"''' Coi'/•O• 
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PODER JUDICIARIO 

TRI!UIAL REGIOIAL ELEIIDm DO ramA 

DIPLOMA 

Conferido, noo Termoo do Cõdiso Elcllorol, 
ao Senhor 

-----------------
eleito cm 15 do novembro de 1978 

Senador da Ropúbllca 

I 
' i 

PODER JUDICIÁRIO 

IRIDUN4L REGIONAL ELEITORAL DO rAmA 

Extraio da Ata da Sessão 
Extraordinária de PROCLA
MAÇÃO DOS ELEITOS em 
15 de novembro de 1978. 

ÂOI vinte • atte dlu do m!t de novembro !lo t.no de mil navcccntoa c actcnta a alto, na 
8aJ& de Scuole8 do Ejjria;lo Tribunal Rcrlon&l Eleitoral, à1 deuueil hora•, 10b a pmldtn· 
da do Excellltltlt.llmo Senhor Deaembarct.dor Kon~l:! Accloty Rodrl:ucs d" C01t", acndo 
-=ntarlsda pelo Senhor Doutor Mario Lopea do~ ~t01, Dlrctor Geral, com a pm:cn~a. 
doi E:cctlcntlulmoe Senhora Juiz=• Dntmbt.rpdor Alceu Conctlçlo Mach:lda, Vlce·Pmi· 
deate, Doutores JoH Pirn Braga, Napol1lo N~val .Aivn. fk' Oliveira, Auact Amad~ Yna. 

tb:r. • Llclo Bley Vieira. eatando tamb!m preaente o Excelcntlaalmo Senhor Doutor Feman· 
do Andrade cS. Oliveira. Procurador Rerlon&l Eleitoral, o E:ccelentlnimo Senhor Dnembl!.~ 
pdor Prclldentc, de poli 4e declarar aberta a aellio e na confoi'Jnldt.de dt.a conclua&• do 
Relatório apresentado pela Camlulo Apuradora e da ReaolucAo do Colendo Trlbu.nll Supe
rior Elcltortl, pracl&mou eleito Senador o Senhor JOS& IUCHA, candidato rea;iatrado paio 
llov.lm•nto Dem~ráUco BruU.iro, com SG:i.013 vot.oa, 
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ASSEMDWA LEGJSL<rJVA DO ESWlO DE ~AC\tWNA 

DIPLOMA 
,,. .. , .•.. ~ ,f) ...... 

A MESA 0., ..\SSEMDU:IA LECISI.ATIVA 00 I::ST..\00 DE S..\1\"TA CA.T..UUNA. dHI&ra tltlto 
St'w1dnr prluF.•tiidol de s~nl~ Ca.i&rin~,ll dlbiü.Q 

f'erreira 

TRIBUNAL. REOIONAL. ELEITORAL OE SANTA CATARINA 

O TRIBUNAl. REOIONAI. ELEITORAL OE SANTA CATARINA, no u•o du 
atn'buiÇ'Õca que lhe conf~re a Art. :!15 do C&!igo Elt!rtoral (Lei n", 4.737, de IS dr lu!ho 
de 1.%5), ~apede o prnentc DIPLOMA de Senador da Repúlllka Federativa do 
!lrnil, pc:la Lcsenda MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASII.EIRO (MDB) , para o mandato a 
iniciar-MI no dia 111• de F~vc"'iro de ],t)7f),ao cidad!o 

]~ISO~ TUI'Y D1\RRETO 
que obtr.ve 4a5.930 (qU11troc~ntoa e r.cment• 11 C!IICD m1l novecentoa • lnnla) voto• prefc~nciai•, 
dentre 1576.18:1 (aeuw:ento. e vmll o 1011 m1l cento 11 Dllenla • Cinco) YOIOI computado• para :& 

"'ferida Legenda, oum total de 1428.137 (um m1lh.\o quatrocenloa • vmte • 01\o m1l conto e tr1n11 
o 1011) voto• apurado•, ali Eleiç6ea daiS do Novembro de 1978. 

Flonanópolil. )C dtl de11mbro da 1978 

---------·---------
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

RIO GRANDE DO SUL 
IUIÇÓCS Rt"ALI;:'Aa.4S t,., IJ llC NOVt:MtUlO Ot 1978 

O g;;bu unl!/!tmiwrl 8/d/ora/ do!J?jo {]nmdo do .!Sr ti, 
rms.~sscln rt>afizadaC!m 6dl'J,rumlu•.Jd~!!01ll, apt(<;tWtllt'UI'~ 

apf'(!1'o11' oJI\'laMri(l t1f'r't'.'it"'fadc r•• la CC'm/~'iS,1t1•Aptuutfc,.,1, )'li'Odamcu 

SENADOR UA lU~ PÚJ:JUCA. rz:.;.. G[f o e.oAo<o t~ K 

~;.;rt~~~@ ,cl'J.Sr~~rt ~"Ela~@a 
QVI..IItCIIJTII.AOO NtSTC TR/t!VNJIII. PILO I"IOVIMt:NTO OCMOC~IÍTICO CJIM$/tc/1~0. 
OIIT~II( .. CMINII!.M'III~t 1,'7SI ... IHI IICTOi •feiTA~ tiOS WlfCIS ~,.UifADOJ; :S,/29• StJ6 O'llfOf 

~OfAÇÁC O li TIDA "CLA ClfCIAIIIII.AÇAQ '""'"'T!p.<Ó(tAI /. 71J/, U<l, 

(t.JCTQA/~ :..ur• GIIIA~ OA lWÇÃCI'UU O.SfNAOO fi!'OtAA~.AUTRITO)I.Ao!IHI Otl CA~OICA/0 
"''""' .. 0~1100. O .:lUA~ Ulf~lllll Ot 0"'u=IMA Dt !JCioiADOif A() Jt;. .. ADO fCOUV•I., t~"t OIQO ""'' 

fiiii••OJ DO Alfl. 11~, I'AH.ACIIfAfO "'"''~ IIII UI ~~<I ~~r. U 11 tu ~11101001 IHI). 

Olihtmul ~'9ioncrl 8fcilora~. m{A:.,.Icr.,fl"nrr, 6 dtt dr:umlwo .1.•197/J 
- " ...;;r,.Jí3.....1? 

,,., .. nc~ro N•' ~~~· "n'~'O""' '"''"""t 

---------·---------
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

RIO CIRANDE DO SUr. 
.l6t,ÕU UO/ U •triHII .. O Ot '"" 
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O SR. 11RF.S11lENTF. (Pc:trônlo Portell:1)- V<.~i-~e passar à posse dos Senadores 
deito.\, 

Nm ter mm do~ .'~~do art. 4Y do R~:gimento Interno apenas um dos Senhores Se· 
nudorr:~ pronunc111rÍ1 o ttrmo de compromi.\so; os dcmnis, um por um, uo ~erem chn
mudos, diri:in: "ussim o pr11meto". 

N:1 lq:islutura anterior o Scnudor desil!nado purn proceder h leitura do com TirO· 
misso foi dn ex !remo Sul dn Pn(s. De acordo com u praxe institultla, caberá a um rc· 
prc:,cntantc do e11.trcmo Nortet~roceder !1leitura do compromisso regimental. 

Convido o nohrr: Sr. Senador Jorge Kalumc, representante do Estudo do Acre, 
para vir i1 Mesa, onde, junto ü l'rcsidi:ncia, prc~t:1r!l o compromisso regimental. 

Todm ns present~:s deverà~l o:onscrv:1r-~e 'de pé, não só durante a leitura do com
promisMl, como durante a chilmada que ~c ~eguirá. 

O Sr. Srnador .forgt• 1\allmrr rncamlnha·JI! Q Mt5a, prestando o st•guin· 
lt' compromi.Ut'J rt•J.:imt'ntal: 

"Prvmrto guardar a Com·tifui(àn Fcdrral c a.r l~tl.r do Pais, dt· 
.wnpt•flhar firl,. h·almt•nlt o mandato dt s,.nador qut o pol'O mt con· 
jf'riu t .tw·tt'lltar a uniiitl, a lntrgr/dade r a indtprmdênrla do Brasil". 
( Pa/ma.r prolrmgadax. J 

O SR. I1RESIDF.NTE (Pctrónio Portel la)- Prc~lurào agora o compromisSll, na 
(ormajfl anunciada, os demais Senadores eleitos, ainda do Norte para o Sul., 

Prtm•dt•·.wil e/ramada, a qut n•.rpondrm, prc.uando o cornpromi.tso rt~:imt•n· 
tal. o.t Sr.1·, St•uadorr.\: 

Jose Guiomard 

João Rosco 
Raimundo Pnrcntc 

Aloysio Chuves 
Gabiel Ht:rmes 

Alexandre Costa 
José: Surney 

Dirceu Arcovcrdc 
Helvldio Nunes 

Ci:sar Cab 
José Lins 

Dinarte Maril 
Jc:~sé Freire: 

Humberto Lucenu 
Milton Cahral 

Adc:rhal Jure111;1 
Nilo Cnclhu 

Arnon de Mello 
Luit. C:1vulcunte 

Louriv:tl Buptistu 
P:~\~m i'Mtn 

Jutuhy Ma~;tlhàc:~ 
L(liTHtnhl Jllruor 

Joàn Calmon 
Mmu:yr lla11n 

Amanil Pt"i\otn 
Ncl"lll Carnc1r,, 

Acre 

Amazonas 

Muranhão 

Plaui 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Jlcrnambucu 

E!IJllrlto Snnfo 

IUo de Jnnelro 

Mina~ Geruls 

Murilo Badaró 
Tancredo Neve~ 

São P11ulo 

Amaral Furlan 
Franzo Montoro 

Goiá~ 

Uenedito Ferreira 
Henrique Santillo 

1\futoGro .. 'tO 

IJenedito Canelas 
Gastão MUller 
Vicente Vuolo 

Maio Gros?tO do Sul 

Pedro Pedrossian 
Saldomha Derli 

Paraná 

Af(on~o C amargo 
José:: Richa 

Santa Catarina 

Jaison Barreto 
Lenoir Vargas 

Rio Grande do Sul 

Pedro Simon 
Tarso Outra 

O SR. PRESIIJF.NTE (Pctrónio Porte\la)- Declaro empossados os Srs. Sena
dores que ucubam de prc,.tar o compromisso regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla) -Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Paulo Brossanl, como Lldc:r da Minoria. 

O SR. I'AULO BROSSARD (M 08 - RS. Como Lldc:r, pronuncia o seguinte 
discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Fal quatro anos, em sessão semelhante a esta, os Senadores eleitos no pleito de 
1974também eram chamndos a prestnr o juramento que ora acaba de ser formulado. 

Na ocasião, o Lider da Bancada do MDB, no Senado, o eminente Sr. Senador 
Amurai Peixoto requeria a palavra, como ora o faço, para, dizia S. Ex•, pela última 
ve1 falar como Líder da Minoria no Senado Federal, c, na qualidade de Llder, dizer: 

"Os Senadores do meu Partido que acabaram de: prestar o compro
misso fazem a seguinte declaração: 

"O M 08, no seu Programu de Ação, aprovado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, pela Resolução n9 9.241, de 6 de julho de 1972, 
no plano político luta, além de outras medidas, pela implantação 
Ja normalidudc: democrática c conseqüente revogação dos ates 
instituciom1is c lcgislaci'w excepcional, para que o Pais volte ao 
Estado de Direito c: se re~tubeleçam os direitos e garantias indivi· 
duai~. 

Entrewnto. a 11tual Emenda Constitucitmal n9 I, de 17 de 
nutuhro de 1969, <~o mantt:r, no SI.!U art. 182, a vigência do Ato lns· 
titucional n~ 5, de 13 de: detc:mhro de: 1968, c: atas posteriores, 
:mulu a própria C;1rtu nutorgad;l. Assim, os rt:prc:sc:ntantc:s do 
~I DB, no prestar 11 s:t~rado jur:tmcnw de guardnr a Consti!Uiçào, 
não pt~dem f:m!-lo sem as oh~ervacões constantes do presente 
pronum:iamento. bta decl:lrilcào decorre de decisão unânime de 
no:-~11 bancad:1," 

Agor;1, Sr. Pre~idc:nte, :1 situ:1cào ~c: repete. Dir-se·á que, por fon;u dn Emenda 
nv 11. forotm revn~ado~ o ;\to n~ 5 c outros a tos instituciconab c complementares que 
contrari;t\anl o tt:\\ll du própriu Cartu outorg;tda. No entnnto, devo lemhrar que 
c~l\1, por 'w1 \'ti, j~ fo't profundamente J.ltcmd·,, pelo o1to executivo nacionulmentc 
çonhecido Cllllltlll "Pacote de Abril". All demuis, o urt. JY da Emenda Constitucio· 
nal n~ 11. !1\l mesmo lc:mpu cm que declara revogur llS atos institucion;1is c comple· 
mcntures que ~ontr.lriarnm 11 Comutuiçào Federnl. re~~a1vu: 

''Rl~'~alv:1llo~ os c: feitos do~ <IIOS praticados com hase neles, u~ quais estilo 
e:o;cluír.hl' de aptedtiCàll judicial." 

Preceito que, como í: nuh~rio, se choca com ilqueh: imcrto no urtigo que enuncia 
m direitos c: ~;tr:ullia~ individuuis e yuc c~t.1bclece, mnntendo vclhu regra de nosso 
Oireitu, que m:nhuma bi\o de dircitn individuu1 pode ~er e:o.:clu!du da uprecluçilo do 
l 1 ~1dcr Judici1triu 
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Ditus cst:ls puluvrus, Sr. Presidente, quero reiterA-Jus, neste momento, cm nome 
dm Sr~. Senadores eleitos pelo MDB c que, agoru, acabam de tomar rmsse nesta 
u ugu~ln As~embl~in. A sua declaruçilo é simples, e diz isto: 

"O documento que, por força regimental, foi jurado, é uma cnrtu ou
tor~uda por três ministros que, contru a lei, passaram u exercer a Prcsidên· 
ciu dn República, muis turdc avariada pelo "pacote de abril". De modo 
que n jurumento de "(l:umdur a Constituição" é feito com as obsc:rvuçõcs 
ora formuludus: nosso esforço visa à plenitude do estado de direito, nos 
termos expostos, cm plenário, pelo Lldcr do MDB. Pedro Simon- Jo~ 
Rlcha - Amaral Peixoto - Humberto Lucena - Tancrtdo Neves -
Nel!iOn Carneiro - •·ranco Montoro - Henrique S1nUIIo - Jal!iOn 
Barreto." 

P~ra os devidos efeitos, Sr. Presidente, passarei h Mesa o documento original. 
(Muito bem! Palmas.) 

OSR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Devo dizer ao nobre Udcr da Oposi· 
ção que mandarei, como do meu dever, publicar a dcclaruçào dos Srs. Senadores 
eleitos sob a legenda do Movimento Democrático Brasileiro, no qual cxpressum o 
propósito da luta democrática cm rnvor do aperfeiçoamento da~ instituições politicas 
bnsileiras. 

Cumprida a nnulidade da presente rcuniilo, antes de encerrá-ln, convoco os 
Srs. Scnudorcs para uma reunião a rcnliznr·sc às 15 horus c 45 minutos, com o objeti· 
v o de cle~ermos o Sr. Presidente do Senado Federal. 

Peço aos Srs. Senadores recém-empossados que enviem à Mesa declaração de sua 
fili~ç:lo partidária, bem como o nome parlamentar que desejam ndotar. Desculpem· 
me pelo primeiro aviso, desse dado já é conhecedora a Mesa, mas se impõe o segundo 
esclarecimento, aquele exatumcnte que diz respeito ao nome parlamentar que os 
Srs, Senudorcs desejam adotnr. 

OSR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Os Srs, Senadores enviaram à Mesa 
a declaraçi\o de tiliução partidária, bem como a do nome parlamentar que desejam 
~dotar. 

São as ,\'f/:Uinte.f a.f dedarart1es t>ncamfnhada.r à MeJa: 

Em I' de fevereiro de 1979. 

Senhor Presidente, 

TeRho a honra de comunicar a Vossa Excc\éncia, à vista do disposto no nrt. 7Q 
do Regimento Interno, que, assumindo, nesta data, a rcprescntnçiio do Estudo do 
Acre, udotnrei o nome: parlamentar abaixo consignado c integrarei 11 bancuda da 
Alionça Renov11dora Nacional- ARENA. 

A.tenciosa~ saudações,- Jor11e Kalume, 
Nome Parlamentar: Jora:e Kalume, 

Senhor Presidente, 

Em Jtdcfevcrcirodc 1979. 

TeRho a honra de comunicar 11 Vossa Excelência, A vista do disposto no art. 79 
dC> Regimento Interno, que, assumindo, nesta dau1, a reprcsc11tação do Estado do 
Acre, odotarci o nome parlumcnuar abaixo consignudo c Integrarei a bancada da 
Aliunc;a Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosus saudações. -José Gulomard dos Santo1o 
Nome Parlamcntur: Jolé Gulo~aanl. 

Senhor Prc!iidentc, 

Em I' de fevereiro de 1979. 

Tenho u honra de comunicar a Vo~:ut l!xcdêncin, à vist;a do •.Ji~pusto no art. 79 

do ReBimcnto Interno, que, assumindo, nc~lll dPtil. 11 rcprC!IentaçUo do Estudo do 
Amazonus,adoturei o nome parlumentar :~:,.ti:<rJ '·on~ignudo c intcgrurci a buncuda da 
Alianc;n Renovudoru Nacional- ARENA. 

1\.tenc!osus suuduçõcs.- João Bo~eo Ramos de Llm11. 
Nome Parlamentar: Joílo Bo!ico. 

Senhor Presidc:nte, 

Em JV de fevereiro de 1979. 

Tenho 11 honru de cumunic;1r u Vos~íl Excelência, à vistu do di~posto no urt. 711 do 
Regimento Interno, que, ussumindo ncstu dutu 11 reprcscnl!lçi\o do Estudo do ,\mu· 
wnM•. udotarei u nume parlamentar tlhaixo consi~nudo e intc{l:rarci 11 huncudu da 
Aliotlll;a Rcntl~udorH Nucinnul- A RENA, 

A.tcncinsus sautl;u,·tie".- llulmundo finmc!'l d~· 1\rulljol•unntl', 
N m11c Purl;uncntar: ltJihmmtlu PnrNIIc. 

Em J9dcfevereiro de 1979 

Senhnr Presidente, 

Tenho u honrn de comunicar u Vossa Excelência, à vista do disposto no urt. 7V do 
Regimento Interno, tjue, ussumindu nesta duUt a representação do Estado do Purá, 
udolarei o nome purlamcntar ubaixo consigm1do c inte(l:rdrei n buncada da Aliança 
Renovudoru Nacionul- ARENA. 

Atenciosus saudações.- Aloyslo da Cosra Cbavrs, 
Nome Parlamentar: Aloyslo Chave1, 

Senhor Presidente, 

Em J9 de fevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art, 79 do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estudo do PurA, 
adotnrci o nome parlamcntai- abaixo consignado c integrarei a bancnda da Aliançu 
Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Gabriel Herm", 
Nome Parlamentar: Gabriel Herma. 

Senhor Presidente, 

Em J9 de fevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vistu do disposto no art. 79 do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Mura· 
nhilo, adotnrci o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a bancada da 
Aliança Renovadora Nucional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Alexandre Alves Costa. 
Nome Parlamentar: Alexandre Costa. 

Senhor Presidente, 

Em 19 de fevereiro de 1979. 

Tenho u honra de: comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no urt. 7Q do 
Regiincnto Interno, que, assumindo nesta datn a representação do Estado do Mara· 
nhào, adotarci o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a bancadu da 
Aliança Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações. -José Samey. 
Nome: Parlamentar: José Samey. 

Senhor Presidente, 

Em 19 de fevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no nrt. 7' do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a represcntuçilo do Estado do Piauf, 
:1dotarci o nome purlamcntur abaixo consignudo e integrarei a buncadu da Aliança 
Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Dirceu Mendn Areo,erde. 
Nome Parlamentar: Dirceu Areonrde. 

Senhor Presidente, 

Em I' defevcrciro de 1979, 

Tenho u honrn de comunicur n Vosso Excelência, à vi~ta do disposto no urt. 79 do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a represcntaçilo do Estudo do Piauf, 
adoturci o nome purlamentur abaixo consignado c intcgrnrci a bancudu da Alillno;a 
Renovadora Nucional- ARENA. 

Atenciosus sauduções.- HeMdlo Nunl'1 dt Barro,, 
Nome Purlnmentur: Helvfdlo Nunt.'s, 

Senhor Presidente, 

Em J9 de: fevereiro de !979, 

Tenho 11 hnnru de comunicur u Vossa Excelência, à vista do dispo~\ o no urt. 7' do 
Regímen \O I ntc:rnll, q11e, ussurnindn nestu duta a rcpresentao;iltl do E~tudo do Ccarú, 
adoturc:i n numc parlmncntur ahuixn cnn~ignudo e integrarei u huncadu d;1 Alinnça 
Rcnnvudt,rn Nucwn~1l- AltENI\. 

1\tcnt.:io'u~ 'IUildilçtic~.-- Cc~ur Cu!~ dt• Ollu•Jrn Fllhu. 
Nome I':Himncnt;w Cl'\llt Cul\, 
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Em 1~ c!t f~:vcrciro de 1979. 

Senhor Pre~.ldcntc, 

Ttr.ho u honn1 de (.;OIIlunicM a Vo~~a ExceJénciu, ;I vi.'ltil do dispo.o.to no mt. 7v do 
ltcgirncnto Interno, que, a~~umindo ne~ta data a reprc~cntaçào do E~tado do Cearú, 
adoturci o nome parl11mcntur uhaixo ~onsignado c integrarei n hanc<~da da Aliança 
Rer.ovudom Nacional- ARENA. 

Atenciosas somd.Jçt\cs, -José l.ln!i de i\.lbuqucrquc. 
Nome PMI;1mentur: Jo.J Uns. 

Senhor Presidente, 

Em I'~ dcfcvcreiro de 1979. 

Tenho a honr<~ de comunicar a Vossa Excelênciu, à vista do disposto no art. 7'~ do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta da'ta a rcprcscntaçào do Estado do Rio 
Grande do Norte, ndotarci o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a ban· 
cuda da Aliança Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações,- Olnarte de Medi•lro!l Mariz. 
Nome Parlamentar: Dlnarte Mariz. 

Senhor Presidente, 

Em \9 de fevereiro de 1979 

Tenho a honra de comunicar u Vossa Exccléncia, à vista do disposto no art. 79 do 
Regimento Interno, qu(:, a~~umindo nesta data u rcprcs~ntaçào do Estado do Rio 
Grande do Norte, 11dntarei o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a han
cada da Aliança Reno~·adora Nacional- A RENA. 

Atencio~as saudações.- Jessê Pinto Freire. 
Nome Parlamentar: .Jts11é Freire. 

Senhor Presidentt:, 

Em I'~ de fevereiro de 1979. 

Tenho ii honra de comunicar u Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do 
Regimento Interno,'quc, u~sumindo nesta data a rcprescntaçlo do Estado da Parafba, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a bancada do Movi
mento Democrâtico Brasileiro- MDB. 

Atenciosas saudações.- Humberto Coutinho Lucena. 
Nome Par!amcntnr: Humberto Lucena. 

Senhor Presidente, 

Em 1 o de fevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar n Vo~sa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do 
Regimento Interno, que, as~umindo ncstu data a representação do Estado da Pnrafba, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a bancada da Aliança 
Rcnovudom Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Milton Bezerrll Cabr1tl. 
Nome Parlamentar: 1\lllton Cabral. 

Senhor Presidente, 

Em )9 de fevereiro de 1979. 

Tenho u honrn de comunicar a Vossa Exceli':ncia, à vista do disposto no art. 79 do 
Re!Jimento Interno, que, assumindo nesta datn a represcntaçilo do Estado de Per· 
nambuco, aootitrci o nome pnrlamentar nbuixo consignado c integrarei a bancada da 
Aliançn Renovadora Nucional- ARENA. 

Atenciosas snudações,- Aderhal de Arnújo Jurtma. 
Nome Parlumentar: Adtrhal Jurcmu. 

Senhor Presidente, 

Em lo de fevereiro de 1979, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, /I vista do disposto no otrt. 79 do 
Regimento Interno, \lUC, assumindo nesta data u represcntu~ão do Estudo de Per· 
r~<rmhuco, ;tdnturci o nome pnrlamentur nhaixo consignndll c integrarei 11 hnncudu da 
Aliunçu Renllvudora Nucitlnn!- ARENA. 

Atcncimns ~audu~tles.- Nilo de Souzu Coelho. 
Ntll\le P~trlamcntltT: Nilo Coelho. 

-------
Em 1~ Jc fevereiro de !979. 

Senhor l)rc~idente, 

Tenho a honn1 de comunicur u Vo~~:t bcel~nda, :'1 vi.~ta do dr.~pmtrJ no art. 7~ du 
Regimento Interno, que, <1s~.umindo nena data u repre~cntóiçilo do Estado de AlaplJU.~. 
adotarei o nome pnrlum~ni!IT iibui.\O cr,mirmado c integrarei n bancada da Alianç;.~ 
Renovador<~ Nacional- ARENA, 

Atencios;~,, ~.tUdaçõe.'>. -,\rnon 1\ffonM~ dl' Farl:t!J Mello. 
Nome Parlamentar: Arnon de Mello. 

Em 1~ de fevereiro de J 979. 

Senhor Presidente, 

Tenho n honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do dispo~ to no art. 7Y do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta dnta a representação do Estado de Alugoas, 
adoturci o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei a bancada da Aliança 
Renovadora N:1cional- AREN,\, 

Atcncio~a~ saudações.- Luiz de Souza Cln~tlcantc. 
Nome Parlamentar: I.uil Ca"alcantc. 

Senhor Presidente, 

Em ]Y de fe"crciro de ]Qi9, 

Tenho a honm de comunicar u Vossa Excelência, à vista do di:.po~to no ilrt. 7~ do 
Regimento Interno, LJUC, a~sumindo nc~ta d:l!a a rcpre~entação do Estado de Sergipe, 
adotarei o nome pilrlamentur abaixo consignado e integrarei u b.Jncada da Aliança 
Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosas suudaçôes.- Lourll'al Uapti~tu. 
Nome Parlamentar: Lourhal Bapli~tu. 

Senhor Presidente, 

Em IQ de fevereiro de !CJ79. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7~ do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Sergipe, 
adotarei o nome parlamentar abaixo consignado c integrarei u bancada da Aliança 
Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Jo!M! Puuos Porto. 
Nome Parlamentar: Passos Porto. 

Senhor Presidente, 

Em \9 defc:verciro de 1979, 

Tenho a honra de comunicar n Vossa ExcclênciJ, à vista do disposto no nrt. 7~ do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estudo da Bahiu, 
adotarei o nome purlumcntar abaixo consignado c integrarei a bancada da Aliança 
Renovudoru Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Juaahy Borges Mugalhiles. 
Nome Parlamentnr: Jutahy 1\bgalhiles. 

Senhor Presidente, 

Em Jo de fevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunir.ar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. iv 
do Regimento Interno, que, assumindo, nesta data, a representação do Estudo da 
Bahiu, adotarci o nome parlamentur abaixo consignado c integrarei n bancada dn 
Aliança Renovadom Nacional- ARENA. 

Atendosas s;~udações.- Anl6nlu Lomanto Júnior. 
Nome Purlamentnr: Lomantn Júnior. 

Senhor Prc~idente, 

Em 1~ defevcreiro de \969. 

Tenho u honru de comunicar 11 Vossn E)lcclênciu, 1\ vistu do dispo~to no urt, 7~ 
do Regimento Interno, que, ussumindo, ncstu dutu, :1 rcprescntuçi\o do EMudo do 
E~rfrito Sunw, udoturei l1 nome p:1rlnmentar ahuixo consi~mtdo e inle!lrurci u 
ham:udu du Alinnçu Renovudoru Nacional- ARENA. 

Atenciosus ~audnções.- Jmio de ~1l<dclro!l Calmon. 
Nome Jlurlumentnr: .loiho Cu\mun. 
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Em JY defcvercíro de 1979. 

Senhor Presidente, 

Tenho u honra de cOmunicar u Vossa E:ttcclência, à vi5ta do disposto no urt. 7Y 
do Regimento Interno, que, assumindo, nesta datu, n rcprcscntaçilo do Estado do 
Espfrito Sunto, udotarc:i o nome parlamentar ab;tixo consignado c integrarei a 
bancada da Aliunçu Renovadora Nacional- ARENA. 

Atcnciosus saudações.- Moacyr Dalla. 
Nome Parlamentar: Moacyr Dnlla. 

Senhor Presidente, 

Em i' de fevereiro de 1979, 

Tenho u honra de comunicar a Vossn ExcclCncia, li vista do disposto no art, 7~ 

do Regimento Interno, que, assumindo, nesta dtlla, a rcpre5cntaçilo do &todo do Rio 
de Janeiro, udoumt o nome patlamcntur abaixo conMignado c integrarei a bancada do 
Movimento Democrático Brasileiro- MOB. 

Atcnciosus saudações.- Emanl do Amaral Peixoto. 
Nome Purl;1mentar: Amaral Peixoto. 

Senhor Presidente:, 

Em 10 de fevereiro de 1979, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excclt!:ncia, ~vista do disposto no art, 79 
do Regimento Interno, que, assumindo, nesta data, a representn~ào do Estado do Rio 
de Janeiro, udotnrei o nome parlamentar ubaixo consignado c: integrarei a bancada do 
Movimento Democrático Brasileiro- MOB. 

Atenciosas saudações.- Nelson de Souza Carneiro. 
Nome Parlamentar: Nel!iOn c~rnelro. 

Senhor Pn:sidente, 

Em lO defevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excclt!:ncia, ~ vista do disposto no art. 79 
do Regimento Interno, que, assumindo, nesta data a representação do Estado de 
Minas Gerais, udotnrei o nome parlumcntar abaixo consignado e integrarei a bancada 
da Aliança Renovadora Nacionóll- ARENA. 

Atenciosas saud;lçÕcs.- Murllo Paullno Badaró. 
Nome: Parlamentar; Murllo Badnró. 

Senhor Presidente:, 

Em !O de: fevereiro de 1979. 

Tenhn :1 honru de comunicar a Vossa Excclt:1cia, à vista do disposto no an. 79 
do Regimento Interno, que, ussumindo, nesta data, a rc:prc:sc:ntaçào do ESiado de 
Min.1s Gerais, ;uJoturc:i o nome parlamentar abuixo consignado c integrarei a buncudn 
do Movimento Democrático Brasileiro- M DB. 

Atenciosas suudaçüc:s.- Tancrrdo de Almeldu Ne~c!'l, 
!'Iom c Purlamcntar: T1mcredo Ne~c~. 

Senhor Prc'iidc:ntc:. 

Em 19 de fevereiro de 1979. 

Tenho :1 honra de comunicar a Vossa Exccltncia, à vistu do disposto no art. 7~ 
do Rc:gimr.ntu lntern,l, que, as~umindo, nesta datll, n representação do Estudo de São 
Paulo, adot:m:i o nome rarlumc:ntur :~haho consip:nado c intetzrarci a buncudu dn 
Aliança Renovadora Nncion:1l- A RENA, 

Atenciosus suudaçôc:s.- Antôn1n O!twn1do do Am11ral Furlan, 
Nome Parlamentar: Amurul Furlun. 

Ern I~ dc:fcverc:iro de 1979, 

Senhor Presidente, 

Tenho a hnnra de comunicar a Vos'ia Excdênch1, à vista do disposto no art. 7~ 

dn Rc:~imentu lntern11, que, aS'illmindu, nesta datu, a represc:ntuçào do Estudo <le Sào 
Paulo, udoturci o nome rarlmnentar uhuixo cnnsi~nndn c intc~rarci a ball!'!Hin do 
Movimento Dcmm·rúri~o llta,ilào- MDU. . 

t\len~·imns saud<ll;llc~.- André Fruncn Mnnturo. 
!'Jnme Parlamelllar: Fnuu:n 1\lnnlnrn, 

Em 19 defcvereiro de I'J7Q, 

Senhor Presidente, 

Tenho n honro de comumcar n Vossa Excclêncin, A visto do disposto no urt. 7~ 
do Regimento Interno, que, assumindo, nesta data, n repre:IC'ntaçilo do Estudo de 
Goiás, adoturci o nome purlamentur ubuixo consignado e inte~rarc:i a huncudu dn 
Aliunça Renovadora Nacional-ARENA. 

Allmciosus suudações, -llfnedlt" VIcente Ferreira. 
Nome Parlamentar: Bentdlro Ferrelrn. 

Senhor Presidente, 

Em J9 de fevereiro de 1979. 

Tenho u honra de comunicar a Vossa Excelência, U vista do disposto no art, 7o do 
Regimento Interno. que, assumindo nesta data a rc:presc:ntnçllo do Estudo de Goiàs, 
udotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a buncada do Movi· 
menta Democrático Brasileiro- MDB. 

Atenciosas saudações.- Henrique Antônio Santlllo. 
Nome Parlamentar: Henrique SancJIIo, 

Senhor Presidente, 

Em J9 de fevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,~ vista do disposto no urt. 79 do 
Rcf:'[imcnto. Interno, que, a~sumindo nesta data a rc:prescntnçiio do Estudo de Mato 
Grosso, adoturci o nome parlamentur abaixo consignado c integrarei n buncadn da 
Aliun~;a Renovadora Nacional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Jo!'lé Benedito Cnnellas. 
Nome Parlamentar: Benedt•o Canellas. 

Senhor Prc:siden!c:, 

Em 19 dcfcverciro de 1979. 

Tenho a honrn de comunicar a Vossa Excelência, ti vista do disposto no urt. 79 do 
Regimento Interno, que, ussumindo nesta data a representação do Estado de Mato 
Grosso, adoturei o nome purlamentur abaixo consignado c integrarei' a banc:tdn da 
t\liança Renovadora Nacional- A RENA. 

Atenciosus saudações.- Gu,;tào de Mano, ,1\IUller, 
Nome Parlamentar: Gastiiu MUller. 

Srnhor Prcsiden!C:, 

Em 19 dcfcvereiro de 1979. 

T cnho•1 honru de comunicar a Vossu Excelência, à vista do di5posto no art. 79 do 
Regimento Interno, que, ;~ssumindo nesta data a representação do Estado de Mato 
Grm~o. adotarc:i o nome parh1mc:nt:1r abuixo consignado c integrarei " bancada da 
Atiunça Renovador.l Naciorml- ARENA.. 

Atendo~;~~ saud<tçôes.- VIcente Em filo Vuolo. 
Nome Parlamentar: VIcente Vuolo. 

Senhor Prc:~id~:nte, 

Em JY defc:vc:reiro de t 979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa E.'(celi:nciu, à vista do dispo~ to no art. 7Q cu 
Regimento Interno, que, ~~~~urnindo neslil data a representação do Estado de M:~111 
Gros~o do Sul, adnturc:i u nome parlnmc:ntnr nbuixo consignado c integrarei ;1 hun
cadu da Aliunr;a Renovador;1 Nacionul- ARENA. 

Atcnciosus ~audacõc:s.- Pedro Pt•dro,.~h•n. 
Nome Purlamentar: l'edro 11t•drn?~slun. 

Senhnr Prc~idente, 

Em JYdcfevc:rc:imde 197'1. 

Tenho h hnnru de comunic:~r 11 Vm\a Exeelência. à vi~ta dn dispmto nn MI. 7~ do 
l{cgimcntn lnlcrnu, LJU•·· ~~~~umindo ne~ta data a rcpresentilçào do E~tudo de Muh~ 
Grnsso do Sul. adnturei o rum1e rnrlamentur ahuhll cunsignudil c intef,:rurci 11 hm1. 
cada da Ali;m~;u H~nnvudnra Nacional- ARENA. 

Alcncimu~ ~audu~;~k~.- lluchttl Snltlltnlmlh•rt1. 
Nnme i'arlam~lllilr: Suldunlm D<•rJI, 
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Em I' defevereiro de 1979. 

Senhor i•rcsidcnt~. 

Tenho u honru de comunicar n Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7' do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estudo do Paraná, 
adotnrei o nome parlnmentur ubai~o consignado c integrarei a bancada da Aliança 
Rcnovadoru Nacional- ARENA. 

Ah:nciosus saudações.- Arfon!IO AIYc!l de Camargo Neto. 
Nome Parlumentnr: Arfon10 CamarJto. 

Em Jt de fevereiro de 1979. 

Senhor Presidente, 

:renho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7' do 
Resimento Interno, que, assumindo nestu dutu a representação do Estado do Puranâ, 
udotarci o nome parlamentar abui11.o consignado c integrarei a bancada do Movi· 
mcnto Democrático Brasileiro- MDB. 

Atcnciosus saudações.- Jcsi Rlcha. 
Nome Pnrlamentur: José Rlcha. 

Senhor Presidente, 

Em i' defevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art, 7' do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a rcprCllentaçào do Estado de Santa 
Catnrinu, udoturei o nome parlamentar ubai11.o consignado c integrarei a bancada do 
Movimento Democrático Brnsileiro- MDB. 

Atenciosas suudaçõcs. -Jal110n Tupy B1rrero, 
Nome Parlamentar: Jalwn Barrelo. 

Senhor Prcsidentt:, 

Em 19 defcvereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7t do 
Regimento lntc'rno; que, assumindo nesta data u rcpre~entaçào do Estado de Santa 

Catarinu, :1doturei o nome rmrl:tmentar abaixo consignado c integrarei ;1 hancad:1 da 
Aliança Renovudoru Nacional- ARENA. 

Atenciosus suudações. -l..enolr Vargas Ferreira. 
Nome Parlumcntur: l..enolr Vargall, 

Senhor Presidente, 

Em l'de fevereiro de 1979. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa E11.celêncii1, à vista do disposto no art. 79 do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Rio 
Grande do Sul, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e ,integrarei a ban· 
cada do Movimento Democr(Hico Brasileiro- MDB. 

Atenciosas saudações.- Pedro Jorge Simon. 
Nome Parlumcnt;lr: Pedro Simon. 

Senhor Presidente, 

Em Jtdc fevereiro de 1979. 

Tenho a honrn de comunicar a Vossa E11.celência, à vista do disposto no art. 7v do 
Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Rio 
Grande do Sul, adotarci o nome pnrlnmentar abaixo consignado c integrurei a ban· 
cada da Aliança Renovadorn Nncional- ARENA. 

Atenciosas saudações.- Tarso de Moran Dulra. 
Nome Parlamcnlar: Tarso Outra. 

O SR. PRF.SIDENTE (Pctrõnio Portella)- Cumprida a finalidade da presente 
n:uniãc, untes de declarf1·la encerrada, convoco os Srs. Senadores para uma segunda 
reunião preparatória, a realiznr·sc hoje, às IS horas e 45 minutos, a fim de se proceder 
à eleição do Presidente do Senado Federal. 

O SR. PRESIUENTE (Petrônio Portella)- Está encerrada a reunião. 

( LeWJnta•sr a rtuniào às I 5 horaJ e 40 minutm.l 

ATA DA 2' REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 19 DE FEVEREIRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. PETRÚNIO PORTELLA E LUIZ VIANA 

ÀS 15 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SESA· 
DORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Josê Guiomard - Evnndro Carreira -
João Rosco - Raimundo Parente:- Aloysio Chave!! - Gabriel Hermc:1o - Jarba~ 
Passarinho- Alel!.andre Costa- Henrique de La Rocque- Josi: Sarne)' - Dirceu 
Arcoverde- Helvídio Nunes - Petrónio Portella - Cesar Cais - Josi: Lim -
Mauro Bc:nevides- Agc:nor Ma riu- Dinurte Mari7,- Jc:~sê Freire- Cunha Lima 
-Humberto Luccnu- Milton Cabral- Adcrhal Jurcma- M;Lrcos Freire- Nilo 
Coelho- Arnon de Melo- Luiz Cnvalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha
Louri\'ill Buptista- Passos Porto- Jutahy Magulhàe~- Lomunto JúnitJr- Lui1. 
Viana- Dirceu C:ardoso --João Calmon - Mouc~·r DalliL- Am;1ral Peixoto -
Hugo !~amos- Nclstm Carneiro- Roberto Saturnino- ltunlilr Franco- Muri!u 
Uadaró- Tancrcllo Neve~-- Amurai Furlim- Franco ~1onhHll- Orcste~ Qui:n:i;t 
-Benedito Ferreira- llenriquc S:mtill~ol- LaliLro Barhtl/il- !lcncdittl Ctnt:l;t~
G 11 ~t~o MUller- Vicc:ntc: Vunlo- Mcndc:s C:malc- Pedro Pcdros~ian- S:1ld:mh:J 
Dcr1i- Affnnso l'amar~n- JtJ\i: Richa- Leite Chave:~- Evclásio VicirJ- J;li
~on Barreto -l.cn.,ir \',trl:as -l)atii•J Brns~ard- Pedro Simnn- Ta no Dutra. 

O SR. I)RE .. "'iiUENTE {JletrOmo l'ortdlu)- A li~ta de prc~ençu ucu~•• n Ctlm· 
pareeimcnto de 117 Sr~. SenuJorc~. 1\avt:IHhl' número ret:uuent:Ll. ckclaw uherta ;1 

reunii'111 
A prcsemc rcuni:tn preparatóriu lie~\Lna·\C it eleu;:Lll e Jlm\c do l'reMdcnte thl Se

nadtl Fc:deral piiTil a I i c 2• se~~uc:~ l.ctüslliiLVil~ dil pre~c:ntc Le~i~l:nur:t. 
1\ eleiçàu f,tr•,C·Ú por c~crutinio ~c:crcLu c ilptl~ ,L O!pur;~çútl 'c: f:trú UJHth.:lam,t~·J~· 

tludcllo. 
VtHl ~~~~pender a rt·tmi.Lo por~ minu\ll~, a tim dt: ~j\IC m Sn .. Senm.Jures po.,.,an~ 

mumr-~c da~ rc~rc~'ll 1·a' ,.i_.dui,L\. 

!Sll.lf't'llltl ú.1· 15/wri/l r .1·.~ num;IP.l,lt r~·wuúo 1; rrulwn,, ú.1 111 Jtortll . 

O SR.I'ItESIUENTE {l'~trullÍtl Poricii.L) -Dc~lilru rcuht•rta n rcuni:'m. o, Sr,. 
Sl·creL.'tr 1m ir;in pnll·cder ii ch>~mada do Sul Jlitra tJ Ntlf\C 

1\ mcdid,L cm qm• m sr~. ScnaLinrc\ I'Mclll ~.:rH.lL' dHIIlliiLII!~, dt:VL'riw ir L1t:Jl!l't· 
landu 11' voLtl\ na Uf/li\. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Peço a palavra, Sr. Presidc:nte. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portc:lla)- Concedo u pal>!\·ra ;to nllhre St· 
n;Ldor Paulo Bro~sard. 

O SR. PAULO DltOSSARD (MDB- RS. Como Líder, pronuncia o ,epuinLc 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr1o. Senadorc~: 

Oe\'o faler uma declaruçào a V. Ex• c à Casa: por motivo~ de n;Lturi:ta pulhit:a. 
'{Ue ~c: tornaram púhlico~ d;1do o umplo noticiárill da 1m prema nacion;tl c cumprtcll.kl 
u que jo\ informc:i ao nobre Líder da Maioria, Sen;Ldor JiLrhas l'i!Jo~arinho, o M IJLl, 
neJoLil Ci1stt, decidiu niw intcgrur a McMI a ser eleita nest;L scss:ill. 

Como i: ntltúrio, tfiLiiL·~t de: UOliL ~cqiJc:la do ffiillfadudo ''Pacote de Ahril'' 
Era ~~ta a declaração que dc:scjava fazer, para que ficas~c comr:mdo dm Ana i~ d:t 

CaML c: [lilra que: "onstitua tambi:m uma e~plic:Lçilo do que irú ocorre: r. (/\I ui r o bc:m!! 

O Sr •• Jurhu~ Jlu.,surinhn (:\RE~A- Pr\)- Peço a palavra, Sr. Prc:~iJcntc. 

O Slt I'RESIDE:'\TE (i'crrlHl/11 Pllrtella)- Concc:do a p;1lavra ;w nohrc Sena. 
dor htrb>~, P:1~~aru1hu. 

O SU. Jr\Hit\S 1),\SS,\IU:"\HO (ARE~ .. \- PA.l\mw Lidcr. Prurtuncw n ~e
i!uinle di,..:ur,o. Sem rc\'i,;Lo dttllfadnr.)- Sr. Prc,identc:, Sr,. Senadtlte,· 

Eu, cm p..rti..:tllar, dc:plllTo profundamente: I.JLIC a Hanc.Lda da Opo~içJn H.:nh;1 ~,J:t. 

d11 tÚll in~r:~ta mi,,;.LIJ ;~o ~cu Li der, rw primctr11 d1;1 cm I.JUe llll~ reunimo~. 

t\cm ll hrilhn dii palavra, Sr. Presidente, nem a fnrma CLiidado~amc:ntc delit:;1da 
pmlcm c'conderc nwdil'icar a c''ên~ia dii' coi'"'· A cssênt:ia dum, cri,t;~lintl dc,tc aro 
que iiCahnmn~ de \'Ct prati~·adn rela Uancuda da Üflllsicào llC\\!1 Casu, Sr. Prc~identc, 
L· ttmil dcnHm,rra~,;ún de inLolcr;·,ncia. 

O Sr. l'nulu Jlrn.,\nrd ( ~IDll- RS)- Ni'ltl iipoiado~ 

O SJL ,J,\IUI,\S I'ASS,\Iti~IIO !ARENA- 1):\)- r. uma Jcrnon,tr11 çào de 
lllhllcrúnclil, repiLo. Sr. Pn•,idcntc. Tant:l\ \'C/c\ repctiri:l, quanta' vctc' ;1 Opo'1~·~~~~ 
lliL' hnura,~c ~'lllll m 'l'll' "n;1n ;Lpni:Ldll,". E \t:l! dimtnr ~ n m~u de pcrtn:tlll'Ct:r mn1 
o meu .!Ul):.uncnln 
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Este que deveria ser um dia de festas, Sr. Presidente, transforma-se numu tcnHlli· 
vu, c upcnus numa tcntutivu, de estabelecer constrangimento pura 22 pessoas, com 
usscnto ncstu Cnsu, nu prcsc:nç:1 do rUblico ou nu presença de seus familiares. 

A intolcrimciu, Sr. Presidente, jll dizia um grande escritor cm rc:luçilo nos intolc· 
rantcs de Rc:ligiilo, "que o diabo os fez c tem neles a sua pior matéria-prima". E nilo é 
passivei veicular u intoleriincia sem chegar u correr o ri~co, mesmo com o brilho de 
quem assim rrocede, de rartir de uma mera declaraçi\o de intenções à linha própria 
du hostilidade indisfarç4vcl. 

Vinte dois dos nossos companheiros da ARENA, Sr, Presidente, nos foram envia· 
dos de acordo com umu lcgislaçilo que pode ser objeto de condenações veementes c 
candentes por rartc du Oposiçilo; quanto a isso não discutimos, até porque nilo me 
parece que seju o rropósito aqui, com uma declaraçllo dessa natureza, disc:utir a refor· 
ma de abril. O propósito que cu entendo como sendo precisamente, de algum modo, 
indisfarçável, apesur de todos os esforços, envolver numa capa de declaração de prin· 
clpios, uma hostilidade clara a companheiros que aqui vieram c, muitos dos quais, 
indiscutivelmente, pura não falar nos discutíveis, aqui estariam sentados por votação 
dircta tanto quanto nós, 

Sr. Presidente, a rurtir do momento cm que os Srs. Senadores, recebendo o diplo· 
ma legal, forarn investidos du condição de Senadores foram, automaticamente, investi· 
dos também de todas as rrerrogativus de Senadores dcstu Casa, menos uma- menos 
a prcrrogutiva que não existe de ser descortês. Interpreto esse ato, Sr. Presidente, cm 
que re\c u inintcncionalidadc do nobre lider da Minoriu, como um ato declarado de 
descortesia com::!~ companheiros c, conseqUentemente, com toda c. Bancada majoritâ· 
riu desta Casa. 

O Sr. Paulo Bronard (MDB- RS)- Não apoiado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Recebo o "não apoiado" 
do nobre líder da Minoria, mas não me convenço, 

Hd ainda, como digo, uma interpretação pessoal. Nós, Sr. Presidente, podfumos 
discutir o mérito se o mérito estivesse cm causa, podíamos pedir à nobre Oposição que 
frcqUcntussc o registro de História c verificaria que o ato que aqui colocou junto a 
nós, esses ::!2 Srs. Senadores, cm primeiro lugar não foi inédito no Brnsil, nem nu 
República, nem no Império. Em segundo lugar, não é também ausente de legislação 
existente cm países democráticos civilizados do n1undo. A regra parlamentar, Sr. 
Presidente, i: uma rcgrít de ouro, Os homens podem ser veementes nu discussilo, nu 
dissensão, mas acima de tudo o que faz com que o entendimento se produza cm ter· 
mos civilizados i: precisamente a não intenção da hostilidade pessoal. 

A inteligência, c o nobre Líder da Minoria a tem cm demasia, encontra sempre 
formu de fazer as suas restrições sem criar problemas de constrangimento pessoal. 
Ora, Sr. Presidente, o Senado, que cu freqUento já na metade do meu segundo manda· 
to, desconhecia um ato desses. Aqui travamos sempre um relacionamento o mais 
fraterno possível, sem nenhum prcjulzo na defesa, por vezes violenta, que fazemos, 
umbas as rartes, do nosso ponto de vista. De maneira que acredito que a brevidade da 
orução do nobre líder da Minoria traduz precisamente até o seu próprio constran· 
gimcnto pessoal. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não apoiado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Recebo o "não apoiado", 
porque esse cru incvitdvcl que viesse, Acho ainda que outros Srs. Senadores da Banca· 
da da Oposição, no fundo das suas consciências, estilo u repudiar esse ato a que silo 
obrigados pela solidariedade de partido. 

O Sr. Paulo Bronard (MDB- RS)- Sou obrigado u solicitar um aparte. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nós estamos apenas 
iniciando uma sessão, nobre Senador Paulo Brossard u dizer a V. EK• que tem muito 
mais experiência purlumcntar do que cu, sabe quê, se me pedir um aparte cu lho 
concedo, mas que isso me confunde, porque não sei se é V. Ex• ou alguma voz 
clandestina nos microfones desta Casa. 

Concedo o aparte u V, EK' 

O Sr, Paulo BroSl!IUd (MDB - RS)- Pura lembrar upcnas que resultou este 
procedimento de uma decisão unânime da Bancada. 

O SR, JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Todos nós entendemos
c V, E.-,t algumas vezes sobre isso tem versado- certas unanimidades, Nilo estou a 
díscutir o cuso, referi-me urcnns u umu questão de foro Intimo, consciência de cudu 
um. 

Concluo, Sr. PresirJentc. A minhn Buncadu não tem nenhum pejo, de nenhuma 
naturcnL, de C).erccr o seu direito de voto. Acho que vumos cxcrci:-lo forçados que 
fomos pclu intolcnlnciu, que repeliu todas as formas de uproKimuçilo que llllr~sentU• 
mos. Todas, E11.igindo upcnus de nós, o que rnrccia raru eles o mínimo c pura nth 
significa riu eJt;utumentc o sucriOcio dn no~su prórriu dignidade pcs~oal: retirar du chu· 
pa ,Iuc concorre a Mes11 nomes de compunhciros nossos, como se eles, parn n6s, vics· 
sem mnculudo~ com o vlcin de ori!lcm, Se esse é o ponto de vistn du Oposição, clu que 
tl tenhu c que fit\Ut: rcpbtrudn nos Anais. Nós vumm usur, Sr. Presidente, o direito 
unilutcrul do voto c vumos usfl·lo nu convicção de que cs~e constrangimento que se 
intentou fu~:cr ni\o c\istc, pnis nào <~lcançu u nenhum do~ Scmtdorcs da Aliunça Rt"-. 
lltwudoru Nacional. (Muito hcrn! Palmas, Mnnifestuçi\u dus gulcrius.) 

O Slt, I'IU)iii>E:\TE (Pctninin Portella)- 1\s )llllcrius nào pmh:,m w manil'c~· 
tu r. ( i'iLU'il.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio PortclhL) - Os Srs. Sccrctllrios pro~.:cdcrilo à 
chnmudu do Sul puru o Norte. 

Como disse, peço uos Srs. Senudorc:s que, à medida que forem sendo chamados, 
derositcm seu voto nu urna, 

( Procrdr·.ft à chamada. J 

RESPONDEM .l C//AMADA E VOTAM OS SRS.SENADORES: 

Adalberto Scnu - Jorge Knlumc - José Guiomard - Evandro Carreira -
João Rosco - Ruimundo Parente - Aloysio Chaves -Gabriel Hermes - Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de ln Rocquc- José Sarncy- Dirceu 
Arcovcrdc - Helvidio Nunes - Pcirónio Portella - Cesar Cais - José lins -
Muuro Bencvidcs- Agcnor Maria- Dinarte Mariz- Jcssé Freire- Cunha Lima 
-Humberto Lucena- Milton Cabrai-Adcrbul Jurema- Marcos Freire- Nilo 
Coelho- Arnon de Melo- Luiz Cnvulcantc- Teotónio Vilclu- Gilvnn Rocha
Lourival Baptista- Pussos Porto - Jutuhy Magalhães- lomanto Júnior - Luiz 
Viana - Dirceu Cardoso -João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral PeiKoto -
Hugo Rumos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo 
Budaró- Tancredo Neves- Amaral f'urlan- Franco Montara- Orestes Quérciu 
- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Uzaro Barbozu- Benedito Canelas
Gastão MUller- Vicente Vuolo -Mendes Canalc- Pedro Pcdrossian- Saldanha 
Dcrti - Affonso Camargo - José Richa - leite Chaves - Evclllsio Vieira -
Jaison Barreto -lcnoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Turso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Está concluída a votação. 
V:1i-sc proceder à contagem das sobrccanas. 
Designo paru servirem como escrutinadores os Srs. Senadores Uzaro Barboza c 

Murilo Badar6. (Pausa.) 

( ProC'rde•,(f à contas:rm das sohrrcartas, J 

O SR. PRESIDENTE {Pctrõnio Portclla) - Foram encontradas na urna 67 
sobrc:c:lftas, número que coincide com o de votantes, 

Vui·sc proceder à a('luração. 

( Procedr-.u· à apuração.} 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- E o seguinte o resultado da votuçil.o; 
Pura Presidente - Senador Luiz Viana, 56 votos: Senador Luiz Cavalcante, 6 

votos: cm branco, S. 
Tenho a honra de proclamar Presidente do Senado Federal para u 1• e 2• Sessões 

Legislativas, da 9• Legislatura, o Sr. Senador Luiz Viana. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- O número de sobrccartas correspon. 
deu ao número de votantes: 67 Srs. Senadores. O resultado da votação é o seguinte: 
Senador Luiz Viana, 56 votos (Palmas); Senador Luiz Cavalcante, 06 votos (Palmas); 
cm branco, 5 voto$. 

Declaro eleito c, cm seguida, empossado no cargo de Presidente do Senado fe. 
deral para a I• c~~ Sessões legislativas, da 9• Legislatura, o Senador Luiz Viana fi. 
lho. 

Srs. Senadores, devo neste momento, penitenciar-me - felicitando o Lldcr da 
Oposição- pelo erro praticado pela parte burocrAtica que serve à Mesa. Mas us reli· 
licuçõc~ serão fcitus porque i: de toda pertinência que se consigne a continuidade à vi. 
da do Parlamento c do Congresso Nacional, vale dizer do Poder Legislativo, que é 
uno, indivislvcl c queremos também eterno. (Palmas,) 

Senhores Senadores: 
Arós o uto dcmocrdtico a que demos cumprimento, encerra-se minha missão c u 

dos meus caros companheiros de dircçüo, Sob a emoção de quem se despede c a cons. 
ciência de niio haver feito o que pretendia, embargado pelas limitações que silo mui
tas, resta c11.prcssur, comovidamente, os agradecimentos a este Plcndrio, onde, cm po. 
~içõcs divcn~;ls c ror mais de um decênio, me tenho desvelado no serviço da Institui. 
çilo c da Pt'ltria. 

Sou gruto à Muiuriu, comrrccnsivu c ~o lidAria, da quul recebi mais que o apoio, u 
confi01nçu, se não o' urlau~os, 1:umprindo exaltar os prezados companheiros, c seus li
dos lfden:s Eurico Retende c Jarhus Passarinho. 

Minha srutidüo abrun~e, sem discrcp:incin, também u Oposição que, nu inflcKibi. 
dur.Jc de sua polftic\1, foi oltuantc tumbcm nu Comissão Diretora, ntr::~vés d\1 nção cfi. 
ciente c honrudu dos seus representantes. Em todos os momentos recebemos o apoio h 
no:;~a udmini~truci\o, cnhcndo rcssultar, ussinalur a uçllo diligente c rrcstimosa nesse 
~cntido, do rrccluro e eminente Udcr, Sc11udor Puulo Brossurd. 

Aos funcionários, dn mui~ modesto ao mais gruduudo, o nosso reconhecimento 
pelo truhulho 411e soubcrJm desempenhar com lenldadc, honradez c descortino. 

Nilo me c;msu flue r n elosio ~ lmpr~nsu, Ela, nos nossos tempos, muis que infor
lllu, orientu c cnndicionu u opiniiln púhlicu, de cujo conceito depende nosso destino 
pollticn. Mus Ullsin;lln, turnhi:m, que a lmprcn~:l dcrcnde de nós, de nos~u sorte, du c>.· 
prc~~iln que: tiver u Puder Legi.~la1ivo, sush:nt~culn do reRimc dcmocrdtico; os fatores 
que eliminam um, profhcrn o 11U!W c ambos só sàu furtes na vigência du rc~imc munte. 
ucdur da~ lihcrdudcs. 

Conk~,o. Scnhurc~. que o devotamento 11 liUC me 1.:ntrcguci nc:stes doi~ ;mo~ niu1 

cnrrc~pundcu ao quanto J~vn a c~~c augusto Plcni'lriu. T,\n fnrte~ os vlm:ulu~. 1~n u~'•· 
n.dadanH•nte ligud11 ~nu ao Cnngrc~~n. liU~ é difícil ~cr hcm sucedido illl pretender t:.\• 

lcrnar, perante totfll,, 11 que de nm~a ln,1itui~.;;1o cm mim vive. 
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Doutrinnriumcntc, semrrc atribui uo Poder Legislativo o de~tino de guarda dos 
valores democrático~, cncontrundo·sc cm sua história, muis que ccntenârio, os fatores 
e causas muis eminentes do dc~envolvimento nacionul. 

Somos o Poder em pcrmuncnte defesa das aspirações do povo, vivendo com ele 
as amarguras das crises e com ele partilhando, pelo intercambiar das idéias, as respon· 
suhilidudes dus grandes decisões. 

Somos u Casa consciente dos inufastávcis compromissos, os que nos identificam 
com os Estado~. cm nome dos quais falamos, mais ainda com as instituições democr6· 
ticas que, ucima de purliculurismos, de facções, tem o Senado o dever de defender c 
aprimorar. 

Somos o Poder que, na pluralidade de nossa visão, não deve ceder ao fascinio do 
inlllinglvcl quando está preso, indissoluvelmente vinculado, a uma realidade marcada 
de carências, que são os desafios de nossa árdua missão. 

Somos o Poder que hú de perseguir, sem desfalecimentos, os ideais dcmocràticos, 
nu pu_rczu dos principias c postulados c na autenticidade de seus processos lcghimos, 
usando sua arma: a palavra; através dela e, na eloqUência dos que sabem dizer, as crlti· 
cus ganham dimensão, as defesas expressam a força persuasiva de profundas con· 
vicções, a verdade se !!pura. as decisões se tomam e o Poder Legislativo se afirma c en· 
grundecc. 

Assim vejo, Srs. Senadores, este Plcn6rio augusto e assim lhe prevejo a açlio futu· 
ru. 

Pura dirigi·lo,u vontade desta Casu acaba de eleger o grande homem púhlico bra
sileiro: Deputado, Ministro, Governador, Senador Luiz Viana Filho. (Palmas.) Carrc· 
gado de bngugcm politica c rico de vivências que o razem avullnr entre nós, Luiz Via
nu Filho, o ucudêmico e admirável escritor, é o polftico que a sabedoria dos nossos pu· 
rcs escolheu para esta hora dilicil de transição, Dele é esta cadeira c a S. Ex• me dirijo 
pedindo suba à Mesa pura, n partir de agora, começar os seus trnbalhos de servidor da 
instituição c da Pátria, (Palmas.) 

Assume a Presidência o Sr, Luiz Viana, 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana. Pronuncia o seguinte discurso.)- Srs. Sena· 
dores, Srs. Deputados, meus Senhores c minhas Senhoras: 

Ao assumir u Presidência do Senado, pelo honroso voto dos meus pares, que, de 
maneira tão expressiva, demonstraram confiança c apreço por quem hã mais de qua· 
tro décadas participa do Congresso Nacional, desejo transmitir a todos, c a cada qual 
dos meus colegas, testemunho de reconhecimento c respeito. Ao meu eminente ante· 
cessar, o Senador Petrónio Portclla, cuja ação honrada c profrcun não se deteve nos li· 
mitcs dos nossos trabalhos, projctan'do·sc na vida nacional pelos assinaludos c rele· 
vantes serviços por rodos reconhecidos, exprimo não somente a minha admiração, 
mas também os agradecimentos pela dignidade com que, ajudado pelos seus ilustres 
compnnhciros de Mesa, c~crccu as suas altas runçõcs. Em breve, convocado para no
vas c árduas tarefas nu vida pública, dcvcrâ S. F.x• ocupar o Ministério da Justiça, on· 
de o aguarda uma Nação cm plena fase de transrormaçào c desenvolvimento das ins· 
tituiçõcs politicas. 

Vivemos, sem dUvida, uma época de transição c por isso mesmo a reclamar maior 
imaginação e compreensão de todos. Será o meio de prosseguirmos a caminhndu ru
mo ao aprimoramento das instituições politicas, sociais e económicas, através da con· 
tinuidadc c da ampliação da abertura iniciada pelo Presidente Ernesto Gciscl. Para 
tanto acredito que nos será útil a humildade, que afasta a arrogànciu c fortalece a tale· 
rância sem nos tornar menos inOcxlvei~ no cumprimento de nossos deveres. Como até 
hoje, servindo sempre, colaborando sempre, nunca nos diminuindo, 

Como inerente a um pcrfodo em que correntes vArias do pensamento nacional, 
certamente desejosas de bem· servirem ao Pais c às suas instituições, buscam o ponto 
de encontro, talvez o denominador comum, que seja a expressão da politica da milo es· 
tendida, em hon hora preconizada pelo ruturo Presidente Joàu Baptista Figueiredo, 
calorosos debates deverão assinalar a nossa CQnvivência, como de hábito nos parla· 
mcntos de nações livres, c conforme com as melhores tradições do Brasil. O silêncio 
poderia nos separar, \evundo-nos à desconfiança, A discussão, assim o espero, nos 
uproximard. Bem subemosque travndos de boa fé, por conlendorcs de alto nivcl c CX· 

pcriência, como é o caso de quantos aqui chegam npós longa experiência na vidn pú· 
blicu, os debutes contrihuirão nno somente para melhor informur c esclarecer os rcs· 
ponsávcis pela "legislaçi\o, seni\o também orientar a opinião pOblicu, que ajuizarâ do 

nosso empenho cm atender ns aspirações do povo, colocando-nos acima das paixões, 
tão freqUente~ no mundo da politica c dos partidos. 

Acredito que o dehate seja frutuoso, do mesmo modo que as radicalizações po· 
dcm abrir feridas cm prcjullO dos altos objctivos, que devem ser o apanágio de todos 
nós. 

Qunnto 11 mim, no posto a que me conduziu a generosidade dos meus colegas, 
pretendo ser o leal c fiel cumpridor do nosso Regimento. Nem sei de melhor caminho 
paru o adequado c neccss6rio entendimento, cm meio a inevitáveis divergências, do 
que rigorosa obediência aos tc~tos que resumem provadas práticas pua o seguro cxer· 
cicio da vida parlamcntnr. 

Por tradicional dispositivo constitucional, que nos rege desde os primórdios da 
República, somos, pela representação igualitdriu dos Estados nesta Casa do Congrcs· 
so, a âncora da intocável Fcderaçi\o. Aqui todas as unidades da Federação, as mais ri· 
casou as mais pobres, :1s menores ou as territorial mente maiores, possuem idêntica re· 
presentação. E tal norma serve pura nos advertir que deveremos ter um papel de cqui
llbrio dentro da nacionalidade, que almeja superar pacificamente as Sl>as dificuldades 
e divergêncius, alcançando uma democracia por todos reconhecida como real a{'lrimo· 
ramento dus instituições politicas. Uma democracia que seja concomitantemente a 
força do cidadi\o c a segurança do Estudo, Numa palavra, uma democracia que, asse· 
gurundo a todos a livre c responsável expressão do pensamento, não permita que us 
suus franquias sejam usadas como ameaças que intranqUilizem a Nação, cujo progres· 
so c desenvolvimento .~ão inseparáveis da ordem dentro da lei. Desta, e somente desta, 
deverão depender nossas liberdades. 

Se nossas responsabilidades são grandes pelo que de nós espera o Brasil, não silo 
menores pelo que tem signilicudo o Senado na vida pública nacional. Na Monarquia c 
na República, aqui tiveram assento os maiores vultos de nossa História. Precisarei, 
porventura, lembrar, entre tantos que ilustraram esta Casa, os nomes de Montczuma, 
Abrantes, Olinda, Cotegipc, Zacarias, Nabuco, Caxias, Paranâ, Otaviano, Silveira 
Manin.~ c Afonso Cebo no curso do Império? Não menos brilhante foi a rase rcpubli· 
cana, quando freqUentaram a tribuna do Senado Rui Barbosa, Epitâcio Pessoa, Fran· 
cisco Sá, Pinheiro Machudo, Afonso Pena, Leopoldo de Bu\hõcs, Miguel Calmon, 
Rodrigues Alves c Otávio Manga beira. Precede-nos assim século c meio de uma prc· 
scnça luminosa c patriótica dos fastos da nossa História. Tudo a nos ensinar que se r o. 
rum calorosos c eloqUentes os debates que deram vida c glória ao Senado, sempre foi 
passive\ aos ilustres representantes das províncias c dos Estados manter um entendi· 
menta, decorrência de mútuo respeito, muitas vezes até da admiração, que não exclui 
divergências, a fim de encontrar, quando necessário, sábias e honrosas transaçõcs que 
conduzum u soluções patrióticas. 

Niio poderia concluir, permitam-me os ilustres colegas, sem dizer-lhes que te· 
nho neste momento u imaginação um pouco voltada para o passado,. entrevendo os 
dius da juventude na minha velha c amada Provincia, a Bahia. A Bahia com tudo que 
ela representa para mim, principalmente o afcto de amigos c companheiros de lutas, 
muitos deles decisivos para as minhas eleições, embora rctraidos num anonimato, que 
não raro representa dura injustiça da vida pública. E acredito não seja uma ilusão, 
pensar que agora, Srs. Senadores, cm muitos lares baianos estará acesa uma lâmpada 
votiva, pedindo pelo modesto, mas fiel conterrâneo, 

Renovando aos ilustres colegas os meus agradccimC'ntos, e formulando votos por 
uma feliz e fecunda legislatura, quero assegurar-lhes que, principalmente pelo seu 
apoio c compreensão espero que, unidos, honraremos o passado, contribuindo para a 
construção de um futuro, que os brasileiros almejam mnrcado pela liberdade sob a é~i· 
de da lei. 

Era o que tinha u dizer. (Muito bem! Palmas. O orador C cumprimcntad~.) 

O SR. PRE..'iiDENTE (luiz Viana)- Antes de encerrar os trabalhos, convoco 
os Srs. Senadores para a terceira reunião preparatória. a realizar-se às 17 horas c 10 
minutos, a fim de se proceder à eleição e posse dos demais membros da Mesa. 

Convoco ainda sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 19 de 
março, às 15 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à instulaçào dos 
trabalhos da I• Se~são Legislativada9• Legislatura. 

Está encerrada a reunião. 

( Ltmnra·sta rtunlaoàs 16 hora.t t' 55 minutos./ 

ATA DA3• REUNIÃO PREPARATÚRIA, EM 19DE FEVEREIRO DE 1979 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 
PRESID~NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

,JS 171/0RAS F./0 MINUTOS, ACIIAM·SE PRESENTES OS SRS. Sf.'NA· 
DDRFS: 

Adulherto Sena - Jorge Kulumc - Josr Guiornurd - Evundru Currciru -
João lhhcn- Ruimundo Purente- Aloysio Chaves- Gubrielllermc~- Jarbu~ 
Pu~Mirinho- Alckandre co~tu- HenriljUe de Lu RllCque- Jmé Sarne) - Dir~:eu 
1\rcuvcrdc - llclvldio Nunc.\ - l'ctrlirdo Portdlu - Ccsur Cub - Jmí: Lim -
Muuro Uene\lide~- Agcrwr Muriu- Dinarte Murir- Jc~sl: Freire- Cunhu Lima 
-llumhcrto Lucerw- Milton Cabral- ,\Ucrhnl Jurcrnu- Mur~·m Freire- Nilll 

Coelho- Arnon de Mcll.l- LuizCtwalcante- Tel.ltônio Vilela- Gilvun Rocha
Lourivul Duptista- t•ussos Porto- Jutuhy Magnlhàc~- Lomunto Júnior- Lui:r 
Viana- Dirceu Curdo~o- João Culmon- Moucyr Dul\u- Amurull'ei~oto
Hugo Rumos- Nelson Carneiro- Roberto Suturnino- ltamur Franco- Murilo 
lluduró- Tancredo Neves- Amurai Furlun- Frunco Montoro- Orc~tcs Quércit~ 
- Benedito Fcrreiru- Henrique Suntillo- l.llwro Burho7.u- Benedito Cunelu~
Ga~tih1 MUller- Viçcnte Vuolll- Mendes Cunulc- Pedro Pcdro,s(an- Saldunlw 
Dcrti - Mfonso Cumargo - José Richu - Leite Chit\'c~ - Evrlá~io Vieiru -
Jui~tm llnrretu- Lenoir Vnrgus- Pnulollrus,urd ·- P!'dro Simon- Tar~o Dutrn. 
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O SR. J»RESIDENTE (Luiz Viana)- Havendo número regimental, declaro 

nbertu u reunião, que: se destina à eleição e posse dos Vice·Prcsidentes, do:t Secretários 
c Suplentes de Secretários, 

Nos termos do§ 49 do art. 63 do Rc~timento Interno, por propo~ta de 1/3 (um 
terço) do Senado ou de Uder que represente este nUmero, u eleição parn o preenchi· 
mcnto dos curgos de ]9 c 29· Vice-Presidentcs, 19, 2~, 39 e 49-Sccretllrios poderá ser feita 
cm um único escrutínio. 

Nesse sentido, foi encaminhudo à Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19-Se
crctârio, 

é /id() osrgulntr 

REQUERIMENTO N•l, DE 1979 

Requeiro, nos termos do§ 49 do nrt, 63 do Regimento Interno, que a clciçào paru 
0 preenchimento dos cargos de l9c 2'·Vicc-Prcsidentes c J9, 2v, 39 c 4'·Secret6rios seja 
feita cm um único escrutínio. 

Snla das Reuniões, ]9 de fevereiro de 1979. -J1rbas Pauarlnho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Vui·sc passar à eh:içào do 19 c 29-Vicc·Presidentes c dos quatro Secretários, cm 

um único escrutinio, 
Os Srs. Secretários procederão à chamada., que começará de Norte pura o Sul. 

( Proc~dNt à •mareio.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalumc - José Guiomard - Evandro Carreira -
JoUo Bosco - Raimundo Parente- AJoysio Chaves - Gabriel Hermes - Jurbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc- José Sarncy- Dirceu' 
Arcovcrdc - Hclvfdio Nunes - Pctrõnio Portclla - Ccsar Cais - José: Lins -
Mauro Bcnevidcs- Agcnor Mariu- Dinartc Mariz- Jcssé: Freire- Cunha Lima 
- Humberto Lucena- Milton Cabral- Adcrba.l Jurem a- Marcos Freire- Nilo 
Coelho- Arnon de Melo- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha
Lourival Baptista- Passos Porto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz 
Viana - Dirceu Cardoso- João Culmon - Moucyr Dalla - Amurai Peixoto -
Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo 
lladaró - Tancredo Neves - Franco Montoro - Benedito Ferreira - Henrique 
Santillo- Lázaro Barboza.- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo 
- Mendes Canulc- Pedro Pcdrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo
José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Burrcto- Lcnoir Vargas
Pu ulo Brossa.rd -Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna)- Está concluída a votação. 
Vai-se proceder à contagem das sobrccartas. 
Designo escrutinadores, cujas presenças solicito à Mesa, os Srs. Senadores 

Lázuro Barboza c Murilo Baduró. 

( Pmcedt·.ve à apurorào.) 

o· SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concluidu a apuração, verilicarum-sc os 
seguintes resultados: 1•-Vicc·Prcsidência- Senador Nilo Coelho, 38 votos; Teotónio 
Vilela, 1 voto: cm branco, 25 votos, 2•-Vicc·Presidência- Senador Hugo Ramos, 38 
votos: Senador Orestes Quérciu, I voto; cm branco, 25 votos. Para IQ·Secrctflrio
Senndor Alcxundrc Costa, 39 votos {palmas); cm branco, 25 votos. Para 29·Sccrctário 
- Senador Cunhu Lima, 3H votos; Senador Ll\zaro Barboza, 1 voto; cm branco, 25 
votos. Paru JQ.Sccrct~rio - Senador Lourival Baptista, 39 votos: cm branco, 25 
votos. Paru 49·Sccretário- Scnudor Juison Barreto, 38 votos; cm branco, 26 votos. 

O Sr. Jluulo Rros~urd (MOB- RS)- Peço 11 paluvra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTf. (Luiz Vinnal - Concedo n palnvra no nohre Semtdor 
Paulo Brossal'd, 

O SR. P1\UI.O IJROSS1\RD (MDB- RS. Pronuncia o se~uinte discurso. Sem 
revis:to do orador.)- Sr. Pre~idcnte, Srs. Senadores: 

Como, a e~tu :tlturu, jí1 cnn~t:l dos nossos Anuis, fomm vnt:~dos pitTl!ncupurcm 
lll!!!ITI:~ n:t Mesa Senadores do MDR, a dcsreito du decis~o tomada em Buncudu c 
trammlltda n~n apenu~ ao cmin.:nte Uder dn Maioria nesta Casn, seni\n também ~uc 
;\ rrl1pria CL~<L, pnr meu intermédio, crn scs~Jn :mtcrior, Estu inclus;\o de nomes de 
ilu:.trcs ~lllllpanheirns meus p11ra CtHnporcrn a Mesa, a dcspdto da dcdanu;iiu 
anterior de que n ~1 Dll n;io a integraria c cnnsid~:rando que n clciçilo, a requerimcntn, 
l'ni fcilíl )!.ltlhalmcntc para todos m cargo~ da Mesíi, levou a !l;tncada do f\.1 on a Vl)\ítr 
crn hruncn. 

l:ra o tC)!I~tro qut cu d..:~c_iava 1'a1er. Quando se trutuu da clcicào do Prc~idcntc
qti<LIIdn '>e tratou da clcicito de V. Ex•- não houve e~tc prohlemu, nilo houve c~tc 
t.:IJmlran)!.inH:Illo, Nth prnccdr.rlamm, as~im, cm rcl;tcào a outms lu~urcs, ma~ daí!u 
que 11 vntaç[to ~c tú gltlha!mcntc, inclusive com u inc!u~àn de nnmc~ do MDH, u que 
~:nntrari;IVil um fHln ll!llúrin c dcc!ariidt) cm '>c,~;<11l dt' que o ~·IDB nàn intc)'ruriH a 
1\h:su. runl\l~ lcv;u!o~ a votar cm hr'lnt.:n. 

l·:ra a tlcduraç:w que, pum m dcvidm d'citm, ~ntcndi de fa1cr u V. h• !Muito 
hcm! Piilnw~.) 

O Sr. ,Julson lhmetn (MDO- SC)- Sr. Prc.~idcntc, peço a palavra, pela ordem. 

O SR.JlRESIUENTE (Luil Vianu)- Tem u palavra V. E~t, pela ordem. 

O SR. JAISON RARRETO (MDIJ- SC. Pela ordem, Sem revisão do orudor.) 
-Sr. Presidente e Srs. Scnudorcs: 

Fosse outro o contexto, c nilo viesse essa indicação contaminada pelo germe rlo 
desrespeito a um11 decisão partidária, uinda muis, Sr. Presidente c Sr.~. Senndorcn, nilo 
viesse cssu indicuçi\o muculndu, polufdu pela participação- cu não me reliro cm ter· 
11os pcsr.oais. mns, rcJ'Iilo, mnculuda, polufdu pela participação du figura poHticu 
aberrante que c:nvcr~onha ii Naçi\o c apequena esta Ca~a. do Senador biónico (não 
:tpoiado!), eu a aceitaria corno um gulurdilo na minha carreira politica.. Mas, Sr. Prc· 
si dente, Srs. Sc:nudorcs, com estas caracterfsticas que trazem, inclusive, alaumu coisn 
de insólitu Porque não ética, já que não consultaram quanto n minha pretensão de 
pnrticipaçi10, isto com o uvul dn Liderança de um Partido que tem mniorc~ responsabi· 
I idades. 

Esta indicação é um estigma que cu extirpo com a dignidade dos que sabem que 
car(tm ussim consc~uidos desonram e cnxovulhum, repilo c devolvo o insulto. 

Era o que tinha u dizer. (Palmas!) 

O Sr. Jarbas Pas~arlnho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a. palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Lldcr Jarbus 
Passarinho, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Sr. Prcsidcnle, Srs. 
Senudorcs: 

Permita V. Ext que lhe pergunte, Sr. Pre~idcntc, qual foi a questão de ordem 
levantada pelo nobre Senador por Santa Catarina. 

A puluvra foi pedida pela ordem: o nobre Senador vem da Cllmaru dos 
Deputados, tem experiência parlamentar c não cometeriu a inexperiência de pedir a 
palavra pela ordem pura 'não formular t.juestào de ordem. 

A Liderança da Maioria deseja saber qual a questão de ordem, sem, natural· 
mente, deixar-se atingir pela insólita, esta sim, linguagem do novo representante de 
Santa Cutarina. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não foi levantada qualquer questão de 
ordem, tendo o nobre Senador Jai~on Barreto se limitado a uma simples declaração, 

O Sr. HURO Ramo!! (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra. pa.ru uma 
explicação pessoal, 

O SR. PRE..'iiDENTE (Luiz Viuna) - No momento não cabe explicação 
pessoal, o que V. Ex• poderá fazer cm outra oportunidade. 

O Sr, Cunha Lima (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
comunicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ext me perdoe, mas infelizmente niio 
posso permitir que V. E~' me interrompa, por maior que seja o meu apreço a V, Ext; 
oportunamente concederei a palavra a quantos a pedirem, nos termos do Regimento, 

O Sr. Hugo Ramo!l (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra. para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRF.SIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra uo nobre Senador 
Hugo Rumo~. pura uma questão de ordem. 

O SR. HUGO RAJ\·fOS (MDB- RJ. Para uma questão de ordem. Sem revisão 
do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Cas:~ ucuhil de ouvir a proclamação do meu nome, que muito me honra, por ter 
sido escolhido o 2Y-Vice·Presidcntc dcslll Cu.~u. 

Na 'Juestào de ordem que vou Jev:tntur, c peço a V. Ex• que scjn o mui~ liberal 
possível par:1 niio ser contestndo pelu u'r~Ucia do Vicc·Lrder da ARENA, quero 
:1pcnus pedir pcrmi,sitn a minha !\;meada pilra e)lplicur o meu voto pcsso<LI quundo du 
dclibcmçào cm torno deste grave pruhlema, referente il J'lilrticipnçi\o, ou ni\o, du nossu 
ll;mcudil na cump<hiçi\o da Me~a Dirctora. 

Na uportunidm.lc. declarei ;tm meus pares, e o ~.:onlirmo, de que nào cahiil a nó~ 0 

dircito de impultnar o numc de quem quer que seja, posto que cru o direito tia 
llanc<~tla di! •luallJUCr Partidt) indit.:ar 11., seus próprio~ componente~. Nilo tfnh;unm 
c~~c tlireito c, >III rcvcrSlJ, ~c estahe\cccriu a reciproca de o outro Partidtl vir impugnnr 
llllmc~ da ntl~~a l!ancada cm 11 ut r as compo~ic1ic~ futun1~. 

Fot e ... t>l a po:.i~;ll, que a~~umi, naqueh1 oportunidmlc. A)I.Onl, meu numc foi 
indit:mtn ii rninha revelia, o ttuc me lh1nr;1 ~ohremodo, porém MlU licl à oricntacào du 
nm~•t ilan~:;~da, c pe~·o a V. 1:.\• tJUC faca con~lgn;tr a minha rcnL!nciil. 

,\ qucs!Üll dr: ordem quc estou lcvantandn a V, b 1 i: para rcrgunt;tr ljUal u 
tlpnrt unitlatle dc"'c prtlnun~·tamctt!tl. 

O SH, I'HJ-:'>\II>E:"TF (l.uit Viit!la) --V. h• pndcr;'t, crn ~c~uitlíl, uprc~ent;Lr it 
J\.lc~:~ u 'Clt pedido de rcnúnclil, que ~crú publicatln c ~uhrnr:tidn am tr1i111ites re~~i· 
LliC!!IUL'o. 

O Sr, llumur Fruut·u t:-.l!>h .. _:-.r< i)··- Sr. Prc"dcnlc. pr:~·n ~~ poti<IWil p!ltol um11 
l(liL'~! •. IIl de tlrtkm 
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O SR. PRF .... ~IDE~TE (Lui1 Vian;•) - Concedo a pnluvrn a V, Ex•, Senudnr 
Itamar Fnmco. 

O SR. ITAMAR FRA!'ICO (MDB- MG, Pelu ordem, sem revisão do orador.) 
- Rcspdtosumentc, p:ostariu de saber de V. Ex• em qual artigo do Regimento se 
ha!-~eia para c;.;igir do Senndor Hueo Rumos umu decluração por escrito, à Mesa, do 
~eu pcdidll Ce renUncia. Gostaria que V, Ex• me indicasse o urtigo do Regimento 
Interno. 

O SR. PRF..SJOENTE (lui7. Viana)- Truta-se do nrt. 91 do Regimento lntcr· 
no, que rrcccituu: 

"Ar~. 91. A renUncia u lugar em Comissão far-se-~ cm comunicação 
escrita à Mes11." 

Ora, é assente que n Mc.~u constitui-se apenas da Comissão Diretora do Senado, 
não mal~ que isso, ~ temos que dur, portanto, um entendimento extensivo n esse 

. urt. 91 do Regimento Interno. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Permita·mc V. E~• dizer, jã que, 
pelo Regimento, tenho o direito, untes que o Lfdcr da Maioria me conteste, de invocar 
o url. 39, nu sua letru "g", que se trata de matéria pertinente a esta sessão preparató· 
ria, e também dizer, respeitosamente, a V, Ex• que nilo se trata, aqui, de pedido de 
renUncia, c:, mesmo que se tratl.lssc, o artigo do Regimento é bem claro quando diz 
"renUnda à Comissilo" c não à Mesa Diretora. a por isto que o Regimento Interno 
do Senado cstnbclece a eleição da Mesa Diretora c uma normativa para a eleição da!> 
Comissões, V, Ex• não poderia, então, uplicar, por extensão, a um pedido de rcnún· 
ciu o art. 91, porque se trataria de renúncia à Comissão- não é o caso, Trata-se de 
renúncia, se for o caso, de um cargo à Mesa Dirctora. V, Ex.• não o pode aplicar, e 
recorro du decisão de V, Ex• se a mantiver, ao Plenlrio, ou à Comissão de Constitui· 
çào c Justiçu do Senado, neste instante. 

O Sr. Jarbas Pauarl11ho (ARENA - PA) - Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Lldcr, para contestar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nobre Senador Itamar Franco, é um direi· 
to que V. Ex• tem. mas, antes, vamos ouvir a palavra do nobre Llder Jarbas 
Passarinho 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Como Lldcr, sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, no Regimento da Casa, o "Titulo VI - Das 
Comissões", página 43, é tilo claro, tão cristalino, que me surpreende que o nobre rc· 
prescntantc por Minas Gerais, Senador Itamar Franco, tenha sugerido essa questão 
de ordem, S. Ex• que é sCmpre um homem de cxtraordinârialucidcz. 

Está dito no art. 73: 

"Arl. 73. As Comissõcs·Permunentes são as seguintes: 
I) Diretora (CD); ... " 

De maneira que, Sr. Presidente, a decisão de V. Ex• foi inteiramente respaldada 
no Regimento da Cusa. Mns, na contestação da questilo de ordem levantada, gostaria, 
pela minha Bancada, Sr. Presidente, de salientar um aspecto levantado pelo nobre 
Senador Itamar Franco, 

Veja V. E~t• que coisa surpreendente: em qualquer lugar neste Pais ... 

O Sr. llamar Fnnto (MDB- MO)- Pela ordem, Sr. Presidente. Pelo Regi· 
menta, cube u V. Ex• decidir a questão de ordem c nilo ao Lfder da Maioria. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Estou contrnditnndo n 
questão de ordem levantada por S, Ex• o Senador Itamar Franco ... 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V, Ex• não pode apartear, cm questão de 
Ordem, Senador Itamar Franco. V. Ex• tcn\ 11 palavra, mas cstn está com o Lfder. 

O Sr. lt1m11r Fnnco (MDB - MO. Fora do microfone,) - Levantei uma 
qucsti'lo de ordem e o nobre Lfder da Maioria a está respondendo. V, E;.;• a est.O. truns· 
ferindo ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nilo u estou transferindo, o Lfder dn 
Muioriu pediu paru contestar a questão de ordem de V, Ex• 

O St,ltllmlr Franco (MDB- MG)- V. Ex•, por favor, me digu buscado crn 
qunl nrtigo S. Ex• pode contraditar uma questi'lo de ordem. 

O SR.I•RESIDF..NTE (Luiz Viunu)- Mas S. Ex• estlt contestando u que~tdo de 
ordem. Primeiro, S. Ex• má tendo u paluvr.1 como Lfdcr, c nesta qualidade fala cm 
qualquer momento da sessi\o. 

O SR. JARIIAS PASSARINHO (ARENA- PA. Fora do microfone.)- Pediu 
puluvru como Lider. 

O Sr, ltam11r Frunco (MDR- MO)- Mus untes de V. E~t• responder à minha 
<JUc~ti\o de ordem. Lamento a decisão de V. E:t~• 

O SR. JARIIAS I'ASS,\ItiNIIO (ARENA - PA)- Sr, Presidente, pedi u 
V. Ex• u pulavr•• pura conh:stur n qUt:~tão de ordem. O Regimento Comum do Con· 
);r~:~.,o N!h.'llHl<d --Senado Federal c C<\11HtTíl dm Dcputndos- prevê rma:L'inmcntc n 
fi)!UW du contr~lilt;ilo dt' lJUC~tilu de ordem. Nestu Ctuu, peht pruxe, sempre se 11 

adot11u, u menu\ <ILJC, ugoril, queira ir111v:Lr o Scn;Hhlr lttmwr Fr:mcn. c uàu crciu 411e 

S. Ex• tcnhu med~ das palavras que: vou dizer. Não creio que S. E;.;' tenha receio de 
ouvir pu lavras contra palavras, argumentos contra urgumento5. 

O Sr. ltumur Franco (MDB- MGJ- Não tenho receio de ouvir V. Ex•, desde 
que permita os apartes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)·- Em questão de ordem nilo há apartes. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, S. Ex• pediu a palavra 
como Lfder ou pura uma questi\o de ordem? V. Ex• dizia que o Senador Jurbas Pa~~;•· 
rinho falava como l.fdcr.,. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não, disse que S. Ex• havia pedido a pi! I:~· 
vru para contestar a questão de ordem levantada por V, E;.;•, salvo, se V. E;.:• dis~c 
que niio apresentou questão de ordem e estou interpretando malas palavras de V. Ex• 

O Sr. hamur Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, por obséquio, levante! 
uma questão de ordem, c Cltbe a V. Ex•, pelo Regimento, rcspondé·la . 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sempre - pelo menos é a experiéncia 
parlamentar que tenho, é pequena cu sei - toda questão de ordem é contraditadil, · 
estubclecc:'·sc até o número de .oradores que podem contraditá-la, c, depois, a Presillén· 
cia resolve conclusivamente, tendo quem a requer o direito de solicitar o voto do 
Plenário ou nele recorrer. V. Ex• não estâ tolhido em nenhum dos seus direilos. Per· 
doe-me mas V, Ex• não cstâ tolhido. Apresentou V, Ex' uma questão de ordem ... 

O Sr.llamar franco(MDB- MG)- Não respondida pela Mesa ainda. 

O SR. PRF..SIDENTE (Luiz Viana)- Não respondida por que há um Senador 
contraditando a qut.stào de ordem levantada por V. Ex• 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, posso con· 
correr para a harmonia desta Casa? (Pausa.) Então, pediria a V. Ex• que considcrusse 
a minha palavra cassada pela intervenção do nobre Senador Itamar Franco, mas que 
a partir de agora, nesta Casa, não haverá contradição de questão de ordem. 

O Sr. Itamar franco (MDB - MO) - Mas, o Regimento não n permite, Sr. 
Presidente. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Por favor, ouça-me, nobre 
Senador. Já estou apelando, agora, para um dever parlamentar .... 

O Sr, llamar Fr1nco (MDB- MG)- Então, por favor, V. E;.;' permita que a 
Mesa rcspondn à minha questão de ordem. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, retiro a mi· 
nhu vontnde de contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha,) - Solicito ao 
nobre Senador Itamar Franco que pacientemente, pelo menos, ouça a solução para a 
sua questão de ordem. · 

O Sr.llamar franco(MDB- MG)- Com muito prazer, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A qucstilo de ordem apresentada por 
V. Ex• tinha como base, como alicerce único, a alegação de que a Mesa Dirctora nilo 
seria uma Comissão, uma vez que o art. 91,jâ por mim citado, é bastante explicito ao 
cstatuir: 

"Art. 91. A renúncia alugar cm Comissão far-se-4 em comunicação 
escrita à Mesa." 

Então, a única coisa que temos a indagnr é se, no caso, se trata ou nilo dC uma 
Comissão. O art. 73, no inciso I, estabelece quais silo as Comissões Permanentes: 

"Art. 73. As Comissões Permanentes silo as seguintes: 
I) Diretora (CD) ... " 

Nestas condiçõc~. V. Ex• vi: que nilo tem proccdCncia a sua qucstil.o de ordem. 
Aliás, se fôssemos examinar o Regimento Interno, no seu curso, encontrariam os mais 
adiante, quundo trata dn composição da Mesa, que a Comissão Diretora é: constitufda 

·dos titulurcs da Mesa. 
Portanto, V. E;.;• hlt de permitir que cu resolva e que o faça de maneira conclusi· 

vu, nos termos do Regimento Interno, que a questão de ordem de V, Ex• é improcc· 
dente e a Mesa não 11 recebe, V, Ex•, nos termos regimentais, querendo, tem o direito 
de apc:lar puru o Plenário. 

O Sr. Marcos FrclrL' (M DB- PE)- Sr. Presidente, pura uma questão de ordem. 

O SR. PRF..SIDENTE (Luiz Viana)- Gostaria que V. Ex• permitisse, porque 
que riu saher ~e o Senndor ltnmur Frunco vai realmente apelar da minha decisão parn 
n Plr:núrio, por11ue submeterei o seu pedido ao PlenA rio, 

O Sr, hnmur Fruncn (MDB- MG) - Emborn discordando de V. Ex•, vou 
respr:1tur n deci~i\o du Mr:~:1. Mus, de quulquer forma, vou aguardar o pronunciumcn· 
tn dus IJU\ros Senudnrr:~ do MDB qur:, pelo R-.:~imento Interno, numu Sessão Prcpar;1· 
h'lriu, cm u~sunt\1 pr:rtinr:nlr; ~ mllléria, comu é o cuso a!loru, têm direito U palavru. 
Entendo "Iuc no C•I\O uqui nilo se truta llc uma ren(mcia, porque, depois que V Ex• 
C\CU\ar ll\ Scnudnrc . ., lia Opn~i~·illJ que J'onun inllicíLdllS pum u cargo, Jcvunturei outru 
que~ti\n de Ol'llem u \'. E~' 
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O SILI\1,\RCOS FREiilE (MDB- PEl- Sr. Presidente, a Casa assistiu à dec:
si\o d~ V, E.~•. quundo disse que n~o cabiu rcnúncin, exatamentc porque o nrt. 9 i dn 
Re~timento.,. 

O SR, l'RE.SIUl:NTE (Luil Viuna)- Perdl,c-mc V, Ex•, cu disse que cabia 
renUncia uma vel que cu lilc~sc u procl;tmnçàn -que ainda nilo lit- c que essa 
rení1ncia dcwrâ ser cnvi:tda à Mesu, por c~crito, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDD- PE)- Poi~ não. V. Ex•, inclusive, nesta 
oricn\!lç(h1, se baseia no art. 91 do Regimento Interno. O urtigo, textualmente, prevê 
u fi~ura de :1 rcnúndu ter logur cm Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana) - V. Ex• perdoe-me, mas sou obrigado. 
embora com muito constrangimento, a invocar o urt. 448 do Regimento, pcll' qual 
V. E.r.• não pode lcvuntar a mesma questão de ordem, que é o que V. Ex• está 
fazendo. 

O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- Poderia parecer ... 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- V. Ex• invocou o mesmo art. 91. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas com fundamentação diferente:, 
Sr. Prcsidcntc, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Isso não é outra questão. Naturalmcotc é 
uma questão de matéria. 

O art. 448 do Regimento, - perdoe-me: que o invoque - prevé que nenhum 
Senador poderá falar sobre a mesma questão de ordem mais de uma vez. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não se trata da mesma questão de 
ordem. O Senador Itamar Franco justilicou que não cabia renúncia, porque: se: tratava 
da Meloa Dirctom, que não seria uma Comissão, 

Trago aqui, c:xutamcnte, outra questão de ordem. 
E que só se trata de renúncia em caso de Comissão e, no caso, quando a pessoa 

ocupa um lugar cm Comissão; c o fato a que assistimos foi o Senador Jaison Barreto 
di;,.er que não acdtiiVa a eleição do seu nome. 

Portanto, não sendo S. Ex• titular de Comissão alguma. não pode renunciar a 
algo que não aceitou. Nega-se S. Ex• a aceitar esta eleição; ncgu-sc a tomar posse ncs· 
tas funções; e se ni'lo tomou posse ... 

O SR. PRESIDENTE (luiz Vianu)- Então, ele far!l a renúncia. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Como tal, S. E~• não tem o que 
renunciar, porque não é titular de função alguma, porque se recuso a assumir o cargo 
para o qual ele não admite a sua eleição, ConseqUentemente, não cabe rc:nóncia, ln 
llmlne, conscqUentc:mcntc, renúncia de coisa que nilo se possui, de coisa de que não se: 
é titular. 

Portanto, Sr. Presidente, pediria que essa Prcsidéncia,- que foi tilo liberal ~o 
inovar, permitindo a contradição de questões de ordem, c sem dúvida o MDB congra· 
tu la-se com este gesto de liberalidade de V. Ex•, que hfl de ser pautado na sua gcstilo 
-desejaria que V, E.r.• reconsiderasse, sem exigir nenhum documento de renúncia, 
desde que aqueles eleitos se recusam a assumir aJo funções para us quais foram escolhi· 
dos. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- V, Ex• não poder!\ desejar que eu deixe de 
proclamar o rc!lultado da eleição a que se procedeu agora. E é cxatamcnte o que vou 
fazer agora. 

Proclumo eleitos i' e 2Y-Vice-Prcsidcntes os Srs. Senadores Nilo Coelho c Hugo 
Ramos, respectivamente (Pulmns.) JY c 2q·Sccrct!lrios os Srs. Senadores Ale:<andrc 
Costa c Cunha Lima, respectivamente (Palmas,) Jq c 49-Sccrctdrios os Srs, Senadores 
Lourivul Baptis111 c Juison Borrcto, rcspcctivamc!lte. (Palmas.) 

A Presid~nci:~, utendcndo à clurn c insofismâvcl manifestação da moiorin do 
Picn!lrio, convida os Srs, V ice-Presidentes c Secrctflrios eleitos a assumirem os seus lu· 
~urcs à Mesn. 

O Sr. Puulo Drossurd (MDB- RS)- Peço a pulavra, Sr. Presidente, para um•• 
declnração. 

O SR. I,RESIIJF.NTE (Luiz Vinnu) - Concc:do u pnluvru ao nobre Scnudor 
Paulo Brossurd. 

O SR. PAULO DROSS,\RD (MDB- RS. Sem revisão do orndor.)- Puru uma 
declnruçào, no ~cntido de contribuir pura o bom nndamcnto dos trabalhos. Nilo é ou
tra a minha intc:nçàn. 

Sr. Presidente, não vou retornar n littos pnssndos e jd uprcciudos, ainda que de 
forma sum(lriu e sem prcjulw das declarações pessoais dos Senadorc~ do MDR, que 
forum distinguidos pelo voto du Maioria f'IIT!I intcgrnr cnrgos da Mesa, n despeito da 
cnmunic!lçào prévin de que o M DB dclu não fariu purtc. 

No ~cntido dc fítcilitur a solução do prohlc:ma- c vlllto 11 dizer, sem prejulm dns 
dc:ciurucõcs dos Se nu dores intercssudos - pnsso às rnilo~ de V. Ev- e antes de fmê· 
lo de lu dou ciênciu h Cusn, a !oeguintc cornunicuçi\o: 

"Os ScnndoreJ. que e:!lc sub5crcvcm vêm declarnr, como dcclurum, 
que nilo nccitum u~ suas indicações puru cargo~ du Me~a. formulmcntc 
declinundu du c~colhn feitu," 

Sc~uem·~c us .tssinaturns, Sr. Presidente, do Scnudor Cunhu J.imu, SemJ.dnr 
J!mon Uam.:to 1: Scnudnr lluj(o Rumo~. 

Devo di;rcr que houve uqui umu pr~:cipituçi\o, mn!o que mo!.tra u hurmonia c 
hmnogcncidudc da nossa 11ltncudn. Chegou ao nmso conhecimento, pelo~ envelope~ 
recebidos, que •• Muioriu qui~ di.~tinguir um outro nome da Huncada do MDil, 
quundo se trutas~c da escolha dos suplentes da Mesa, incluindo o nome do novo c 
nobre Sem1dor pelo EJ.tndo do Parnn:\, o Sr. Senador José Richu; c S. Ex• parece que 
quis aproveitar o mesmo documento, c tambCm o lirmou. 

n claro que essa assinaturu cu deixei de ler, porque íl sua rcfcrênciu seria 
intempestiva, 

De modo que, Sr. Presidente, quer-me parecer nào se tmtnr de renúncia, uma 
vez que a renúncia supõe a posse; só pode renunciar aquele que foi empo~sado no 
cargo. Trutn-se :lc uma declaração unilateral de vontade:, anunciando à Mesa e à Casa 
que nào aceita, que declina dn escolha recebida, Logo, é uma inapelável manifestação 
de vontudc, 

Creio q~c. com estas palavras, Sr. Presidente, terei contribuldo pura o melhor 
andamento dos trnbalhos. (Muito bem!) 

O Sr. Jarbat Pnsarlnho (ARENA - PA) - Sr. Presidente, de ncordo com o 
art. !6, inciso VIl, peço u palavra a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - E. para uma dcclarnçào de voto que 
V. Ex• pede a palavra'? 

O Sr. Jarhas Pa11urlnho (ARENA - PA) - Precisamente, Sr. Presidente, 
V. Ex• acabiJu de anunciar. 

O SR. PRF'..SIOENTE (Luiz Viana)- Porque, numa cleiçilo, não hd essa ligura, 
tendo em vista a votnção ser secreta e V, Ex• nilo poderia ... 

O Sr. Jarbas Pa!ISarlnbo (ARENA - PA)- Não, ela é secreta até o -nto da 
rc:vclaç5o do rcsultudo, Eu posso declinar o meu voto, depois de dado, Perdoe-me 
V. Ex• 

O Sk. PRF.SIDF.!'iTE {luiz Viana)- Declaração de voto cm votação secreta, se 
realmente admitirmos, ser !I uma praxe pouco eficiente, porque os votantes posterior
mente enunciariam sr.us votos, que não devem ser conhecidos, 

O Sr. Jarba!i Pu~s~trlnbo (ARENA- PA)- Sr. Presidente, não posso dialogar 
com a Mesa, e respeito a decisão de V, Ex• Em conseqUência, peço a palavra, com a 
mesma qunlidade que foi dada ao llder da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Lui.t: Viana) - Concedo a pa\avru ao nobre Llder da 
Maioria. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como L!dcr. Sem revisão do 
orador.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas o meu desejo de fazer uma declaração de voto para evitar uma interpre· 
t:1ção polémica. 

Vimos dois gestos, Sr. Presidente, c vimos um por antccipaçilo, vimos uma 
declaração de renúncia, ou uma declaração de repulsa a uma votação que ainda não 
foi feita. Mas, admitamos que assim seja, porque traduz, cxatumcnte, o grau de 
pai:<ão com que está uma parte da Casa se conduzindo. 

Sr. Presidente, hd, nestas duas declarações, dois estilos completamente diversos: 
vimos um estilo contundente, um estilo que não quis nem disfarçar com o manto 
diáfano du fantasia n agressividade que traz consigo, e vimos, no outro, um orador 
parlamentar, ao qual, particularmente, devo uma satisfação. Nobre Senador Hugo 
Ramos, nós não lizemos solicitação de contntos com nenhum dos ilu5trcs membros 
do Movimento Democrático Brasileiro, para este fim. Nll.o o fizemos- e eu disse isso 
ainda hd pouco, ao nobre Senador Paulo Bro~5ard - porque cm o fazendo esturla· 
mos faltando ao respeito àqueles companheiros que haviam dec!urado, numa declaru
çào colctiva, que não aceitariam ser votados. Mas, é um direito inaliendvel nosso de 
maio riu, somos o Plenário desta Casa, o maior poder do Senado e, nu hora cm que 
resolvemos elcBer pessoas que estão no gozo de seus direitos poUtlcos, temos o direito 
ottivo, c eles têm o dever passivo, do voto. Podem nào concordar, é outm 
coi~il. Eleitos estão porque os elegeu a maioria da Casa. Podem não assumir bem 
educudumentc, ou não hcm cducudumentc, mus, de qualquer maneira, a c:leiçào se fez. 
E foi um gesto, Sr. Presidente, que nós quisemos dar um mais, c pos~o pedir o teste· 
rnunho do nohrc Senudor Paulo Brossurd - quem declinei c:~tu minhu intenção hll 
alguns dias- quundo disse que seri11 o último trunfo de que uinda disporia, de fuzer 
cssc g~:sto para tentur evitnr que, nn Cusa, se cmpnnassc o clima permanente de 
fratcrnidudc uqui ~:xistcntc. 

M:ts, hú pcssous, Sr, !»residente, que subem g:mhar, c outrus que nào o ~uhem. 
Contu-sc 11 histórin de um plcnipotencillrio dn Frnnçu- c V, E:<•, como historiador, 
mt: corrigirú se cu me equivocur- que numn dus poucus vc.t:cs cm que a Frunça per· 
dcu u guerru puru u lnglutcrru foi uo negociar a pnz, c nilo podiu ncgociur porque:, u 
cudu proposição que l'aliu, c:ncontruvu umu brutal intolt:rânciu por parte do 
reprc~cntantc du lnglutcrru. E u rcspostit linul do francês foi cssu: "Vê-se bem que 
V, E:<•s não c:stào ucostumudos a ganhar", Aqui vemos que h(l quem nilo csteju 
;~cu~tumadn u 1:anhur. 

O Sr. f1t'11ro Simon (M DU- RS)- Nós nilo somos ucostumudos u wmhur por· 
que, nos grandes pleitos, somos impedidos de competir. 

O sn. ,IA RUAS ,,t\SSAIUNIIO (ARENA- I' A)- r~ verdndd V. Ell.• ter(l dt
to hlnll frusc tJIIC deve licur nu~ Anuis dcstu cu~u. Mus, no~ pleito~ 'IUe travumm, liiiC: 
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silo majoritârios, V. Elt• chcg.a aqui como um salvado de incéndio, porque nós lizc· 
mos quinlc Cl.)ntru oito, Está mâ u mutcmâtíca, mas nilo eslli ruim u verdade, 

Entilu, nestas condições, Sr. !»residente, espanta-me que a questão ~cja lcvantll· 
da, c que o poder de fogo do Rio Grande do Sul se prepara para contrabater o pobre 
Lrdcr deua Maio riu, O fato, para mim, é muito simples, Sr. Presidente. V, Ex• deli· 
niu muito precisamente: eleitos estilo. Se agora, de uma forma ou de outra, decidirem 
-como o nobre Uder da Minoriu o fez ainda hll. pouco- encaminhur b Mes11 uma 
declurnçilo, até mesmo de repulsa ao nosso gesto, que o repilam, mas que tique nos 
Anuis da Casa que nós tomamos o gesto, (Muito bem! Pulmas.} 

O SM. PRESrDENTE (Luiz Viana) -O documento enviado pelo nobre L! der 
du Minoria será lido pelo Sr. I'·Sccrctúrio. 

l/ido o ugulnt~ 

Os Senadores que cstu subscrevem vêm declarar, como decluram, que nào acei· 
tum a sua indicação para cargos da Mesa, formalmente declinando da escolha feita, 

Sala das Sessões, I' de fevereiro de 1979.- Cunha Lima- Jal10n Rarreln- Hu
eo Ramos, 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Srs. Senadores, face à não aceitação dos 
..;argoS que a proporcionalidade partidária assegura no Movimento Democrático Bra· 
silciro na composição da Mcsa,u PrcsidCncia fará publicar, para os devidos lins, a de· 
claração encaminhada pelo nobre Lrder e, posteriormente, adoturá as providencias re· 
gimcntais qu~ se fizerem neccssârias. 

O Sr. Mtrcot Freire (MDB- PE)- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- V, Ex• poderia enunciar o dispositivo re· 
gimental cm que se apóiu a sua questão de ordem para a minha facilidade de acompu· 
nhar V, Ex•? 

O SR.MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Seria apenas um esclarecimento pu· 
rn cu poder formular a questão de ordem: se as providéncias u que V. E,;• se refere se 
efetivarão antes do recesso parlamentar, que nos separará dessas sessões prcparató· 
rias do inicio das sessões ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Evidentemente, depende da publicação, 
depende do Ditirio Oficial. E, uma vez que as sessões se encerram hoje, acredito que di
ficilmente será passivei que elas sejam tomadas antes de &c encerrarem as sessões pre· 
naratórias, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sr. Presidente, se me permite, isso 
contrariá frontalmente o art. 29, § 4~ da Constituição que diz: 

"§ 4~ ,Cada uma das Câmaras reunir·se-â cm sessões preparatórias, a 
partir de 19 de fevereiro, no primeiro uno da legislatura, para a posse de 
seus membros c clciçào das respectivas Mesas." 

Portanto, parece-me que nil.o vai ~cr poss[vel encerrar cnas sessões preparatórias 
antes de suprir as lacunas ocorrentes com a não posse daqueles que foram escolhidos 
na eleição de hoje. ~texto constitucional c, portanto, essas sessões preparatórias não 
podem ser encerradas, sob pena de estarem contrariando, frontalmente, a Constitui
ção Federal. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- V. Ex• vai me permitir que não aceite a 
procedência da questão de ordem levantada por V, Ex.• Em primeiro lugar, o Regi· 
menta diz que as Câmuras reunir-se-ilo a partir de 1~ de fevereiro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E antes de I' de março. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não diz. AI não diz. Pelo menos nilo feio, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Evidente, se serão sessões prcparató· 
rius, Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V, Ex• nilo pode dialogur com a Mesa, 
me perdoe. 

"Puru a posse de seus membros c eleição das respectivas comissões." 

O SR. MARCOS FRF.IRE(MDB- PE)- Exalo. 

O SR. PRESIIlENTF. (Lui1. Viunu)- Os membros forum eleitos, eleitos, eles 
for:1m, A clciçi'to é uma coisu, a renlínl!ia, ou u de~istência, ou a nào posse é outru. 
Quer dizer, li deiç~o ucuha de se proceder du muneira muis regular, dn forma mais 
curret:1 pmsfvd, e cnntru e ln V, E:-:• nndu terll a argUir. 

Agora, !<e ul1•.un~ dos r::leilns nilo t.le!tejam tomar po~sc, e desejnm enviar, como jú 
enviamm, à Mesa u sua renllnd•t, u matériu será consitlerud<~ posteriormente, 

Convido m Sccretúrin.~ pruclamudn~ eleitos pura tomarem posst. Convido, tum· 
hCu1, o nobre Senudor Nilo Coelho paru ussurnir u Presidêndu, a lim de proceder it 
l'ie;~'Üt<llns 'uplt'lltC' de ScLrctúri•l~. 

O Sr. ltnm11r Fnuu·n (~lf)l!- MCll- Peço a pal:ma, Sr. Prl.'sidc:nte, paru urn.1 
tpu:~t.\n tle onkm. 

O SIL I'JU:SillF.'•fl'E ( l.uu Vi,tna)- l'nnccd•lll piii<IVra un nnhre SenathlT lia· 
11111r hm11:n pura uma qurstin• tk nrdcm. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDH- MG. Para umu qucstilo de ordem, sem 
revisão dn orador.)- Sr. l're~iden:e, Srs, Senadores: 

V.)u h:r o artigo c, cm !teguidu, vou fundamentar a questão de ordem. Diz o urt. 
J~. leiT.I "d" do Regimento Interno: 

10d) a primeira reunião preparatória realizar-se-á: 
-no inicio du Jegislutura, no diu !9 de fevereiro; 
- nu 3• sessão legislativa ordinária, no més de fevereiro, em data 

fixada pela Prcl>idé:ncia;" ' 

AI e\tã u intcrpretur,ào do Senador Marcos Freire, quando diz que essa reunião 
deveria se rcalilar antes d~ março, de acordo- repito- com o art. 3~. letra "d", do 
Regimento, 

Par:1 ir mais além, Sr. Presidente, pedindo a atenção benevolente de V. Ex•, 
entendo que se trata de vaga definitiva c, no caso da vaga definitiva, peço a atenção de 
V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lui1. Viana) -O microfone de V. Ex• não está bom, c 
nào estou ouvindo bem. Eu diria a V. E,;•, sem querer interrompê-lo, que a terceira 
sessão já foi realizada, Já foram realizadas, hoje, três sessões preparatórias . 

O SR. ITAMAR FnANCO (MDB- MG)- Está sendo realizada a terceira ses· 
são, V. E,;• está usando o verbo no passado, quando estamos no presente. 

O Sr. MtrCO!i Freire (MDB- PE)- Mas não foi atingido o objctivo. 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MGJ- Razão pela qual, Sr. Presidente, 
continuo insistindo para complementar minha questão de ordem, já buscando desta 
vez, Sr. Presidente, pura combinar com este artigo, o art. 39,\etra "d", do art. 62, do 
seu§ 1'. 

Entendo que se trata de vaga definitiva, com a renUncia ou a interpretação que a 
Mesa queira dar aos trés nomes indicados, pela ARENA, para composição da Mesa. 

Diz o§ 1~: 

"§ 1~- No caso de vaga definitiva, o preenchimento far-se-á, dentro 
de S (cinco) dias, pela forma estabelecida no art. 63, salvo se faltarem 
menos de 120 (cento c vinte) dias para o tCrmino do mandato da Mesa." 

A questão de ordem é: a seguinte, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estou atento, Qual é a questão de ordem 
que V. Elt• levanta? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Se V. Ex• solicitar silêncio ao 
Plenário poderei complementar, pois, V. Ex• não está escutando c meu microfone 
não está adequadamente preparado para que eu grite mais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sinceramente, não estou entendendo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• deverá convocar outra ses
são preparatória, se entender de suspender esta, que no meu entendimento V. Ex• nilo 
poderia susp'cnder sem antes complementar a eleição da Mesa Dirctora, porque os car
gos não foram preenchidos, Mas mesmo extrapolando c entendendo diferentemente 
do que diz o Regimento Interno da Casa, V, Ex• terá que buscar o artigo 62 no seu§ 
I', quando deverá convocar, já que se trata de vaga difinitiva, o Senado Federal para 
o prazo de cinco dias eleger os novos membros da Mesa, se não o fizer agora. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- No entender da Mesa, o§ t•, do art. ó2, 
apenas se aplica quando o Senado não estA cm recesso. Como o Senado entra cm 
recesso amanhã, torna-se imposslvcl u aplicação desse dispositivo. 

O Sr. Ptulo Brow.rd (MDB- RS}- Sr, Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Udcr Paulo 
Brossard do Movimento Democrâtico Brasileiro. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Sem revisão do orador)- Sr. Pre· 
si dente, Srs. Senadores: 

~ evidente, ninguém contesta, que os nobres Senudores Hugo Ramos, Cunh01 
Lima c Juison Barreto foram eleitos, !.! um fato. Igualmente ninguém poderd contestar 
porque já é do conhecimento du Cusa, como o fato anterior, de que estes colegas nos· 
~os declinarum dn eleição, e não hll força humunu capuz de forçA-los a aceitar uma 
eleição por eles ni\o desejada, n que eles não deram u sua unuência, sequer como pm· 
~i veis c;lndidutos. 

De modo que estamos diuntc de dois fatos: de umn eleição ncabudu e de uma 
Uccluruç~o ultimudn. Port:mto, n despeito du eleição re:lli1.adu, u eleiçilo n~o se uper. 
fcil;oou, tanto ns\im que a cudeirn do Senador que: dcvcriu ocup:'l·lll como Sc:cretllrio 
está va1ia c vulia pcrmunecerú. 

De modo, Sr. Pre~idcnte, que em hora feita u deiçi\o, ela nilo ~c aperfci.;oou pt't· 
qut• três dns IU!!<trcs paru os quais ftlrnm eleito~ Senudore' do ~!OU, permane~·cm 
\'OL)!tlS pnr tlccluraçào c'\prcssu c formal do~ mesmos Scnadnrc~. 

De oulrtl Jmlo, Sr. Presidente, cu rc~peittl.~amr::mc l>llhmetcria ;\ ~ua rdlt:\.'lu, c 
c'durccidn tkci~illl, IIIJUCS!Üo que ftli Clllll to tia rropricdndc, nqui levanlad,l. Peço t]UC 
\', 1:\' n.h• lume Ctlllln dcsrel>rcitn rcilcrar ohscrv:~çiic~ feita~. Ma), C daro que c'l.l· 
lllll~ cm ~es~tlc~ prcpnrntórin), lJIIe tkvcm inicinr·~C 11 1~ de fevt'reirn c que ~e pndrm 
prnlnngar durante Indo ll mê~; de fcllereiro. Por lJUC'.' I'Prque 11 rrimeiro de tllilf\'ll, 
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sim. ~ob a uril!nta~i'lo c ~.hrcç~o lia Mesa eleita durante us sessões rrepurutórias, o 
Scnadn de\lerú en~·et<lr o H'W> trahalhtl~ regulares e ordinários. 

Di~,~.· V. Ex• que e~to'l em !:Ur.~o a tl·n:I!ÍTil ses~ào pn:parutória. Nào seri:1 w, Sr. 
Presidente, que ha\'cri:1 de wntestar um f:no in!:tJnte~tá~Je], m:1s nndu impede e nis~o 
V. E\• h;l de nnuir, que seja Clmvncadil:l quarta, a quinta ou u sexta se~~~o prep<miiÓ· 
ria, ilti: que: o Scnmhl venha u ter ;1 Mesa completa. 

Niw quew in'i~ur c niln •tuern cri:~r dificuldades nem li V, Ex•, nem à ~-lllioria. 
ati: porque a M;~inriil faria rouco ca~ll d:~s diliculdades que eu pudesse: criar, 
CAillmncntc por \Cf uma Mainri:1 poderosa e liderada por um eminente e brilhante 
parlamentar. 

O Sr. Jurbu~ l'us'iurlnhn (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um aparte:? (Assc:nti
nJento du orudllf. I - Nilo subestime, nc:m mesmo por modéstia, a capacidade de V. 
E\• de nos.::nnfundir. 

O SR. I'AUI.O HROSS,\RU (MDB- RS)- O nobre Senador trouxe em meu 
~bono. com este armnc: umf1vd, a demonstração da minha declaração anterior. 

Mus, Sr. Prc~idcnte, o fato i: este. Estamos cm sessão preparutória. Elas não 
for:1m cncerrõldns. Est:l é a terceira. V. Ex• poderá convocar a quarta ou a quinta, até: 
que a Mesa, que V. E:~;• dirige, cstcju completa. E completa a eleição da Mesa com o 
provimento de todos os seus cargos, através da posse dos eleitos, V. Ex•, então, 
poderú dar por lindo o seu dever, declarando encerradas as sessões prepnratórias, e 
c0 n..,.oc:mdo o Senado a reunir-se paru as sessões ordin:1rias, a Jq de março. 

E rum apenus c~ ta~. Sr. Presidente, as observações que, respeitosamente, dc:sc:java 
formular a V. Ex• 

O Sr. Leite Cha,.es(MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Peço que V. Ext conceda, Sr. 
Presidente, a fuculdudc de ou \li r o aparte do nobre Senador Leite Chaves, 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Nobre Senador, V. Ex• tem inteira razão. O 
pronunciumcnto de V. Ex• se c:nfoca na Constituição e no Regimento. Ademais, a 
Cusu tem conhecimento de que a renúncia é um ato pessoal, unilateral c de efeito ime· 
dia to. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Nobre: Senador, peço Jicc:nça a 
V, E'' pur:1 não us:~r a pa\avril "renúnci""· e sim declaração de não aceitação. 

O Sr. Leite Chun•_, (M DB- PR)- Pois bem. nobre Senador. A desistênciu é: 
que é um uto menor. Ela tem efeito imedi:~to: o~ c:~rgos são declarndos vagos c eles 
têm que ser preenchidos nesta sessão preparatória. V. Ex• levantou uma questão clara 
c: de: munifcsto rcspuldo no Regimento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Era, Sr. Presidente- não vou 
di1er a questilo de ordem, diria apenas a questão que proporia à sua apreciação c 
. 'ii1hi11 dc:ci.~iio. 

O Sr. llumar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, cu estava com a palavra. 
m:~s ~meu nobre Líder jú a tomou. 

O Sr. Jurhus Pu"'sarlnho (A REN,\- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE ( Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Udc:r Jarbns 
Passarinho. 

O SR. JARDAS J•ASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, receio que 
eu sc:ja tamhi:m con.~iderndo tão usurpador quanto o foi o Senador Paulo Brossard. 
Não. quero usurp:ar a palavru do liderado do Senndor Paulo Brossard, mns, queria 
suber porquc: S. Ex• disse há momentos para V. Ex• que: estava com a palavra, 
quundo o Líder do seu Partido lhe tomou a ru\avra. Não mt conslU que seja prerroga· 
tiv;~ de Lfder. N.:io quero que pmeça, aqui, que estou ururpando a palavra de S. Ex• 
mu~. ~t.: elt.: me permitisse falar, pro\lavelmcnte i riamos chegar a um entendimento. 

O Sr. ,hamur Frnnco (MDB- MG)- Gostaria de ouvir V, Ex•, com todo rc:s
pc:itu. Ma.~ p_ostariu .. 

O SR. JARUAS !•ASS,\RI~HO (ARENA- PA)- De que gostaria V. Ex•'.1 

Faltou ii or:H;rw principal. · 

O Sr. ltamur Francu (MDB- MG)- A oruç:'Lo princirul, nobre Senador 
Jarbils Pil'>\urinho. C"'l:lmos \ICndu nesta Ca~a. Lamentavelmente quer-se suspender 
uma ses~l10 prcparatóri11 'c:m que o Rcgim1:nto u permita. 

O SR .. IAIW,\S PASSAIU~IIO (t\RENA- PAI- Entflo, V. b•mc pcrnlitc'! 

O Sr. llõ~mur Fruncu (M DR- t-.10)- Agora J;L nàll permito, Ex• Vou completar 
o meu rucincfnio. 

O SR. JARU,\S PASSAIU:'\iiiO (ARENA - l't\\ - Poi~ n~n. b• Eu, 
tli~~:iplin<tdomJentc, O pc:rmito. 

O Sr. ltumur Fruncn IMDH- MGJ- I: ohri~a~lLIJ de V. E:o.• rc~pc:itur u 
Rc:~imcntlll!1tcrnn da ca~u. 

O SR. PRESII)f.~TE (l.ult. Viun>L)- O Scnwlm Jurha, Pi!~~;uinho c,t{t CllLll <L 
pai;L\'Tll. 

o SR •• IA RUAS I'ASS,\H.I:\110 {ARENA- I'AJ- O nohrc Scn,ldllr lt:unur 
l·r;m.::o dct.:Hliu que cu deveria ~cntar·mc 

O SR. I'Rt:SIUEN'fE {Luit Viana)- l.umento muito ter 4uc diler uo Se nu dor 
li<ullíU Franco que: a Me~a havia concedido u palavra no Senador Jarhu, Pas~arinho. 
Em seguidu, V. Ex• poderl1 us:~r du puluvm. 

O 5r.Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, ent~o sento cu c espero o 
Senador Jarbas Pllssurinhll. 

O SR •• JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Muito obrigado, nobre 
Scn:u.Jor ltumnr Franco. 

Sr. Presidente, quundo o nobre Senador Paulo Bros~nrd leu aquela declaraç~o 
assinudu pelos Srs. Senadores dCt MDB, três dos quais já eleilos c um cm ser, em ter· 
mo~ de eleição, que é o nobre Senador Jo~é Richa, cu me dei, imc:diutamente, a cons· 
cíim.::ia de que o Scnudor Jo~é Rh:ha, neste casu, já ni\o poderia ser votudo; que ugor;1, 
sim, seria uma violénciu totnl contra uma forma q11c S. Ex• usou, concreta, muito cla
ru, de repudiar quah.Juer valo que nós lhe déssemos. O vot(l uinda poderia ser dado, 
mas agora já seria deselegante:. Quando demos os votos, sem consultar os nobres mcm· 
bros do MDB, nós us:1vamos um direito incontrastãvel nosso, 

Agora, Sr. Presidente, o problema se transforma numn questiio de economia de 
trabalho. O gesto está feito; u re'iposta nós a ti \lemos; podemos concluir du naturezu 
das resrostas c das formas pc\us quais elas foram dadas c, isso, evidentemente, no~ 
ajudará a saber como vamos nos comportar para a frcnt·C. E cu sugeriria a V, Ex• -
menos por atender ao brilhuntismo cm que pese da urgumcntuçào do nobre Senador 
Paulo Brossard- que u sessiio fosse interrompida, como está insistindo o nobre Sena
dor Itamar Franco, e que V, Ex• nos desse um prazo de meia hora, Nesse caso, então, 
nós da bancada da Maioria accitarfamos, em bencflcio da economia de trabalho do 
Congresso, e aquelas também em beneficio, porque o respeito da vontude é: claru; já vi
mos que o próprio Scnudor Leite Chaves - um brilhante jurista desta Casa - que 
num momento tropeçou na renúncia, como tropeçou no passado o Sr. Jünio Quadrm. 
Agora, cada um renuncia como forma unilateral, No caso, porém, o que eu nüo pode
ria faler cru votar contra uma dcclaraçilo lirmc c expressa - nào voto porque nilo 
aceito o seu voto- eu seria indelicado, e não queremos ser indelicados, Sr. Prc:~i
dentc:. E queremos contribuir, para argumentar junto com a sensatez do nobre Líder 
da Minoria, para a economia dos trabalhos, Se a Bancada da Minoria uceita, solici
taríamos que esta sessão fosse interrompida por meia hora, para deliheraçào da mi· 
nha bancada, porque a minha bancada é bancada da Maioria mas decide democra· 
ticamcntc: e eu preciso ouvi-la. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Srs. Senadores, se bem entendi as munifes
taç3es que acabam de ser feitus pelo eminente Lfdcr da Minoria c o Sr, Lfdc:r da Maio
ria, podc:riumos chegar a um perfeito entendimento, uma vez que eu ugoru- confor
me prc:~·isto- convidasse: o Senador Nilo Codho para ussumir a Pre~idi:ncia da ses
são, proceder à eleição dos respectivos suplentes e, em seguidu, se lizc:ssc u c:lc:içào dos 
cargos que, naturalmente, silo reconhecidos como vagos na compo~içào da Mesa, 
Acho que, assim, atendo ao desejo da Minoria c da Maioria . 

O Sr, Cunh11 Lima (M DB- PB)- Sr. Presidente, peço a paluvru pura umu expli· 
caçilo pessoal. 

O SR, PRF.SJDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• perdoe:, mas não cabe, pois o 
Regimento Interno infelizmente, nem sempre é liberal. De formu que neste momento 
em que ainda vui se proceder à eleição, o Senador Nilo Coelho assumir:'!. a Presidência. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Infelizmente, Sr. Presidente, pela terceira vez 
eu solicito a palavra para uma explicação pessoal, Aos outros foi concediduu palavra 
c a mim ainda não o foi, pura uma explicação que me cabe não só à Cl1sn como à Na
ção, 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Se V. Ex• deseja a palavra como candidil· 
to eleito, c o foi há pouco, V, Ex• tem a palavra. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Scno1dorcs: 

Cube·me, neste instante, c:stritamcnte uma c:xpli.::uçào pessoal. Sou memhro do 
Movimento Dc:mocrútico Brasileiro. Há poucos dias, cm reunião dil nossa Uun.::ada, 
dc:cidimm por unanimidudc niio purticipur du Mesu Dirctoru Jus trllb;Liho~. Enti'1o, ii 
decis•1o, como disse rciteradumcnrc o no.~.~o LI der Senador Paulo lk~.~urd, foi e.,ta de 
não partü:ipurmos. Surge a~~im o meu nome c cabe,uliUi, uma cxplic:u;ào pc:~~oul. 

N~o fui .::onsultudo, portanto, foi à minhu revelia que o meu nome foi indicudn; 
por isso t]Ucru dcclarur que u minh;~ lidelidude uo meu Partido, 11 minha lidclidade 11~ 
decbõc~ da Banc;~du serão imutúveb, e quem trul.:r c~tc te~temunho pum que jmnuis 
pam: d1ividu ~obre a minha pc:rsonulidude, sobre a minhu dignidudc, quanto il minhu 
conduta e quanto uo mc:u equilfbrio dentro du minha huncada. 

Muito obrigudo.lMuito hem! Palmu~o.) 

O SU, PRESIJ)t:NTE (Luil Vi;nw)- Conv1do o V ice-Presidente, Scnudm Nilu 
C'udhn, pura :l~~umir a Pre~idên.::iu e prn~:eder it elcú.;ào du~ suplentes, (Jl;,lnw~.) 

f ..J.ur/1/h' a J'rr•Jidl'nda o Sr. i\'j/u Col'llw.l 

O Slt l'ltESIIli·:,"'\TE (."Jiln Cnclhn)- Sr.~. Senmlnrc.,, agrade<,·o u prc:fcri:ne1a 
dada ;ul meu nome paru ll~'ltpar ,, l' Vicc·Prc~idêneia do Senudo: ser(L n ponto alto da 
minha vi lia lcgi,lauva. 

Scb m;mdato~ lcgi~liLtivm conqui"'tu•lm na pr:u,;u pl1hlicu c, ~cm nenhuma dúvi
tla, pilfticlp:tr nc~lc tn"'\illllt: dn Ctmgrcs'u ."lacinmtl, cnm us r~~pnn~uhihdude~ que til• 
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do~ nós tcmn!'. pcruntc :1 Naçilo, i: urn:1 convoc;1çào que marca um homem público llUl' 
<~cc 1 tu m ~c~:llin~ que tor.lm n1ls, neste Instante, temos perante a Nacrw. 

li pur;~ mim uma suu~fuç;1o muito grnnde dirigir as pulavrus de agradc~.imcmm 
aos compo~nhc:iros, c tenham a ccrteta de que tudo f;m:i, tudo dc~dohrarci du mmha 
compreensão c do m~u esforço purn corresponder a e~su contiançu. 

O SR. PRESIIlENTE (Nilo Coelho)- Vumos, proceder, neste instante, à elei
çlo dos Suplentes de Secretários, iniciando u votação do Sul puru o Norte. 

O Sr. 1~-Secrcu'trio procederá à chamada dos Srs. Scnndores. 

Procrdr·sr à chamada 

HESPOND!iM À C//AMADA E VOTAM OS SRS. SENAllORES: 
Adulbcrto Sena - Jorge Kalume - José Guiomard - Evandro Carreira -

João Basco- Raimundo Purc:ntc- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas 
Passarinho- t\lcxandrc Costa- Henrique de Lu Rocquc- José Surney- Dirceu 
Arcovcrde- Hclvídio Nunes- Pctrónio Portellu- César Cais -José Lins- Mau· 
ro Bencvidcs - Agcnor Maria - Dinartc Mariz- Jessé: Freire- Cunha Lima -
Humberto Lucenu- Adcrbal Jurcma- Marcos Freire- Nilo Coelho- Arnon de 
Mello- Luiz Cavulcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rochu- Lourival Baptista-

Pas~o~ Pnrto -l.omílnlo Júnior- LuLr. Vianu- Dirceu Curdo'io- Joi10 Calmo'v
.\1mu:yr O alia- Amilral Peixoto- Hugo Ramos-- Ncbon Carneiro- Rohcrto Sa
turnino-ltamar Frunt:o -- Murilo liadaró- Tancredo NC:\'CS- Amaral Furl·Jn
Fntncl' Montara- Oresh:s Qui:rcia- Hcnedito Ferreira- Henrique San til lo- Ut
zaro Burboza- Ucnl!dito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Pedro Pe· 
dro~sian- SaldanhuDcrzi- Affonso Camurgo- Leite Chaves- Lcnoir Vargus
Paulo Urossard- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estll. t:oncluida a apuração, que acu~a o 
seguinte rc:uhado: Jorge Kulume, 39 votos; Benedito Canelas, 38 votos; João Bosl:o, 
39 votos; Pas~os Porto, 39 votos; c cm branco, 21 votos. , 

Proclamo elcito5 Suplentes os Senadores mencionados. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Fica convocada uma nova reunião, 111rc:a· 
lizar·sc àJ: 19 horas c 30 minutos, para complementar u composição du Mesa do Sena
do Federal, 

Está encerrada a reunião. 

( Le~anta·sea reunião às /9 horas~ 17 minutos. J 

ATA DA 4• REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM }9 DE FEVEREIRO DE 1979 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. LUJZ VIANA 

ÀS 19 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kulumc - José Guiomard - Evandro Carreira -
João Bosco- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc.- José: Sarney -Dirceu 
Arcovcrdc - Helvidio Nunes - Pctrônio Portella - Cesar Cais - José Lins -
Mauro Bcncvidcs- Agcnor Maria- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima 
- Humberto Lucena- Milton Cabral- Adcrbal Jurcmu- Marcos Freire- Nilo 
Coelho- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha
Lourival Baptista- Passos Porto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz 
Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Moucyr Dalla - Amaral Peixoto -
Hugo Rumos- Nelson Carneiro- Roberto Saturr.ino -Itamar Franco- Murilo 
Badaró- Tancrcdo Neves- Amaral Furlun- Franco Montara- Orestes Quércia 
- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Burboza- Benedito Canelas
Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pcdrossian - Salda· 
nha Dcrli - Affonso Camar$lO- José: Richa- Leite Chaves- Evclásio Vicita -
Juison Barreto- Lc~oir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o compareci· 
menta de 67 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a reunião. 

A presente reunião destina-se A eleição c posse do 2~-V ice-Presidente e dos 2' c 49• 

Secretll.rios. 
O Sr. J9-Secretário proccdcrll. à chamada dos Srs. Senadores que começará do 

Norte para o Sul. 

(Procede-u à chamada. J 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalumc - José Guiomard - Evandro Carreira - Joilo Bosco - Rui· 
mundo Parente - Aloysio Chuvcs - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho -
Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc- José Sarney- Dirceu Arcovcrdc
Hclvldio Nunes- Pctrônio Portella- Cesar Cais- José Lins- Muuro Bencvidcs 
_ Agcnor Maria - Dinurte Mariz - Jcssé: Freire - Cunha Lima - Humberto 
Lucena- Aderbul Juremu - Marcos Freire - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante -
Teotónio Vilela - J.ourival Baptista- Passos Porto - Lomanto Júnior - Luil 
Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Moucyr Dulla - Hugo Ramos -
Nelson Co~rnciro- Roberto Snturnino -Itamar Franco- Murilo Buduró- Tan· 
credo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara- Benedito Ferreira- Henrique 
Simtillu- L:lzuro Burboz.u- Benedito Cunelas- Gusti\o MUller- Vicente Vuolo 
- Mendes Cu nu h: - Pedro Pcdrossiun - Saldanha Dcrzi - Mfonso Cumargo -
Josi: Richu- Leite Chuves- Evelflsio Vieira- Jaison llurrcto- Paulo Rrossarr.l
Pedro .Simon. 

O SR. rH~:SID~:NTt: (l.uiz Vi una)- Estú concluldu :1 votu~ào. 
Vui·~e proceder à contagem das sobrecurtus. 
Convido o~ Srs. Senadores Henri11Ue de Lu Rocque c Mauro Hencvidc:. pun1 

escruti nudores. ( Jluusu.) 

1 Pmudr·.,·r li c'OII/a):1'nl c/in .whrrrur/UJ. i 

o SR. l'ltl-:.'·mn:NTE (Lui1. Viunu)- Forum cncontruda~ n:~ urna SI! ~ohre· 

\:artu~. nlunetlllJIIC coincide Clllllll de Y1Hantes. 
Vai·~e proceder i\ ••ruruci\11, 

( Ptocede·st à apuração.} 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está concluída a apuração, que acusa o se· 
guintc resultado: 

Para 2~.Vicc-Prcsidcnte- Senador Dirceu Arcoverde, 34 votos; cm branco 21 
votos; nulos 3. 

Para 2•·Sccretário- Senador Gabriel Hermes, 35 votos; cm branco 21; nulos 2. 
Para 4'-Secretário- Senador Gastão MUller, 35 votos; cm branco 21; nulos 2. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Proclamo, assim, eleitos 2~·Vicc·Presi· 
dente, o Senador Dirceu Arcovcrde; 2•-Secrctlirio, o Senador Gabriel Hermes; c 4~
Sccretârio, o Senador Gastão MUller. (Palmas.) 

A Presidência convida os Secretários eleitos pura assumirem os seus lugares à 
Me~a. (Pausa,) 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Estli, assim, completa a Mesa que dirigirá 
os trabalhos do Senado Federal nus duas próximas Sessões Legislativas. 

Lembro aos Srs. Senadores que, de acordo com o que dispõe o Regimento Inter
no, no dia imediato àquele cm que se completa a eleição da Mesa rcúncm·sc os Lide· 
rcs dos Partidos pura lixar a participação numérica de cada bancada nas Comissões 
Permanentes, 

Está encerrada a reuni~o. 

( L~anta·se a reunião às ~O horas e 15 minutos. J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ERNANDO UCHOA NA 
SESSÃO DE 14·11·78, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SA{DO 
COM INCORREÇOES NO DCN - SEÇÃ O 11 - DE 2J·ll-78, p,(. 
G/NASJ944AJ947 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A cadeira que venho ocupar, sem u veleidade de pretender preenchê:·la com a 
proficiência, o descortino c o brilho do eminente compatriota Wilson Gonçalves, que 
a dignificou durante delesscis anos c hoje honra o Egrégio Tribunal Federal de 
Recursos, tem, para mim, inobslantc o limiludfssimo tempo de minha permuni:ncia 
no Senado, uma imensa c profunda signiticaç~o. porque u allsumo cm momento histó· 
rico duvida nucionul. 

f:. indubilávcl que os dius iltuais exigem definições, c, portanto, i: neces~ário !1UC 

cada um ;~dote ii posição ideológica que lhe purcçu mais ucertadu, con~oantc: ~ua~ 
cnnYicçllcs e \'ivi:ncia~. pois já nào há lugar para os omissos, os tíbios c o~ oportu
nistus. Evidentemente, paru que essa definição niio se dissocie jumais de nossa~ tradi
cllcs cri~t~s e democráticas, é imprcscindl~el que coloquemos os superiores interesses 
di! Pátri01 muito acima do.~ rcs.~cnlimcnto.\ pe.~soais, das puixllc.\ politicas, diL~ querela:. 
partidárias, ditS vuidade~ c dos ódios que nada constroem. 

COn~do de minha~ rcsponsubilidudes de cidítdi\o, e ugoru tumbi:m de Senador, 
sitllo-me no infunglvcl dever moral de rcnovur dcst;ttrihunu, sem dúvidu a mui~ ulw 
d;t N;u;ito, o~ meu~ \:ornpromissos com o Direito, a Democracia c" Liherdudc. 

,\:isim, puru que o meu comportumento nc~tu Augusta Cusa po~~u ~er hcm 
comrrccndido pelos meus ilustres pures, devo esclurcccr que plu~mci a minhu con~· 
ciência dvica ~ lu1 dus muis nohrcll c suluturcll rrincfpioll licmocrátiL'll~. liberai~ c 
nacinnulistas, jit <JUe pertenço ii umu geraçi\o l'orjudu no urdor d:t lutu contra o 
nallfa~ci~mn cu dltaduru de Vargu~. 

Com cf'citu, cm pleno vcrdm dos anm, aind11 um alhores d;t minha juventude, 
naqueles mcmnrfLvcis dius de 4~. que mnrcaram purn sempre o meu rsplritu, utraidn 
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pcl:1 gloriosu campanhu de doutrinn~ilo c de rc'liNti:ndu cfvica com que os upóstolos 
da liberdm.le, sob a lidcrançu do legendário Eduardo Gumes, sucudiram c desperta· 
rum o Drnsil nu noite negra da ditadaru paru o seu reencontro com u uuroru democrfl
tica, ingressei, pelas miles homadus c umigus do inolvidável Paulo Snr:1satc, nus 
fileiras da heróica União D.::mocrdtica Nacionul, a cujos ideais me mantive intran· 
sigentemcnte licl c consagrei as minhas energias ffsicas, moruis c intclcctuuis até o dia 
cm que foram extintos 05 noss1lS Partidos polfticos. 

Porque nunca me desviei, mcrcC de Deus, dos meus rumos primitivos, dediquei 
os melhores esforços à causa da Revolução de 64, c, bem untes do seu advento, ao 
lado de companheiros civi.'i c militares. tomei parte ativa, de peito aberto c na linha de 
frente, nu campanha que visava à deposição do então Presidente da República, por 
cuja posse, apenas cm estrita obediência à Constituição, cu me batera cm reunião du 
UDN c da Ordem dos Advogados do Brasil, Scção do Ceará, 

Sem querer jogar pcdrqs no passado, at~ porque tenho o pensamento voltado 
pura o presente c o futuro da Pátria, vcjo-mC agora na penosa contingência de recor
dar, à guisa de argumentação 11ccrca do meu posicionamento, os acontecimentos tcrrí· 
veis daqueles dias que antecederam à Revolução, que decerto não se apagarão jamais 
da memória de suas testemunhas. 

Em verdade, conforme jâ ressaltei cm outro ensejo, se recuarmos um pouco no 
tempo, se volvermos os olhos atrâs, veremos a Naçào na sua dolorosa caminhada 
para o abismo, dominada pela irresponsabilidade dos agitadores, paralisada pelas 
greves encomendadas pelos inimigos da ordem, convulsionada pelos desacertos de 
uma politica manipulada por incompetentes, minada pela indisciplina, pela inversão 
de valores, angustinda pela fome que multiplicava a cada dia a legião dos miseráveis, 
desesperada pela consciência do infortúnio, cujo cpHogo trágico ameaçava destruir o 
esforço de um passado de lutas inspiradas nos principias cristãos c democráticos, 
herança maior que os nossos antepassados nos legaram. 

Diante daquele quadro de terror, que comprometia gravemente o nosso patrimô
nio espiritual c cultural, c atendendo à convocação da ramllia brasileira, as nossas For
ças Armadas afinal denagaram a Revolução de 64, com o objetivo de restaurar a paz, 
a ordem, a disciplina, a democracia c a liberdade, e, ao mesmo tempo, promover a 
reconstrução moral, politica, cconômica e social do Brasil, de sorte que a Nação, pelo 
esforço c o trabalho de seu& filhos, pudes51: retomur os caminhos de sua destinação h is· 
tórica. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- DA)- Permite V. Ext um aparte? 

O SR. ERN.I.NDO UCHO.I. (ARENA- CE)- Com o maior prlllcr. 

O Sr. Ruy Saalot (ARENA- DA)- E pena que a permanC:ncia de V. Ex• seja 
tão curta nesta Casa, na minha Casa, de que estou também saindo, mas é com grande 
alegria que, ao se apresentar, V, Ex• se diz um velho companheiro da antiga UDN, a 
cujos ideais procuro at~ hoje servir. 

O SR. ERN.I.NDO UCHO.I. (ARENA - CE) - Agradeço, prorundamente 
sensibilizado, o aparte de V, Ex• Muito obrigado, nobre Senador Ruy Santos. 

Continuando, Sr. Presidente, 
Participe dos mais modestos c obscuros da Revolução, mas seu colaborador 

sincero c leal, alistei-me na Aliança Renovadora Nacional, após a extinção da UDN. 
Sem embargo da minha obscrvAncia às dirctrizcs partidârias, ~.:ada vez que o 

Movimento de Março, sem fugir à fatalidade do destino de todas as Revoluções, des
viou-se de suas origens, abandonou o seu verdadeiro caminho c enveredou pela viela 
da exécção, do arbltrio c do deapoti~mo, com o mesmo entusiasmo com que aplaudi c 
aplaudo os seus acertos c triunfos tamb~m vcrb:rci c vcrbcro os seus erros c as suas 
distorções, sinceramente persuadido de que cua ~ a melhor maneiro de permanecer 
solidAria com os ideais que in.spiroram a Revolução. 

E de primeira evidêncio que seria mais f(tcil c mais'cómodo omitir-me, sob a más
cara d11 lidclidlldc partidâria. Mas se: é verdade que o silêncio, cm ccrhas circunstAn· 
cias, engrandece c dignifico, jA cm outros momentos, como este que vivemos, 
degenera cm opróbrio c vilipêndio. Por isso, sempre coerente com o meu passado, 
invariavelmente fiel às minhas crençllS c aos meus iacais, que se alicerçam no cerne da 
minha consciência, nunca abdiquei do direito de c11.pressar as minhas convicções, nem 
tampouco procurei fazer das minhas palavras um disfarce ou um esconderijo do meu 
pensamento, Ademais, graças a Deus, não nasci com dobradiça nu espinha c assim 
jamais me curvei aos poderosos. 

Devoto fervoroso du Religião Católica, democrata c liberal por convicção c 
formação eminentemente udcnista, educado no culto do Direito, tendo por breviário 
c!vil:o du minha vida as lições impcrccfvcis de Rui, (: lógico que tcriu de abominar as 
violi:ncias do processo revolucionário, como, por exemplo, o recesso forçudo do Con· 
grcsso Nacional; a po~tcrgução do sagrado direito de defesa dos cus~dos c pro~critos; 
n suspensão do ltabrtu corpu.1·, nos casos cspccllicudos nu lcgislução revolucionúriu, c 
dus garuntius constitucionais da viltlliciedudc, inumovibilldudc c cstuhilidudc: o uviltil· 
rnento du mugistruturu; u censura h imprcnsu; us ofcnsus uo11 direitos humanos; u 
murginulila<;i\o du juventude: no processo politico; a excessiva conccntnu;i\u de pode· 
n:s do Executivo, cm detrimento du indcpcndi:nciu do Legislativo c do Judiciúriu; ... 

O Sr. MllJ:IIIh~cs l'lntu (ARENA- MG)-I•ermitc: V. Ex• um apurtt:'.' 

O SR. EltNANno UCJIOA (ARENA- CE)- Corno muior pra<'et, eminente 
Scnudor Mil~ulhiles Pinln. 

O Sr, Mll~ulhiit•!ll'lnto (ARENA- MG)- b.lnu d1M;rctamc11h: uuvtndo o dt~· 
cur~o de V. Exf, 11111s tique ccno Uc que: nin[:u~m mal\ n ap(;uulc n~~~•c tHumcutn d11 

que cu, Nu verdade, e~tc ê o comportumento que tenho tido, solid{lrio com o Movi· 
mento de 64 c seu Chc:fc cm Minas Gcrui~. mas tudu1; us vezes cm que clt;: sui fora dn 
vereda que lhe foi traçado o meu protesto se fnz. Andei pc:Jo Brasil afora, cm toda tt 
parte pregando justamente isso, a volta do Estado de Direito democrático. Fico sutis· 
feito cm ver V, EK•, antigo companheiro de Partido, trazer, nesta hom, o seu pensu· 
menta, que é o pensamento de milhões de hrasilciros, 

O SR. ERNANDO IJCHOA (ARENA - CE) - Agradeço, prorundumente 
sensibilizado, o aparte de V, E11.•, sem dúvida e sem favor, uma das expressões muio· 
rcs da politica brasileira. 

OSr.ltlmar franco(MDB- MG)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ERN.I.NDO UCHO.I. (ARENA- CE)- Com o muior prazer. 

O Sr. itamar Franco {MDB - MG) - Hâ pouco o Senador Ruy Santos 
lamentava 11 curta pçrmanênciu de V. Ext no nosso meio, dizendo, inclusive, que cru 
pena tão curta permanência. Também o lamento, Senador, porque, quundo vejo um 
representante da ARENA defender os principias do Direito, da Liberdade e du 
Democracia, nós da Oposição sentimos pena que esse representante ni'io permaneça 
mais tempo conosco. Quando vejo V. Ext falar dos desvios da Revolução de 1964, 
uma Revolução que surgiu, segundo aqueles que u fizeram- c hú pouco V, Ex• rcce· 
bia o aparte do Chefe Civil da Revolução, Senador Magalhilcs Pinto- uma Rcvolu· 
ção, repito, que, no dizer daqueles que a fizeram cm 1964, cru para defender o 
primado do Direito c o respeito à lei, devo declarar que nós da Oposição temos 
defendido cxatamcntc esse postulado: o primado do Direito c o respeito à lei, e que se 
devolva ao povo brasileiro o direito de escolher os seus representantes. V. Ex• lcm· 
brou o fechamento do Congresso Nacional, V. E11.t lembrou u marginalização da 
juventude, a suspensão do habtas corpus, a falta de defesa que tiveram aqueles que 
foram cassados, E com prazer que, não digo cm nome da Liderança do MDB, mas no 
meu particular, c11.prcsso o meu aplauso pelo seu pronunciamento ncstu tarde, E lico 
na esperança de que a sua lição, hoje, no Senado Federal, sirva de exemplo a muitos 
daqueles que aqui falam cm nome da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. ERN.I.NDO UCHOA (ARENA - CE) - Sinto-me honrado com o 
aparte de V, Ext, c agradeço profundamente, 

O Sr. Eurico Reuncle (ARENA- ES)- V, Ex• me honra cor.1 um aparte? 

O SR. ERN.I.NDO UCHO.I. (ARENA -CE)·- Pois não, nobre L!der. 

O Sr. Eurico Reunde (ARENA- ES)- Ontem, num aperto de milo, saudei o 
ingrcuo de V. Ex• nesta Casa, c, através deste aparte, desejo inicialmente reiterar a 
mesma saudação, formulando votos para que V. E11.•, cmbor11 por pouco tempo, te· 
nha um bom desempenho no seu mandato parlamentar. No entanto, permita-me pra· 
ticar uma intervenção um pouco vacinadora. V, Ex• nilo se impressione muito, nem 
com o apaite do nobre Senador Magalhães Pinto, nem com o aparte do nobre 
Senador ltam11r Franco. Quanto ao primeiro, nosso ilustre e.qucrido companheiro, 
encontra-se ainda na convalescença c uma mâgoa profunda; c, quanto ao ilustre 
Senador Itamar Franco, S. Ex• identifica no seu discurso um defensor de teses do 
MDB, mas, como sempre, S. Ex• distorce a \'Crdadc, V. Ex• ficou solidAria, segundo 
entendo do seu pronunciamento, de uma maneira global, com o processo revolu
cionário, e estA até o fim solidAria, porque, se não o cstlveuc, nilo aceitaria essumir 
uma vaga para exercer o mandato de quem aqui defendeu a Rcvoluçi\o, O que V. Ex• 
diz, no seu pronunciamento, relaciona-se com rc.striçõcsllquilo que entende terem si· 
do desvios do Movimento RcvolucionArio. De modo que o contentamento dos rlois 
ilustres apartcantes deve ocupar, no Sistema M~trico, apenas alguns centlmctros de 
contentamento, porque o restante da metragem, que é muito. grande, c talvez at~ 
quilométrica, nilo deve ter 11gradado a S, Ex•s. Quanto a desvios da Revolução, cm 
primeiro lugar é: uma questão muito subjctlva. As vezes hl1 desvios pora se alcançar 
mais depressa um objetivo, 

E realmente aquilo que V, Ex' qualifica de desvios- c ofereço a esta observação 
não a minh.1 solidariedade, mas o meu profundo respeito dcmocrfltico - devemos 
dizer que não foi desvio, foi n rcativnção de um processo revolucionário, E com 
grande saldo paru a Rcvoluçao. V, Ex•, pesquisador que~. se fizer um levantamento 
na América do Sul, na América Latina, c talvez no mundo, não encontrarA uma 
revolução que tcnhu deixado cm funcionamento o Parlamento c o Poder Judiciârio. 
Justamente u dificuldade do Movimento RevolucionAria foi 11 suu vocuçao demo· 
crâtica. Quis estabelecer um regime de cxceçilo nccc~sâriu, mus sem dissolver o Poder 
Representativo e o Poder Judicuntc. Dul estas dificuldades. Entilo, devemos con· 
templur n!ttlucles desvios umu ncccssidndc, de que foi obvinmcntc o único drhitro o 
Pnc.Jer RevoluCionflrio. Peço desculpas 11 V. Ex• pela extcnsilo do upurte, mns n foi 
com n litn de interpretar o discurso de V. Ex• como contendo rc,trições: mus, globul· 
mente, V. Ex• é solitlúri1l ~mn o movimento rcvolucinnârio que ucuhou com u bndernu 
das rua~ c a ngita<;ào dos cnmros, liUC conteve a criminosu importuçilo cmnunistu 
puru o Urusil, que modcrnitnu c~ tu Nao.;i\ll, que reafirmou c restaurou u imugcm deres· 
pcitn l' de tllirmu~iin tln llrn~il nnuutndll inteiro, c que teve, nn vi~itu d1l Pre~identc 
Gcisd um ~cculurcs saliics da ciYilit.nçào ncident<d, o maior jul~ntnentp do llHII\do a 
IC~pcito de 11111 !'a[\ cuja voc:11.;i\o í· de \1!1\a pnti!ncia a wrvi~'\l da pat, 1la humanidade e 
d:1 dcmnl'raL'ia 

O Sr.ltumur hnlll'n(MI)I!- t'-1( i)- l'crutit..: V. L!l• 11111 ap:1r11 ... ' 
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O SR. EltNA:"'DO tJCIIÓA (AkENA- CE)- Pois não. Antes quero di1er 
que foi uma honra r7cchcr n aparte do eminente L! der do meu Partido. 

O Sr. llumur Fruncu (MDB- MG) .... Vcj11 V. Ex': entre a fal11 de V. Ex• c a 
fula do l.ldt:r do 11tu P<trtido cu prefiro ii fal11 de V. Ex• O L/der Eurico Relende fula 
buscundo u sistcmu mi:trko decimal, em ccntlmetros. Eu preferiria, aproveitando, jú 
que o udvosado nos ensina um pouco de aritmética- que é a cii:ncia dos números
dizer que os desvios da Revolução foram quilométrico!i, 

O Sr. MagalhaesPinlo (ARENA- ~1G)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE)- Com o maior prazer Scnudor 
Magalhães Pinto. ' 

. O Sr. Magalhies Plnlo (ARENA- MG)- Apenas pura uma ligeira rctificaç3o 
no JUizo do nosso nobre Lfder, Senador Eurico Rczc:nde, No meu coração no meu 
espirita, não tenho nenhuma mdgoa. Sou é um homem de convicções e cm n~mc delas 
tomei u iniciativa da Revolução c durnntc todo o tempo tenho-me mantido dentro das 
~~mus conviCç~cs, mas mflgoa não abrigo no meu cornçilo. Não tenho incompati· 
blhd~d.cs rcsso1us com adversflrios ou correligionários, De modo que estou aqui 
tranqUilamente e ando ~emprc tranqUilo, de acordo com o meu temperamento, Peço 
110 ilustre Lfdcr que realmente não me julgue um homem magoado, que não o sou. 

O Sr. A~:cnor Maria {MDB- RN)- Permite V. Ex•? 

O SR. F.RNANDO UCHOA {ARENA- CE)- Pais não. 

O Sr. A~:cnor l\1urlu (MDB- RN)- Quero me congratular com o Sc:nudor Ma· 
g:l.lhãc~ Pinto. Sou um homem que conhece o Senador Muga\hàcs Pinto também pelw 
Htstónu deste Pai~. ;uravés da História que proclamou u Revolução de 1964, e tenho w 
c~rtc1a de que o Senador Magalhães Pinto, peJa idade c vivéncia que possui, pelo~ ser. 
VIços que tem prestado a est;1 Nação, c: pelo grande serviço que prestou ao Pais na R c~ 
vn\uçtto de 1964, não viria, por um sentimento mesquinho de mágoa, uo plenário do 
Senado, d.:~ta augu'otu Casa, M: rronunciar. O Senador Eurico Rezcndc errou, mas 
errou frugorosumcntc. Um homem com o nome que tem o Senador Magalhães Pinto, 
que a Históriu c ii Revolução consagraram, não podia, nesse sentimento mesquinho 
de mágoa, se aprovcitur para, subalternamente, se: pronunciar. Fico ao lado do 
Senador Mugalhàcs Pinto c tenho certeza absoluta de que a maioria deste Senado não 
ficará contm o Senador Magalhães Pinto para dar razão ao Senador Eurico Rczcnde. 
Congratulo-me com o discurso de V, E"'· e fique certo que a verdade cabe, acima de 
tudo c acima de tudo. V. Ex• está fazendo um pronunciamento que merece de todos 
nós compreensilo c respeito, c o upartc do Senador Eurico Rezende foi inoportuno e 
desleal. Inoportuno porque o Senador Magalhães Pinlo não merecia, não merece e 
nem merecerá, 'jamais, que esse pensamento, de que a mãgoa possa trazê-lo a se 
pronunciur. Quero,, como homem da Oposição, ficando ao lado do Senador 
Magalhães Pinto, protestar, mas protestar veementemente contra a colocação infeliz 
do Senador. Eurico Rezendc, que, cm md hora, não soube colocar as suas palavras, 
tendo cm VIsta a personalidade do Senador Magalhães Pinto. Congratulo-me com 
V. Ex•, nobre orudor, e que Deus clareie os sentimentos de todos, dando com. 
preensão ao Senador Eurico Rczcndc, para compreender o que acabo de dizer. 

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

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE)- A honra pertence toda a mim. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Em primeiro lugar, quero congratular. 
~e com V. Ex• pela dimensão nacional que está adquirindo o seu discurso, cm 
VIrtude dos apartes, c com todo o calor da terra ccnrcnsc, O nobre Senador Agenor 
Mariu interpretou mal o meu apurte com relação ao Senador Magalhilcs Pinto, por 
quem toPos nó~ temos um apreço muito grande. Em primeiro lugar, o meu aparte crf.l 
nccessúrio, pela colocação que S. Ex• deu ao seu pensamento. 

O Sr. Scm1dor Asenor Maria- volto a dizer- interpretou muito mal, e justi· 
lica-se: S. Ex• está um poucu tonto, devido uos acontecimentos no Rio Grande d(} 
Norte: ele: que queria cllpulsur 1:\ ulguns companheiros, parece que os compunhciros 
e~tilo querendo expulsá-lo do Pilrtido. S. Ell' não está cncontrundo apoio, aqui, n>t 
Dircção Nucionul do Purtidn, então cstú um pouco nt;mmtado, um pouco urobudo. O 
qtu: cu disse é o que ucontecc com todos os rollticos, Ellcc:léncin, Eu jd tive, nu minha 
vida púh\icu, al~umns lllÚjloas; cu m1o falei cm ódio, cm rancor! Isso é que seria conde:. 
núvc:l. O Sr. Senador lt:tnmr Franco deve ter tido uma mflgo:t, tnmbém, quando 
perdeu o Diretóriu de: Juiz de Foru. quando perdeu pura Prefeito, Eu fiquei majloado 
PnTlJUC nào tive ii vntuçàn qucc:spc:rava no Munidpio do Espirita Sunto, cm 1970 ... Se 
htt urna wmpunhciru inscrar:\vc\ de homem público é a mllgou. Ccnsurdve\ seria -
Vtllto ii di1cr - o ôdio, o rancor, c is:o ni\o c:ncontru inquilinato no coração do 
Scnudor Mn~nlh:ies Pinto, mus m~~oa todos nós temos aqui, todos nós tivemos. Mus 
temos u cupucidudc de deslocar us \ágrim:ts c jogá-las numa rccorduç~o fugidia ~.:, 
depois, nu esquecimento cnmrleto. De munciru que ni\o é possfvc:J que o Sr. Senudor 
Mu~alh~cs Pimu n~o tcnh.t tidn nu'lgou, c nàn é só no ~cu Partido, nào: S. E"' deve 
ler fil:udo magmtl!u- ~· n;l•, com ódiolllt rancor- quundll o MDH deixo li S. E"• nu 
e~tradu, prcl'crindn n cundítlatutu do Gc:ncrnl Euler; deve: ter ficndo mngoudo, c li 
dt·c\ar;u;iic~ de S. h~ diwH!o ~1uc n~n c:mhurcaria nuqutlu cnndiduturu miliwr. 
1\~,im o iutcrprctci. l:nti'tn, n c'scncial é hto: a rn:\)Hlu ê uma companhcin1, não digo 
uul.;tu ntc, tlta,, I'IL'rtt'Hitl'il, llt' h. Hltcrn pl1hlh:n. Ptll' cllemp\o, todtls aqui j:\ c:\tnnws rnu. 
J:nudtl\ porque S. h', n Scrwt!nr Ma,~:dh~c.; Piutn. vni dchar o Scnudn dcntrn de 

pouco tempo. De mudo que é prcci~o •1uc o Sr. Senador Agcnor Maria se rcswbelcça 
ntl seu c.:quilfhrin \criamentc: perturbado pela polhica do kio Grande do Norte, para, 
dcpoi~. idc:ntilicur, cm intc:rvençôc~ corriqucirus c !tcnsalll~ dos sem companheiros, a 
extntpoluç~o. ii falta de éticu que niio houve da minha parte. O Senador Magalhães 
Pinto é um homem que ~cmprc mereceu c merecer!! o nosso respeito; seu nome mcr· 
gu\hou profundumcntc na História c na grutidào deste País, c a História deste Pal5 hlt 
de contar, tumbém, algumas mágoas que S. Ex• teve. Mas, de outro lado, não rcgis· 
trará nenhum ódio e nenhum roncar. (Pulmas.) · 

O SR. ERNANIJO UCHOA (ARENA- CE)- Prosseguindo, Sr. President<. 
... a climinuçào das lideranças poHticas do Pais: a adoção de eleições indiretas, 

contrárias à sentimentalidudc colc:tiva, pois o povo brasileiro só acredita em clc:içõcs 
em que ele mesmo escolhe livremente os seus governantes; a deformação do programa 
da Justiça Eleitoral, que deixou de ser um debate de esclarecimentos e de educação 
democrática do povo pura se transformar ncne mal arrumado e insuportâvel 
concurso de fotografias; a tentativa, felizmente malograda, de cxtermlnio do Partido 
da Oposição: c finalmente o chamado pacot~ ti~ ahrll. que ensejou o .aparecimento da 
figura anómalo c grotesca do Senador indireto, que a vcrve popular cognominou de 
Senador biônico, ou de proveta. · 

Consciente das minhas limitações, longe de mim a petulância de querer dar lições 
ou de indicar caminhos. Desejo apenas, no cumprimento de um dever que reputo inde· 
clinãvcl, situar a minha posição: não admito o retorno àquele passado vcrgÓnhoso 
nem aceito n continuação da prepotência do presente. Alm~:jo c espero, isto sim, com 
a mc~ma amic:dade de todo o povo bra~ilciro, que a Nação reconquiste a plenitude 
democrática c o estado de direito. 

Queira Deus que :as reformas politicas propostas pelo Governo c aprovadas pela 
Maioria, que entrarão cm vigê:nciu no próximo ano, nada obstante a consagração de 
certas regras ostensivamente dc~afciçoadas ii tradição do nosso Direito Constitu· 
cionul, ros~am efctivamcnte rcpre~cntar o avanço decisivo ne~sa árdua caminhuda 
pc:lu n:r.lemm:ratilaçiio do Pais. 

Em síntc~c. Sr. Presidente c Srs. Sc:nadurc~. o meu credo politico é o mesmo que 
norteou u vida de Rui Barbosa c cuja essência o mestre inexl.!cdlvcl filiOU de formw 
indelével c magistral: 

"Creio na liberdade: onipotcntc, criwdora das nações robustas: creio 
na lei, emanação dela, o seu órgão capital, a primeira das suas neccssi· 
dwdcs; creio que, neste regime, nào hã poderes soberanos, e soberano é s6 
o Direito, interpretado pelos tribunais: creio que a própria soberania 
popular necessita de limites, e que esses limites vêm a ser as suas consti· 
tuições, por ela mesma criadas, nas suas horas de inspiração jurldica, cm 
garantiu contra os seus impulsos de paix3o desordenada: creio que a Repú
blica decai, porque se deixou estragar confiando-se no regime da força; 
creio que a federação perecerá, se continuar a não saber acatar c elevar a 
justiça; porque da justiça nasce a confiança, da tonfiança a tranqUilidade, 
da tranqUilidade o trabalho, do trabalho a produção, da produção o 
crédito, do crédito a opulência, da opulência a respeitabilidade, a duração, 
o vigor: creio no governo do povo pelo povo; creio, porém, que o governo 
do povo pelo povo tem a base da sua legitimidade na cultura da intc· 
ligênciu nacional pelo desenvolvimento nacional do ensino, para o qual as 
maiores liberalidades do Tesouro constituirão sempre o mais reprodutivo 
emprego da riquezn pública: creio na tribuna sem fúrias c na imprensa sem 
restrições, porque creio no poder da razão c da verdade; creio na mode· 
r01çào c na tolerância, no progresso e na tradição, no respeito c na disci· 
plina, na impotência fatal dos incompetentes e no valor insuprlvc:l das 
capucidades. 

Rejeito us doutrinas de arbltrio; abomino as ditaduras de todo gê· 
ncro, militurcs ou cientificas, coroadws ou populares; detesto os çstados de 
sitio, as suspensões de gnranti:ts, us razões de estado, as leis de salvação 
pública: odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob 
ll\ formus dcmocráticus e republicana~; oponho-me aos governos de seita, 
uos governos de fucçào, aos governo\ de ignorância; c, quando c~ta se 
tradu1. pclu aboliçilo gerul d;ts grandes institui~õcs docentes, isto é, pela 
hostilidade ruUica\ à inteligência do pais nos focos mais altos da sua 
culturu, n estúpida selvageria dessa fórmula ndministriltivu impressiona· 
me: comn o h rum ir de um occ:tnn de burhnria amcaçundo as fronleiras de 

1nossa n;1cionulidadc." 

Finalmente, ~11h ;t~ h(nç;lns de Deus c n inspiração dn rãtría, que nunca dchc:i de 
invoc·,tr, e~pcro que ii minha brev.: c modcstn utuaçi\o no Senado du Repúb\icil ~irvu 
pura e\•idcnciur, mais uma vcl, que: OJi atos da minha vidn não se: afastum dc~t:t!t 
crc:m;il~ c dc)tc:s pnlpL,sitLlS,l~tuitn bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

DISCURSO J'ROSU.\'CIADO I'EI.O SR. ERNANDO UCIIOA .\'A 
SESS,fO OE :7.ff.78. QUE SE RliPUBLICA POR IIAl'ER SA/00 
C0.\1 INCORREÇOES NO DCN - SEÇ,fO 11 - IJE :8-/f.7S. 
f',·(G/Nt!SMJO/l;.'(JOO:. 

O SR.I·:I{N.\NIJO llCJIOA (1\RENA- CE. Pronuncia ll ~cgtttntc di~~·L:r~ll.)
Sr. Prc~idcntc, Sr~. Scnmlun:~: 

Antt:~ de in~rc~~ar tlll u~~unto que me Ira/ a c\ta lriOuua, dc~cjn a~~uciar·mc ;1:. 

hnmcn;tt:cns úllll 'lUC ll pn\io tlra~ilcirtl reverencia, nc.,tu Jtttn, amcmóri:t du~ \'(tl!na~ 



DIA RIO 1>0 CDNGIU~SSO r\,\('IONA(. tS\.-çlwll J 

1la ltltmton;t Comuni~ta ~1-: 1~3~ Entcmln, St. Prc~idcnt~, Sr~. Scnadilrc~. o'L 
~~mclhun~;a de Cocllio Sctu, 4uc u~~im :;,,mo ;unJLlhh ,, \crri~óri•l 1b P;,tna, dcl'cmo~ 
pre:Lur u :.Ui! 1-listôria, que i: IJ r.:dciro eterno onde ~r, 1 ccu!hcm a~ cu!hctta~ Uo tzcrubnh• 
~u!'. que piL.I:.;tram pcl;1 I'Ílla :.cntt:attdo ~:xernpll)~. l:.111 l'crdalle, prc~cr v ar ,,~; no.-.~a1> \r a· 
di~;Jc:-., c:mltcccr o vulto d.~~ nl'l>\ll~ m;.liorc:~, r.:ultuar o~ fclt(l~ cditir.:;H\lc' •lo:. nu.,~o ... 
míutirc~ c herói~. numa pal<~vra, .:cl;tr pela lcmhrano.;a sempre \'lva do~ que gl01·i· 
ficu.runl a I','Ltria i: {.!cvcr :.agr;~do c indeclinúvcl de tudo~ o:. -:idild:w~ •. l'or il>.•O, r.:orn :t 
alma gmullc:~a c o coração chciu de Hrusil, venho tributar a mmha homcn;tgcm, 
proiundarnen\1: comovida c culoro~a. um mitrtircs imortui~ do levuntc vermdho, que 
tumbaram cm holocausto ii causa da liberdade c du dcmocrucia, pura que a nossu Pú· 
tria n~tl conheces~~: jumais os horrores do regime comunistil, gr:tÇiiS a Deu., 
repudiudo, ontem, hoje e sempre, pclu consciência cristã, dcmocníticu e lihcrtúriu dll 
povo brusilciro. 

A..ssim, na convicção inurrcdúvel de que a lição imperccfvcl do~ múrtires de 35 
não 1e ap:t~arú jnmuis da nossa memória, c ~crlt sempre, etcrnumentc, fonte cristr~lina 
de no~sa inspir:~çào democrática c de nossu acendntdu devoção republicana, saúdll, 
no s;tnguc: sr:neroso desses br:~vos, o putriotismo e a grandeza dos soldados do Brasil. 

Sr. Presidente, quando o Ceará, ii unanimidade de seus lilhos, cm transporte~ de 
ch:'Vaçào espiritual c de intensa devoção religiosa, pleno de ufaniu e de orgulho santo, 
estiver comemorando a inauguração de sua nova e imponente Catedrul, no diu 22 de 
deze!ll bro deste ano, esta Casa estar!t no gozo do recesso purlamcntur. 

Em razilo disso, aprcsso.me a vir n esta tribuna paru fazer o registro de tão 
nuucante acontecimento, que decerto haverâ de incdrporar.sc à~ páj:tina~ mais 
sig11ifi cativas da história da terra alcncarinu. 

Em verdade, após trinta c nove anos de lutas, o povo cearcnsc verá transformado 
cm pa.lpitantc:: realidade o sonho que ucalantou com obstinação c crcnç;t inexccdívc::is, 
próprias de uma gente que forjou u sua têmpera na adversidade, e assim aprendeu a 
esperar c a sofrer com a resignação dos bravos, consciente de que seu esforço c o seu 
trabalho são a!> armas com que realmente conta parn vencer os óbices que se erguem 
no seu caminho. 

Com efeito, a construção da igrcja•màc:: foi iniciada cm 1939, quando cru Arce· 
bispo de Fortaleza o saudoso Dom Manuel da Silva Gomes, prosseguindo nos gover· 
nos arquicpiscopnis do santo pastor Dom Antonio de Almeida lustosa c do não me· 
nos dedicado Dom José de Medeiros Delgado, mas só agora foi posslvc::J conclui· la, 
graças, sQbrctudo. à liderança, à clarividência, ao dinamismo c ao prestígio do 
~irtuoso Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Cardeal Aloisio Lorschc::idcr, sem 
dúvid~ c sem favor urn11 das expressões mais fulgurantes do Clero brusilciro e glóri11 
das mnis altas da lp:reia de Cristo. 

1\. vetusta SC, desgastada e enfraquecida pelo tempo, já não oferecia segurançu, 
c, de outro lado, se tornara pequena para abrigar as multidÕes de fiéis que a freqüc::ntu· 
vam Ademais, a metrópole ccarensc desenvolvia-se, ampliava-se, transformava-se, 
cnbclcza.va-sc, de sorte a exigir uma Catedral condizente com o seu progresso. Assim, 
ap~s vârios anos de hesitação quanto à decisão de remodelar ou de demolir o templo 
ccn!cnário, finalmente em 1938, cedendo à opinião dos engenheiros e arrostando a 
rcaçilo da comunidade e dos intelectuais ccarcnsc::s, que desejavam preservá-lo, Dom 
M~noel da Silva Gomes autorizou a derrubada da antiga Sé para que se erigisse cm 
seu lusar uma Catedral de invulgar beleza, à uhura da evoluçiio da Terra da luz e do 
merecimento de seu povo fervorosamente cristão. 

1\.ssim, em da tu de 15 de agosto de 1939, dia consagrado à Nossa Senhora da 
Assunção,' o povo da Fortaleza cxultuva com o lançamento da pedra fundamental da 
Ca.tcdral Metropolitana, longe de imuginur que u suu construção, pontilhada de 
percalços, levaria tão longo tempo, 

Efctivamcnlc, muilos c grandes foram os obstáculos, às vezes intransponivcis, 
que se le\l!lntaram contra o andamento das obras, ora paralisadas cm decorrência da 
deOagraç~o da Segunda Guerra Mundial, ora em virtude do Oagelo das secas, cm 
slntesc,pela permanente insuficiência de recursos linuncciros, 

Nada obstante esses reveses, a luta continuava, mercê do tinimo rcsolulo, do 
idealismo invenclvc::J e da fé inqucbrantâvcl dos responsâvcis pela arrojada c::mprc::su, 
otldc avultam os nomes de Dom Munocl da Silva Gomes, Dom Antonio de Almeida 
Lustosa, Monsenhor Luiz Rocha, Monsenhor José Quindcré, Cônego Hortêncio de 
Medeiros, Dom Jo~é de Medeiros Dclgudo, Curdcul Aloisio Lorscheider e Monse· 
nh<lr'Tilo Gucdc~. 

1\. contrihuiçiio popular, por sun vez, tomuria maior vulto u partir do uno de 
1969, quando foi imtituída a chamada Ca~mpanha d11 Papclcha A murcha, que consiste 
m> voluntário pagumetlto mensal de uma quuntin uncxudu à conta de lut de cudu 
consumidor, de rcsultudos excelentes, Além disso, outras campunhus forum cncctu
dus, m~rc:cendo destaque u ujuda substancial conccdidu pelos empresários c bunquei· 
ros, tudo sob a lidcrunca de Dom Aloisio Lorscheidcr, que contou com o apoio 
wtusiltslicn c decisivo do eminente cx-Golvernudor Adauto llezcrru, cuju açi\o 
incunsllvel li fttvur da conclusão da Culedral é di~nu do melhor apl;tuso e du perene 
gr:.uidim de scuscoc~tmluunm. 

Enli m, o majcstmu monumento de urtc c fi:, erttuido pdo povo de Deu~ puru o 
culto c.lu Smhor, al~m de ~cru expressão eloqUente do civismo c do e~prritn rcligio~~~ 
dit fanlfli<t ccarc:nsc, há de indicur no~ fH~~tcros u exemplo grandimo de um povo em· 
prccnUcd•lr c fortc,l.[liC tl~lentu nu bandeira de ~ua~ lulu~ ;tlc!lendii da c~pcrança c d;t 
k l.:ilt<.~liç;l, 

O Sr, rvltllHU 11l'fll'l'hh·\ ( M 1>11-- C I:)- Permite V. E\' tllllllpane'.' 

OSit EJtN,\NI)O liClltlA (1\Rl:)';,l\- CLJ- Cllmouwim pr<rt~l. 

O SI'. Mauro Jlt•ncvldl's (MDI:I- CE)- r-.;ohre Sen;u.lnr Lrn:md11 Uclwa, nu 
in,.,\illlle cm 'luc V. E."<' iniciavu .1 seu brilhan\1• di~ctH~Ll, aiml;r thl meu gah1nch:, 
desloi.Juci·rnc para c~te plcn:'trio a lim de l.jUC pude~.,e a~~m:r:rr·me ;Jll re)!ll/t.i•l I[UC 

V Ex• extcrnil ne~tc instante por um acontecimento, ~cm dúvida al~-tuma. dm n1.u~ 
auspi.::inso~ para a hbtória sócio-rcligio~a do nos~o El>tndo, I.[Ue i: u inautmr.u,::ru tLt 
Catedral de Fortalcta, prevista pnnr o próximo dia 22 de dr:temhrn. )\; 11 úhinu1 
~úhado, nohrc Scnudor, ucomranhndo do utuul vigúrio dcstn Catedral, ,1ue c 11 f\lun .. e
nhnr Tito Guedes Cavalcante, tive oporwnidadc:: de percorrer tudus a~ depcndi:ncia~ 
da4uele mujc!>toso templo c po~so rcahncntc dizer à Nuçào, ne~tc :rp;1rh: a v. b.•. ,1ue 
é um:1 ohra grandiosa, que se situa ir :1ltura di! tr:tdiçi'to de fé c rcligilhid:H.Ie do pow 
ccilrcme. Recordo, c V, Ex• já o fc1. brilhantemente no cur~o do 1>CU prnnunciamcnto, 
todo o trab:~lho desenvolvido para ii reconstrução da Cutcdntl, d;rquela Catedral '[UI.', 

menino aindu, vi·demoliNc naquele uno de 193M, salvo enganll, quandu /\rcehi~poilc 
Fortulcl:l o suudoso D. Manocl du Silvu Gome~. Posteriormente, participei, qu;HHlll 
metropolitu da provrncia eclesiástica do Ccur(t o saudoso O, /\ntõni11 de Almeida 
Lus!osa, de todas aquelas cumpanhns entre estuduntes, entre uni\·ersit:'trius, entre 
leigos, entre a comunidade de um modo geral, pura a anguriuçiio de fundos, dentro dii· 
quchr movimcntaçilo que possibilitou, ulinul, u reconstrução do mugnilicu templu. Nu 
momento cm que se prepura essa grande festa, quando o povo de Deu~ irúl>e rcjubi\;~r 
por esse acontecimento altnmentc significutivo, desejo, nc~tc instante, ;1 ~soci 11 ndo·rnc 
ao pronunciamento de V, Ex•, prestar a minhu homenagem u todo~ quanhJ~. nl!~~a~ 
variltvcis di:cudas, puderam coluhorur, desta' ou daquelu forma, potnl u reconMru~itu 
da grande catedral de Fortaleza. 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA - CE) - Agradeo.;u ~en~ibilii'.otdo o 
aparte de V, Ex•, que vem com o selo da suu uutoridade de Udcr católico c, sem dúvid;t 
c sem favor, de um dos H deres maiores da politica do Ceará, 

Muito obrigado a V. Ex• c, Sr. Presidente, dou por enccrr:tdo ll meu di~eur~o. 
(Muito bem! Palmas,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ERNANDO UCHOA NA 
SESSÃO DE 28·11-78, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO 
COM /NCORREÇOES NO DCN- SEÇÃO 1/- DE 29·11·78, PÁG/· 
NAS6022 A 6014 

O SR. ERNADO UCHOA (ARENA- CE) (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente:: e Srs. Senadores: 

Em urtigo que publiquei no jornal O Povo, antes das eleições de 15 de novembro, 
juntei minha palavra às vozes que se erguem contra o escândalo da corrupção eleito· 
ral, e agora compurc::ço u esta tribuna para repisar o assunto, nao pelo prazer com que 
os esplritos estéreis insistem sobre os lemas ccdiços, mas na esperança de que as 
autoridades c os partidos poUticos brasileiros, mais uma vez alertados, resolvam dar 
combate a esse crime até aqui incentivado pela impunidade, 

Com efeito, sempre que se aproxima o prélio das urnas, hoje lamentavelmente 
reduzido a pc::qucnus proporções, a imprensa c as próprias assembl~ias politicas têm 
advertido c protestado, inutilmente, contra a maléfica innuancia do poder económico 
nas eleições pura a escolha dos rcpresentuntcs do povo, que cresce c se agrava a cnda 
pleito. 

O Sr, P1ulo8rouard(MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA - CE) - Dir·sc·A que o mal não é 
exclusividade nossa e vem de tempos long!nquos, anteriores à era cristã, poisjâ o gran· 
de Cícero sentiu-se ameaçado pelo dinheiro de Crasso c vcrbcrava, com n beleza de 
sua cloq(Jêucia c 11 sua lógica inamolgâvcl, o suborno nas eleições pura o consulado, 
Aliâs segundo é sahido, os rom11nos antigos fizeram da corrupção eleitoral uma 
verdadeira ciência. 

Seja como for, a pâtria do Direito legou à posteridade cxemrlos melhores, 
verdadeiramente dignos de imitação, e, de outro ângulo, mesmo que se não desconhc::· 
ça a existência utual dessu contrafação do processo eleitoral entre alguns povos, isso 
ni\o desculpa nem utcnua o delito que se pratÍCil hoje no Brasil cm matéria de eleições. 

Efctivumcntc, diante dessa dcgraduçilo dos nossos costumes politicas, 'lue 
desfigurn a represcntaçi'ro popular c, conseqUentemente, conspurcn o exerclcio 
democrático, chega-se A melancólica conclusilo de que o Legislativo brasileiro não 
tardará cm se transformar numa instituição essencialmente burguesa, dcsprepuradu 
pura os ltrduos misterios da pollticu e dissociada da~ aspirações colctivas, haja vista 
que, com algumas e:<ccções, o critério ndotudo parn eleger o candidato ni\o est(l nu 
constatuçi\o do ~cu valor morul c intclectunl, da sua compctê:ncin, cm slntesc, do ~cu 
merecimento, e sim na c:xclusivu dependência do seu poder uquisitivo, pois o v11to é n 
mcrcudoria muis cura de qunntus se uchum expostas à vcndu. 

O Sr, l'uulo llrnssurd CM DD- RS)- Permite-me V. Ex• um apnrtc'! 

O Slt EKNANilO lJC'HÚ,\ (ARENA- CE)- Com muito prulcr. 

O Sr. l'uuln llrn\Mtrd (MDB- RS)- E verdade. V, Ex• csli'l tucundo num 
~~~sunto d.L nHiior ~ericdudc. Brevemente ocuparei a trihunu do Senado c me ocupurci 
dtl tema, hoje ,·er~udo dt forma tão !-Upcrior por V, Ex• Por dever de oficio, undci cm 
muit11~ bllli]Ll~ dn nns~n Pulo; c cm lndm clt~i. ~cm cxce~;ào, ouvi qua\e liiiC u~ nlt:!<!nlil~ 
pul;rvra~ .. ern o derrame dn dinheiro llilS cleh;lics, de munetru c cm pmpurçi\cs jallltll~ 
~:..~~tu~. 1: o que í: mui' 1•ruvc, atí: lltl mt·u htadn. onde n poder do dinheirn nunçu 1t11 
inlluenh:, utí: no meu E\l:tdn, ..:heg111r a dinhcirarna \lUC eo;te illhl cobriu 11 llr,1~il, de 
nort~ a ~ui, caraclt~rituiHltl·~c u~ r'Liumu~ clci~·IH:\ eomn a' m;ti., wrrupta' th: que ~l' 
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tem mcmóriu -pelo menos u minha geração tem memória. As mui~ corrupta!!., uquc· 
las cm que o dinheiro foi utilizado de forma mui.~ l!bunduntc, mais dc.~carudu, muis 
dcsavcrgonhadu. Estu é u dolorosa verdade. Tem V, Ex• os meus aplausos pelo 
pronunciamento que cstú u fazer. 

O SR. t:RNANDO UCHOA (ARENA- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Paulo Drossnrd. c o incorporo ao meu discurso como um valioso subsl· 
dia. 

Devo, no entanto, confc.~.~ar a V, Ex• que, de outro lado, o seu uparte me cuu.~u 
uma imensa c profunda tristeza, porque cu subia que talvez um dos poucos Estudos, 
wlvcz o único Estado da Fcdcraçilo, que nilo havia ainda se corrompido era o Rio 
Grande do Sul. 

O Sr. Paulo Rrouard (MDB- RS)- Pois posso dizer-lhe que, infelizmente, até 
lã chegou u corrupção. Nilo quero dizer com i5to que todos os candidatos tcnhnm 
recorrido ao dinheiro, mas há, pelo menos, um caso lã que se tornou um escândalo, 
Antes das eleições, tive ocasião de me dirigir à Justiça Eleitoral pura reclamar 

' providência5 suas, uma vez que era notório o uso do dinheiro, cm relação a um 
candidato. U ficou assentado, entre os partidos c a Justiça Eleitoral, que cada 
candidato 11 Deputado estadual poderia gastar 60 mil cruzeiros c a Deputado federal 
120 mil crulciros. Ora, até os cegos viam que um candidato gastava algumas dezenas 
de vezes mais do que o limite estabelecido pela Justiça. De modo que urgiam providên· 
cias. Fiz a denúncia antes das eleições, cm público, através da Imprensa. E através da 
Imprensa, como Senador da República, requeri à Justiça Eleitoral providências que 
visassem a coibir o uso aberto e escandaloso da corrupção. Aliâs, tenho noticia de que 
o nobre Senador Daniel Krieger tambêm fez um registro a esse respeito ou prestou um 
depoimento no sentido de que jamais vira, como neste ano c nestas eleições, o emJHC· 
go abusivo do dinheiro lá no nosso Estudo. 

O Sr. A&enor M1rl1 (MDB- RN)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE)- Pois n!o. 

O Sr. A&enor M•rl• (MDB- RN)- Nobre Senador Ernando Uchóa, fico real· 
mente maravilhado, entusiasmado c contente de ver no Senudo V. Ex•, um homem 
que chegou a esta Casa há poucos dias, tratar de assuntos com a libcrdude, com o 
carinho, com o civi.•mo, com o patriotismo, c com a coragem, como V, Ex• está 
fazendo. Na verdade, cu me ufano de ser Senador, nesta Casa, por ver que V, Ex• é 
um homem que, acima dos interesses da ARENA c do Governo, põe, mas põe muito 
mais alto. os interesses da Nação, da Pdtria. Congratulo-me com V. Ex• c posso ali r· 
mar que a dinhcirama dessas eleições é uma conseqUência da famigerada Lei Falcão, 
que tirou do politico a ljbcrdadc de expor as suas idéias, 

O Sr. P1ulo Bromrd (MDB- RS)- ê verdade. 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA -CE)- Agradeço o aparle de V, Ex•, 
que realmente me comove, 

O Sr. M1uro Benewldrs (MDB- CE)- Permite· me V. Ex• um aparte? 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA -CE)-Ouço V. Ex•eom prazer. 

O Sr. M1uro Benevldrs (MDB- CE)- Nobre Senador Ernando Uchóa, tam· 
bt:m solidurizo-mc com V. Ex• nesta manifestação contundente, incisivn contra a 
corrupção eleitoral imperante no Pais. V, Ex• truz, com seu discurso, um depoimento 
que precisa realmente ser apreciado por aqueles que têm a responsabilidade de 
conduzir os destinos nacionais. O Pais assistiu, no pleito de 1978, à mais dcsbragadn 
compra de votos que se resistrou depois da rcdcmocratizaçào até hoje. Em 1954, 
insrcssei nu vida público1 do meu Esto1do c posso dizer a V. Ex• que, competindo em 
todos os pleitos, nunca me dcparei,j!t usara como Presidente de Partido, e como Sena· 
dor da República, com um quadro tào desolador pura as instituições democráticas do 
Pais. A minha solidariedudc u V, Ex• c junto à sua voz o meu veemente protesto 
como representante do Estudo do Ceará diante dos fatos vergonhosos ocorridos em 
nossn tcrr:1 e no rest:mtc do Pul!i. 

O SR. Elt,"\ANilO UCIIÚA (ARENA- CE)- ,\1uilo obri~udo. 

O Sr. Ewundrn Currclru (MDB- AM)- Pc:rmitc·me V, F.:'' um ap:1rte'~ 

O Slt Elt:SANI>O lJCI-IÚt\ (ARENA- CE)- Ouço V. Ex• com o m:lior 
pra1er. 

o Sr. El1111drn Carrcim (~IDB -·.\MI- Nubrc: ~enudllT Ernando Uchõa, o que 
~·lamcm.h~.:: nc~le faw ç.uruplo lJUe •~wc..!na ii lli~tóri:1 da P~tria é a prc'icn.;a de um 
lmmcm ~onw 11 General Gci~d. que. em JIH4, pM mdem sua c: pu r drterminac~u ~ua. 
pre~idiu a cleit;:'lll mai~ limpa c mais puru que ji\ ~c c\crcitou nc~ta Pí\trin. lnfclit· 
lllL'IllL', Su:t h~cli:n~·ia cnrerra ll 'cu mand.Lhl CIHll;tndaOlhL c diri~indo a eleiç~u mui~ 
, •Lf!U['I<L qLLc i:'L 'l' mn,t:L\ll\1 cm !1!1~'11 lli,tt'Lria politica -· istll i: pmfundamcntc 
Lllttcrll:tl'L'i': cnrrohnLI com n rctrncc'''l cultural e pnHtico -- quandu penmtiu, atrOL· 
,,_., d.t 1.~1 t·:d~;\tl, qu1· thh retro.q!h,ellHh, E\te fato corrurtt) c ~·nnufllllf t!cCtlrrc 
,·,.llL'a r t'\t'lll~l\ ;mJ~l11L' d.; faiLL d" Ll\11 de um m•:in de ~•llllllnkaco'1n que a tccnnlngla 
'illllil'rrla IIII\ {11'>' ;L m;'111, que i.• ,1 ICic\'1\;\11, 

1· '·L' c·,•ntmuarll\!1., nc.,tc tliara,:ul. f:Ltal111l'I\H", l!'l'tlHl' entrnk\IH:If•llll• 11•1 fHtlll· 
11111 piL'I\11 I pn'L'I'•'' que .1 li.;;,,, 1'1q11c l' ,1 l.lturn l'rt,Hkntc dil ~~~~publiea 11rc dela"' 
11.1>.'1'''' l.:''~'lll'l.ll' .. H 1 p1 t:'Ld ir pt,nmH" plt:Lith 

\,,',,, ,,. t'•HIL'. dl' lilddol .d•:um. "l.q•o~r ,, "I~ l'iltil :1 tH:ncir.t", O.:!IIIIO di.,,t. 11 l'lilill<' 
.u··l':,·,toiL'Ill~ ,t,, l!ql\LhiiL'.t 1<:111.11 111.1r dtlf1tl\'tl o~qucl:t p:1r.il'crn.t11:1 11111\ll'tll;l." 

instrumental essencial r!..: comunic;~çào, que é a televisão, provocará todo UP' obs· 
cumntismu e nó.~ iremm, fnwlmentc, retroagir não só politicamente, mas 
culturnlmcutc. 

Eu o parabenizo, na oportunidade em que V. Ex• enfoca o problema da corrup
ção cleitornl. 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA -CE)- Muito obrigado a V, Ex• 

Nesse lcililo eleitoral, que corrompe os consciéncias, onde o sucesso é privilé~io 
dos ricos, do" acobertados pelo poderio dos srupo!õ ecor.omicos c dos protegidos pelo 
facciosismo dos governos estaduais, ... 

O Sr. Paulo Brmi~tard (MDB- RS)- E verdade. 

O SR. ERNANDO UCHÚA (ARENA- CE)- ... evidentemente não há lugar 
paru os homens que não acumularam riquezas materiais, pnra IIli ulmas indepcnden· 
tcs, nem tampouco parn as vocações e os valores novos, que assim ·arrusado~ pela 
plutocracia deixam de contribuir para a renovação c o aprimoramento das inMitui
çõcs políticas do Pais. 

O Sr. Paulo BroJ>Sard (MDB- RS)- Leilão eleitoral, disse V, Ex•. e o disse 
muito bem. 

O SR. ERNANDO UCHÚA (ARENA- CE)- Frente a esse quadro de mati· 
zcs negros c perspectivas tcrrfveis, é fácil prever o enfraquecimento c a ruptura do 
suporte de defesa dos reais interesses da colctividadc, já que esses plutocratas do car
naval politico, mascarados de legisladores, jamais poderão interpretar com fidclidadt:, 
energia c convicção a vontade popular, ... 

O Sr. Paulo Brosll)lrd (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE)- ... pois lhes falta identificaçilo 
com os sofrimentos c as legitimas reivindicações desse mesmo povo, que j{l começa a 
gritar que os seu~ minguados salários são devorados pela inflação, que a carestia é ca· 
da vez mais galopante, numa palavra, que precisa de mais pao para saciar a sua fome. 

O Sr. P1ulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. ERNANDO UCHÚA (ARENA- CE)- E óbvio que, com esta critica 
isenta de preconceitos, não questiono sobre a necessidade da cfetiva participaçào de 
todas as categorias sociais nos órgãos do poder politico c administrativo, que é da pró
pria essência do regime representativo, nem me move o desejo de menosprezar os 
endinheirados e muito menos de agredir o preceito da igualdade perante a lei. Ao 
contrário, é cm nome dessa mesma garantia constitucional que obedeço ao impulso 
irrcprimfvel de pronigar o abuso c o privilégio de uma casta, evidentemente minoritá· 
ria, pois niio é segredo pura ninguém que as eleições parlamentares estão se conver
tendo cm monopólio dos ricos e que a disputa pela conquista do sufrágio popular se 
faz em jogo violento e com cartas marcadas, cm nagrantc c acintoso desrespeito às 
normas da ética política e aos mandamentos legais, 

O Sr. Paulo Brm~sard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE)- Com o maior prazer. 

O Sr. Paulo Bros.urd (MDB- RS)- Peço licença para lembrar que antes de 
V, Ex•, um outro ilustre próccr da ARENA, o Sr. Etelvina Lins, ao declinar de sua 
candidatura à Câm:1ra dos Dcrutados, o fez dizendo a causa, a razão por que o fazia. 
Disse: então o antigo Governador de Pernambuco que nào tinha condições de concor
rer !aquele pleito tul o derrame de dinheiro - são palavras de S. Ex•, que repito -
que c:ntào se verificava no E~tado. E acrescentava que cm Pernambuco haveria de 
ocorrer o r leito mais caro de sua História. Essus palavras foram escritas pelo Sr. Etel· 
vino Lins. De: modo que V, E,• tc:m carradas de razão ao versar o assunto, com a 
sureriorid:1de com que o c:st:'l fulendo. 

O SR. f.RNANl>O UCHÓt\ (ARENA- CE)- Mui1t1 obrigado a V. Ex• 
H:\, sem dúvidu, hoje como ontem, desres:ls inevitdvcis, normais c peculiares uo 

procc:.'i.~o eleitoral. a que nenhum c:mdiduto c:.~u'l i~ento. O que é condeni'lvel é u 
eumrru do voto, ll suhorno, a uquisicào mediante leilào dos colégios c:lc:itoruis, dif!o 
mc:Jhor, dos currai' c:leitorais, enfim, tudn i~s11 que tornu a concorréncia desc:np.unu
dumcntc viciuda, haja vista que ns uhastado~ e n~ prepostos dos ~rupo~ ecnn,lmicos, ;'t 
fnrç;1 du dinheiro, ti:m c1 priori gurantidu u sua c:lciçi'1o, cm detrimento do~ chumltdll~ 
po!iticn' rrnth~i,mais, que. qu:mdn nàu sucumbem esmagados pd;1 podc:ro~a m{tqui· 
na d:1 ~~mur10~1n, 'c vi:cm fmcadm a Clllllprnmc:ter 11 pc:4uenu patrimônio da famili;L, 
quam!n ~·,te e'l:.i,tc. nu a Clllltrair pe,ada~ dividas, cujn re~gutc:, ~s vc:tc.,, ~e proce~~a ;to 
lnn!!o d,, manUatn parlamentar, p:tra Clllllct;ar tudn novamente nu c:lci!OitLl \Cp:uintc. 

N;lll i)!nur,, m clcvallm prnpú~it11' ll<~ nu~~a IL:[!:tsl>~cà~J t:lc:ihlla!. cujo' ilhJcli\n~. 
dc,!.!racad;mwntc, ti:m ~idu hurhnln., pela ,nJi:rci;t dc~~c~ rnc:n:adnrc:~ Uc V\1\ll~. 

rr;t\;t•\C, tÚLI h;'t nq•ar, de 111;11\.:ri:t que \C TC\'C~\C de grande Cnlllpk\ldi\de, d\lktl 
llt apur:to,;.'tll :1 llt/ da prova malcri.tl tlll lc.,lcnnmhal. uma \'c/ que 11 .:omrradnr ~ u 
1~1Hicdor d~· nl\11\ Ljlt<l'C l\l\11C.t dri\,1111 vc,lif~io da igLHJillinü\\:1 tr;tn~:~~·;hl, ::mhm.1 
tc,ultl'111 llld;c\11\ \CCIHL'Ule; tk,.,.t .~~.·:u1 dclitlltl~a. pn1~ nl0 i: cri\·cl que um ctdad;ltl 
que n;~ult:m ,crq~·u, prc;l,Jih" ;, ~lllllU11Ldade, que nunc;t fel .un r.~v,lr .w elc111lr, ll"'l' 
:tltlc' da ~amp:u1hil ttelll 't~qttcr 1'<1111\I:O.:I.\ 11' rcdut<l\ cktlur;Li,, rwm t.LillpotKn nele' 
l'\;l ~·onlir~·ldt•. l"lll .,111\C\C, que qli.I\C !l!U)UJCIII .. ahc LIIICI)} C, Jlll"<l da lhlllc r<~r.l \1 di>~ 

··.III \111 .1\ltlilllllo!ltl jhl\lllc'tl C ll'Cl'hl'f ltl\;1\,;:tll TC,iliiW!l\C t:\[lrl'\\)\.1, ;11\IC<I~',JII!IIl 

.II:IL'IIIIL'•" l,okf,lll~',l', ,.,, >lfiii!LI; III' ~·ur;tl dl' lll\lllll' ,11\11' de lt.lh;tlhn c ;aCrt!klt•, c 
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dc:rrolimdo velhos lutudores que C{lnsu)lrnrum a sua vida ao nobre ideal de 5crvir à 
CUl15ll do povo. 

O Sr. Paulo Drn."''illrd (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. ERNANDO UCIIÓA (ARENA -CE) - e de primeiro evidênciu, à 
obscrvuçào mais perfunctória, que esse triste c vergonhoso espctAculo, sob certos 
aspectos pior do que :1 fruude eleitoral manipulada pelas oligarquias da República 
velha, c:~isc das chefius pnrtidàrius c das autoridades competentes, até agora acomoda
dus c omissas, umu tomadu de posiçilo objctiva c enérgica no sentido de normalizar as 
eleições. A~sim, por exemplo, o,o; órgilos da direçào partidflria devem adotar critérios 
sclctivos mais rigorosos nu escolha dos candidatos, agindo prcvcntivam~ntc, ou cns· 
sando u concessão da legenda 'nos transgrcssorc:s dos principias éticos da atividadc 
politicu ou das regras contempladas na legislação eleitoral, cm cuja linha de frente se 
cncontrum os comprudores de voto, os empreiteiros da desonra. 

Por seu turno, as autoridade5 responsáveis pela lisura do pleito devem exercer 
maior vigiláncia quanto à campanha eleitoral c i\ realizaçilo das eleições, de sorte a 
reprimir as distorções c os abusos decorrentes da inOuência do poder económico, Pum 
que se alcence esse objctivo, ji'l se vê, é mister que a Justiça Eleitoral esteja convcnicn· 
te;ncnte aparclhudu c disponhu de recursos hum unos c finuncciros à altura da impor· 
tante tarcfu que lhe é cometida. 

De outro ludo, creio que seria providênciu salutar a decisão do governo de 
as:. um ir o encurgo do alistamento eleitoral, a fim de cvitur as elevadas despesas que rc· 
L'llcm sobre os c;mdidatos c servem de pretexto pura a comercialização do voto. 

Em síntese, é imprcscindfvcl que os poacres constitufdos c os Partidos poHticos, o 
m:Lis cedo possível, despertem para essu dolorosn realidade do nosso mé:todo eleitoral, 
que afronta a dignidade da Nação, sob pena de permanecer exposta a um risco futal u 
no~sa uinda di:bil c convulcscentc democracia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmus. O orador é 
cumprimenwdo.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ERNANDO UCHOA NA 
SESS,JO DE ~·12-18, QUE SE REPUBLICA POR l/A VER SAlDO 
COM /NCORREÇOES NO DCN- SEÇl.O 11- DE 3·1~·78, PÁGINAS 
6.436 E6.437. 

O SR. ERNANDO UCHÓA (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Scnudores: 

Não dcsCjo apreciar, nesta oportunidade, os resultados do pleito de 15 de no· 
vcmbro, já comcntudos cm profusão pela imprensa c pela nobre classe poHtica, 
porque entendo que o seu exame mais aprofundado deve ser feito à luz de uma 
reflexão de natureza sociológica, que não caberia nos estreitos limites desta minha mo
desta intervenção, 

De qualquer sorte, é evidente que o respaldo poHtico do futuro Presidente da 
República, isto é, a maioria parlamentar com que contarâ Sua Excelência, decorre ~a 
vitória da Aliança Renovadora Nacional no Norte c Nordeste, j{l que o Movimento 
Democrático Brasileiro triunfou no Sul do Pais. 

Antes de mais nada, para que o meu racioclnio nilo seja suscctlvel de passiveis dis
torções, devo afirmar que nunca tive, não tenho c não terei, jamais, a intenção impn· 
trióticu· de estabelecer distinções entre os Estados da Federação, porque todos, 
grandes ou pcqur.nos, ricos ou pobres, cm s!ntcsc, sem cxccção de qualquer espécie, 
formum a unidade c a grandeza de nossa Pátria. 

Em verdade, este meu proncunciamcnto tem o único propósito de lembrar no 
General Joilo Baptista Figueiredo que esses Estados que garantirão ao seu Go
verno a tranqUilidade de uma maioria no Congresso Nacional, sao cxatamcntc 
aqueles que aindu sofrem os efeitos de séculos de esquecimento, de descaso, motivo 
por que os dcsnfveis e as desigualdades existentes entre as unidades federadas afctam 
principalmente a região nordestina. 

Permito-me, portanto, com todas as vênias, chamar a atenção do futuro Presi
dente pura essa dolorosa realidade, c dizer-lhe que o Nordeste não pede c nem quer 
privilégios, mus exige um trutamcnto equânime,~ altura de seus direitos, de seu mcrc· 
cimento c, se nào digo tumbém de seus créditos politicas, é porque não posso c não 
devo admitir que o Governo da União, nus suus relações com os Estados, dhipcnsc 
maiores favores a uns em detrimento de outros, nem tampouco realize a distribuição 
de: prêmios pelo simples motivo de vitórias politicas. 

O Sr.l.dt~ Clnm .. '!l (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ERNANDO UCilÚA (ARENA- CE)- Com o mulor prazer. 

O Sr. Leite Chaves (MOO- PR)- Parece-me que este é o seu terceiro discurso, 
com o quul V. Ex• continua u cxuminur o rcsultudo das eleições passadas, tecendo 
considerucõcs sobre o quadro politico eleito rui brusileiro, ... 

O SR. EUNANilO UCHOA (ARENA- CE)- t: o qunrto discurso. 

O Sr. l.cltc C'hllvt•s (MDII- PRl- ... c V. Ex• o faz com muitu clurezu, com 
muita percuciênciu e intlependênciu. Tivc:mo~ u oportunidude de, num discurso upós 
ns clci~;ôcs, uprcciur o pleito no meu Estudo. E, nuqu1:lc instante, considcrlwumos que 
o nosso Partid11 huviu ganho no Pnls, pelo menos nnquelt:s Estudo!; cm que - como 
di~~c- o mlnimo de cnndiçolll ccnmimicn permitiu que o homem emitisse o seu ju\gn
LIJento, nu o seu vnto de i\Cmdn com u Mm cnnsdênchL. E prm:urnmos fnler umu c.Jifc
rcndiLI;iw, niLo entre J:stndm., mu~ entre pnpulnçôc:~ murginulizudn~. Mesmu nn~ 

Estudos Unido:., como nu Rlissiu, c~islcm Estudos pobres e Estudos rico~, mas os 
punimctros económico~ du populaçl\o são os mesmos. Aqui no Brasil, nl\o. Hr1 
Estudos pobres com 1.uupo~ cxtrcmumcntc ricos, c grandes percentuais de populuçl\o 
extremamente pobres. Depois dessas eleições é que vimo~ qual foi o xcntido da Lei 
Falcão. Foi cxntiLmcntc o de impos!iibilitur que a Oposição tivesse condições de lcvur 
a suu mensagem a todos os E.~tudos, c cntilo voltássemos u ter esta coisu abjeta que i: c 
cubo eleitoral, enquanto nquclcs grupos dominantes cm cada Estudo pudessem fazer 
valer u sua força económica, não só usuu como a dos órgilos oficiais, Entilo, foi cstu a 
ruzào pclu qual o Partido Oficial pode-se considerar vitorioso. Esperamos que, na His
tória do Pais, seja a última vez que ocorra isso. Confesso 11 V. Ex• que, seus próximas 
eleições vir.rcm use operar dessa forma, o Pais irâ ~guerra, quer di1.er, havcrA uma 
revolta naci~nal, pois nào se aceita mais isso, Esperamos que o futuro Presidente du 
Rcpúblicu cumpra a sua palavra de abertura c de moralização, para que nüo soframos 
o constrangimento c a vergonha que tivemos nessas últimas eleições, retroagindo aos 
unos unlcriorcs n 1930, exclusivamente para que o poder económico voltasse u fun
cionar vcrgonhosamcnle, c a Aliança Renovadora Nacional pudesse proclamnr·sc 
vitoriosa no pleito, quundo, ria re:11idade, não venceu. Ela sabe disso, ela apenas jogou 
com o estado de ncccssidude, com 11 fome do'i brasileiros, V. Ex• faz muito bem cm 
deixar nesta C:~s:~, ncslc finul de mandato, esse 5eu julgamento, porque ele servirá de 
subsidiou estudos futuros de legisladores, de sociólogos polfticos, c mesmo à Casa, no 
cuidado que haverá de ter cm elul'lomr futuras leis eleitorais. Meus cumprimentos u 
V, Ex• 

O SR. ERNANDO UCUÓA (ARENA- CE)- Agradeço u intervenção de 
V. Ex•, que vem enriquecer o meu discurso. 

Em resumo, o povo nordestino cspcr:1 receber do futuro Presidente João Baptista 
Figueiredo a ajuda c o inccnlivo de que é merecedor, a fim de que possu superar as 
dificuldudcs com que se dcfrontu u cada dia, nu sua úrdua cuminhadu, cm busca do 
dcsenvolvimcnlo, 

O Sr. Mauro Bcn~~ldcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Se· 
nadar Ernando Uchóa? 

O SR. ERNANDO UCIIÓA (ARENA- CE)- Com o maior pruw. 

O Sr. Mauro Bcnevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Ernando Uchóa, 
V, Ex• fuz coincidir o seu pronunciamento do dia de hoje com o término de uma 
importante reunião de interesse da Região nordestina. 1: o encontro de cmprcsflrios 
levado a efeito cm Salvador, esta semana, c que ontem chegou ao seu fim. Esperavam 
os participantes daquele magno simpósio que, numa demonstração de maior apreço 
ao Nordeste, ali se fizesse presente o Presidente eleito, General Joilo Baptista Figuci· 
rcdo, c houve como que, pela ausência do sucessor do General Gciscl, uma frustraç3o 
entre os Hdcrcs empresariais daquela área do território brasileiro, que desejavam 
expor ao Chefe da Nação as reivindicações mais justas, c mais legitimas de todo o 
Polfgono, Queira Deus que o Chefe da Nação, recebendo as conclusões daquele Sim· 
pósio, da maior relevância, possa realmente empenhar-se durante o seu mandato, 
para atender àquelas pretensões, que, sem dúvida alguma, se ajustam às aspirações de 
progresso c desenvolvimento do Nordeste brasileiro. 

O SR. ERNANDO UCH()A (ARENA- CE)- Muito obrigado, nobre Se· 
nadar Mauro Bcncvidcs, 

Para a conquistu dcsscobjctivo, fácil é concluir, bastarA que Sua Excelência cons
titua o seu Ministério com a participaçilo de lfdcrcs nordestinos c dê amparo às rcivin· 
dicações dos Governadores c dos representantes desses Estados no Congresso 
Naci!lnal. 

Dito isto, passo agora a focalizar um outro assunto, pois dificilmente terei opor
tunidade de voltar a esta tribuna. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se, no curso da nossa Hiatória PoHticu, foram por 
vc1cs graves as quizilas, os ressentimentos c os ódios que cm cenas momentos nos 
separaram, maiores foram os exemplos de reconciliação c de unidade da famllia brasi
leira, que nunca admitiu n sua divisão cm vencedores e vencidos, opressores c 
oprimidos. 

Em boa verdade, a fndolc generosa, a dnsin de justiça c a capacidade de cnten· 
dimc:nto do povo brasileiro, tantas vezes demonstradas após a refrega das armas c da 
pulavru, mercê de Deus, muis du palavra do que das armas, estão a exigir, mais uma 
vez, a pucificaçào dos irmãos desavindos, porque os superiores interesses da P:ttria, 
uindu c sempre, pairam infinitamente mais alto do que as divergências ocnsionais de 
seus filhos. 

t irrr:frugúvel, portanto, que u formuçilo dcmocràtlca, os sentimentos patrió
ticos, os principies humanitários c us convicções cristãs da nossu gente rcclumnm u 
puz dos espfritos, u unmo de todos pelo bem da Pátria, numu paluvrn, a m'lbilizu~;i\o 
gemi dos brusi\eiros pura o grnndc esforço do desenvolvimento nucionnl. 

Evidentemente, uo cxpcnder estas considcruçÕc!i, que ~i\o mcms repetições du Vil/. 

do nosso povo,longc de mim a idéia, que seria um dcspuutério, de supor que es~u rc· 
conciliuçi\o nacional viesse u ser feita com o sucrificio du honm polfticu do~ no~sos IHJ· 
mcns públicos, isto é, pelo estabelecimento de um ucordo csp(Jrio, de um cumbuluclw, 
de umu fursu entre o Governo cu Oposiçi\o, que em última unlllisc rcprc~cnturia u im
tituiçi\u du tribuna do silêncio cu própria morte du dcmocrucia no Urusil. 

f~ ôbvill qUe C\SII puci1icuÇi\o, urdcntc:mcnte desejada pelu COnRciêm:iLI nudnnul, 
n;lu implicurft no uhunduno ou no c:nfruquccinlctito c.J{lS nnbres ideuls que inspiruram 
u RcvniLLI;ào de 64, nem tampouco nu dcscrçilo dos sagrudo~ devere\ da Oposi~;lw, c 
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disso tenho inubulâvel certczu porque .creio na sinceridade c no patriotismo dos ho
mens do Governo c da Oposição, cujas divergências silo comprccnsrvcis, normais e ne· 
cessArias ao fortalecimento das instituições democr4ticas, pois infeliz c dcsgruçudu de 
uma nuçJo que nilo conheça o debute das inteligências, a pugna dos csp(ritos superio· 
res, u di~puta santa entre Governo c Oposiçilo. 

Transluz, induvidosamentc, à observação mais superficial, que esse entrechoque 
de idéia5, por mais veemente que seja, nilo deve extrapolar os limites da moderação, 
do c4uillbrio, do bom senso c da educação polrtica, poisas paixões desenfreadas, a cs· 
tupidcz das ntdiculizuçõc!i, a mesquinharia do ório c a baixeza da vingança silo contr6· 
rias à nossa (ndolc c A nossa formação de pOvo que nasceu sob o signo da Cruz c nào 
se afustarli jamais dos sucrossantos princípios do Cristianismo. 

Sem dúvida, para que se alcance essa confratcrnizaçilo, é mister que o Governo, 
que dispõe da força c do poder de decisão, tome a dianteira no sentido de r.cunir os ir· 
miles separados, o que poderá ser conseguido pela anistia dos que sofreram as puni· 
çõcs revolucionArias, evidentemente com exccção dos criminosos comuns, pois cuja· 
mai11 cometeria u injustiça c a infâmia de enquadrar na classe politica, a que pertenço 
com grande honra c o maior orgulho, os seqUestradores, os assaltantes, os homicidas, 
mesmo quando tenham agido sob a alegação de motivo polftico até porque entendo 
que o chamado crime poHtico, inclusive o de natureza rcvolucionâria, ou contra-rcvo· 
lucionária, se distingue da açào tipicamente terrorista, nomeadamente quando estare
sulta em delito de sangue. I! para o primeiro, portanto, que advogo a conccs!l3o da 
anistia ampla c irrcstrita. 

Confesso que me não conformo c não me conformarei cm ver a nossa PAtria di vi· 
dida depois da luta. Por isso, obediente aos meus sentimentos cristãos c patrióticos, 
inspirudo nos exemplos de reconciliação que ilustram c engrandecem os Anais da nos· 
sn história, c consciente de que o Brasil é o que nós somos c scrA o que nós formos, 
alisto-me nu multidão dos partidArios da anistia, que deve vir sem mais tardança, a 
fim de que esta terra abençoada, na defesa da qual somos capazes de todos os sacrin· 
cios, reencontre na paz da liberdade a concórdia c a tranqUilidade de seus filhos. As· 
sim, é necessário que não percamos de vistu o conselho de lsafas: "i! preciso cultivar a 
Caridade c u Justiça pura colher o Amor c a Paz". 

O Sr. José S1mey (ARENA- MA)- V, Ex• dA licença para um apartc1 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE)- Ouço o nobre Senador. 

O Sr. Jo!ié Samey (ARENA- MA)- Desejo, antes de V. Ex.• terminar o seu 
discurso, consignar que a passagem de V. Ex•, pelo Senado, embora breve, deixou a 
marca do seu talento c da sua inteligência. Os Anais da Casa testemunharão as suas 
idéias, o seu amor ao Nordeste, a sua dedicação ao Ceará. 

O SR. ERNANDO UCHOA (ARENA- CE)- Confesso minha vaidade ao rc· 
cebcr o aparte de V. Ex•, eminente Senador José Sarncy, porque é, sem nenhum fa·. 
vor, um dos filhos ilustres que o Nordeste, se orgulha de oferecer ao Brasil. Em vcrda· 
de, V, Ex• personifica as virtudes maiores da gente nordestina. Sou, portanto, profun· 
damcntc grato ao generoso aparte de V. Ex•, que muito me honra c desvanece. 

Continuo, Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
Com estas palavras a favor da paz, da liberdade c do perdão, despeço-me deste CC· 

náculo da cultura c guardião das tradições mais caras da nossa Pátria, cm cujo seio, 
nestes poucos e intensos dias de respeitosa c fraternal convivência, indubitavelmente 
os melhores de minha vida, pude testemunhar a eficiência de seu trabalho incansAvcl, 
a honestidade de seus propósitos patrióticos, a grandeza de seus ideais dcmocrâticos, 
c assim fortalecer u minha convicção de que esta Casa é, sem a menor sombra de dúvi· 
da, a mais perfeita slntese de todas as virtudes da alma brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Senadores, pelas incxccdl· 
veis lições de civismo c brasilidadc que me transmitiram, pela excessiva generosidade 
com que me acolheram, pela extraordinária paciência com que me ouviram. 

Finalmente, manifesto meus melh.ores agradecimentos aos ilustres jornalistas crc· 
dcnciadosjunto ao Senado c aos componentes, dedicados c solfcitos funcionários dcs
tu Casa, (Muito bem! Palmas,) 

ATO DECURATORIO DO PRESIDENTE N• Jl, DE 1978 

O Presidente do Senudo Fcdcrul, usando das atribuições que lhe conferem os arti· 
gos 52,· item 38 e 97, inciso IV, do Re(timcnto Interno, c de conformidade com a dele· 
ga~·ilo de competénciu que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora n• 2, de 4 
de uhril de 1973, 

Dc:clura que ficu muntidu n aposentadoria a MII:CIO DOS SANTOS ANDRA· 
DE, Dirc:tor, Pl·l, constunte du Rcsoluçilo n• 2, de 1964, publicada no DCN de 17·3· 
64, retirundn-lhc ii promoção uo Citrgo de Diretor-Gcral, PL, pura considcr4-lo 
uposentudo ~:om os rroventos corrcspondcnte5 ao cargo de Vicc:-Dirctor-Gcral, PL-0, 
c n gmtificuçào udicionul u que faz jus, ruce 11 dillgi!:nciu do Tribunal de Conta5 du 
União. 

Scnudo Feder ui, :!ó de dezembro de 197H.- Petrônlo 11nrltlll, Prcsidenl(. 

,\TO IJO I'RESIIlENTE N• JJ, IJE 197K 

O Prcsid~·ntc du Scnudo Fcdc:rul, no usn ll:ls atribuiçõt~s que lhe confc:retn os nrti· 
gns 5:!, item JH c 117, inciso IV, do Rc~timcnl!l Interno, c de conformidude com u dclc
~tnçàn de l'lllll['lctCncia que lhe foi nutnrpada relo Ato tlu Comissão Dirctoru n9 :!, de 4 
de uhril de l117.l, rc,nlvc: 

Aposentar, por invalidez, NEWTON DA SILVA MARQUES, Assistente Lcgis· 
lntivo, Classe "C", Código SF·Al·Ol2, Rcfcrência41, do Quadro Pcrmuncnte do Se· 
nado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I, c 102, inçiso I, letra b, da Constitui· 
çào da República Fcdcrutivu do Brasil, combinado com os artigos 403, inciso III,§ 29, 
404, inciso III, 359 c 392, § 49, da Resolução SF n9 58, de 1972, com vencimentos intc· 
gruis c a gratificuçào adicional a que tem direito, na forma dos artigos 311 di.! Lei 
n9 5.903, de 9 de julho de 1973, c lO da Lei n94,34S, de 10 de junho de 1964. 

Senado Federal, 27 de dezembro de 1978.- Prtrónlo Portella, Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE N•l, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, face A decisão adotada pela C~issão Dirctora, 
na Reunião de 9 de janeiro de 1979, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo 
em vista o disposto nas Leis n•s 5.645, de 10-12-70; 5.903, de 9-7-73; 5.975, de 12-12· 
73; Resoluções nts 18, de 1973; 54, de 1973; c49, de 1973, resolve: · 

Art. I' Preencher as vagas c os claros da lotação existente~ no Quadro Pcrma· 
nentc do Senado Federal, consoantes as relações anexas. 

Art. 2• A Subsecretaria de Pessoal tomará as medidas cabíveis à execução do 
cstabelcci~o no presente Ato, inclusive com a republicação do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

Art. 3• Este Ato entra cm vigor na data da sua publicação. 
Senado Federal, 9 de janeiro de 1979.- Prtrônlo Portell1, Presidente. 

RELAÇÃO N• 01 

GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL- TSCNICO LEGISLATIVO- SF·AL.OII 
CLASSE "C"- Referência 53 

N9 de vagas- 3 (3 servidores da Classe "C", Ref. 52): 
O I - A\ceblades Ferreira 
02- Aristhótclcs Pereira Madruga 
03- José Jurandirdc Vasconcelos 

DA CLASSE "C"- Ref. SI à CLASSE "C"- Rcf. 52 
N9 de vagas- 7 (3 decorrentes da elevação na Classe anterior): 

O I - Odélio Alves 
02- Aleixo Ramirez Gonzalcz 
03- Wenccslao Moreira da Silva 
04- Adilson Vianna 
OS - Newton Ferraz de Souza 
06- Paulo Roberto Penydo Ayres 
07- Elvéscio Ccolin 

À CLASSE "C"- Referência SI 
N' de vagas- 25 (7 decorrentes da clcvnçào na Classe anterior). 
25 Assistentes Legislativos, Classe "C", Referências 41 e 35, portadores de diploma 
de nlvcl superior, comprovados até esta data: 

01 -José Corréa Cabral 
02- Ary Cícero de Moracs Ribeiro 
03- Orione Duarte Maia 
04- Anival Teodoro Machado 
OS- Silvio Fernando Vieira Corrêa 
06- M4rio Sérgio da Silva Martins 
07- Vandcnberguc dos Santos Sobreira Machado 
08- Maria Amêlia Matos Aranha 
09- José de Alencar Dantas Júnior 
lO- Filinto Figueiredo Pacheco 
li - Luci Maria Coppi 
12- Djalma Josê Pereira dn Costa 
13- Vera Regina Torres Falleiros 
14- Cordélia Noleto Martins 
IS- Maria de Fátima Carvalho Rodrigues 
16- José Ribamar Teixeira Luz 
17- Maria Vaieriano de Moracs 
18- José Ribumar Duarte Mourão 
19- Turclsio Otávio Bona vides Mariz Maia 
:!O- Jocl Ely Ribeiro 
21- Wilson Nery Rodrigues 
22- Oisenis de Almeida Cnrvalho 
23- Francisco dus Chagas Monteiro 
:!4- Antônio Luiz Guldino da Silva 
25- Muria Luita Martins Lima 

,\CLASSE "ll''- Referéncin 47 
N~ de v:~p.us 9 
09 Assi'itentr.s Le~thlutivos, Clusse "C", Rcfr.:réncia 35, portadores de diploma de nlvcl 
~upcrior, compnwudns uti: c~tu da tu: 

01- Vuldir Pcrcifit Bor~tcs 
O~ - Marcus Custdo Hrunco Coutinho 
0)- Jnsé Clênill Re~~tl de Alevcdn 
04- Judite Silva 
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05- Sônia de Limu Belchior 
06- Neide Botc:lho 
07- Puulo Roberto Morucs de Aguiar 
OH- Muria do Socorro R11drigues Silva 
09- Eleonora Pussurinho Mori 

Ã. CLASSE "A"- Refr.ri:nciu 43 
N9 dev01gasó 
6 Assistentes Legislativos, Clusse "C", rortadorcs de diploma de nlvel superior, 
comprovndos até esta data: 

01 - Bcni Bcltrilu Moy~és 
02- Paulo Robeno Fulconi de Carvalho 
03- Regi nu Alves Rio Brunco 
04- Francisco Alves Rumos 
05 - Márcia Bokel Snitcovsky 
06- Beutril Elizabeth C. Gontijo de Rezende 

RELAÇÁO N• O~ 

GRUPO -ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE LEGISLATIVO- SF·AL·OI~ 
DA CLASSE "C"- Referi:ncia 35 À CLASSE "C" Referêncin41 
N9 de vagas 9 {2 decorrentes da elevuçào !t Categoria Funcional de Técnico Legisla ti· 
v o): 

O! -Sebastião Calado Bastos 
02- Agicer Maia 
03 - Octacllio Norberto Mendes 
04 - Raimundo Carreiro Silva 
05- Sérgio Luiz Seixas 
06 - Tnrclsio Duarte Maia 
07 -Getúlio Alves Ferreira 
08 -José Francisco Matos da Costa 
09 - Edson Lodi Campos Soares 

Ã CLASSE "C''- Referência 35 
N' de vagas: 51 (47 decorrentes da elevação na Classe anterior) 
51 A.s~istcntcs Legislativos Classe "O"- Referência 31. 

01 - Uebe Cordeiro 
02- Jair Antunes dos Santos 
03 - Baldoino José Teixeira 
04 -João da Costa Veloso 
OS - Jairo Barbosa Muttos 
06- António de Soula França 
07 - Joi'to Ferreira do Amurim 
08 - Gilson Viunna 
09 -Jose Caetano Sobrinho 
10- Armando Oscur Hackbart 
li - Manoel Pinheiro de Moura 
I:! - Joi'to Lourenço da Silvu 
13 - Moacyr de Queiroz 
14 - Luiz Dias da Silva 
15- Vi tu! Xavier de Lima 
16- Gustavo de Souza Ribeiro 
17- Hêlio Augusto da Silveira 
!!I - Lourinuldo Alves Pedrosa 
19 - Scba5tiiio Ferreira da Silva 
20- Vuldimir Silva Monte 
21 - Geruldo Marques 
22 - João da Costa Bernardo Filho 
23 - Jonquim Firmino de Melo 
24 -Joaquim Lourenço Filho 
25 - Álvaro Alves de Araújo 
26 - José Bisro SuJes 
27- José Francisco de Assis 
28- Manoel Moreira da Silva 
29- Raimundo Soares de Morues 
30- Manocl Messias do Nascimento 
31 -Severino Munocl de Oliveira 
32- llenrique Alberto de L1ma 
33- l.l.'il Azevedo Gomes 
34- Manoel Ben1urdlno dos S:1ntos 
J5- Munoel Ferreira Soares 
)6- João Atevedo du Silveira 
37 - Ne~tur Gome~ dos S;~ntos 
3H- Lui1. Augu~to Fcliwlu 
39- Ayrton Evungdístu Rocha 
40- Franciscn Pire~ de Oliveira 
41 - Mflrio de Melo Franco 
4;::- Murcelinn dos Santos C:tmclo 
43- Ataldc Madwtln 
44-- Jnnu(~riu Cnlhu~n C1it:t;uw Filho 

45- Otto Mnres 
46- Sinval Pereira dos Santos 
47 - Joé Lui1. Nogueirn 
48- Gilberto Chaves Zelaya 
49- Moysés José da Silvn Netto 
~O- José W;1ldyr Gomes 
SI - Jo~é Nóbrega 

À CLASSE "8"- Rderi:ncia 31 
N9 de vagas: 54 (51 decorrentes da elevação na Classe anterior) 
54 Assistentes Legislntivos Classe "A"- Referência 26 

01 - Wuldemur André Pina 
02- José Ferreira Lima 
03- José Mariano Leal Moura 
04 - Pedro Lnccrda Ramalho 
05- Carlos Alberto Lins Pereira 
06- João Batisfn de Lima Filho 
07- José Augu:ao Coelho dn Si\vr.iru 
0!1- Roberto Mendonça 
09- Francisco Pereira da Silva 
lO -Hilton Meireles 
11 - Arthur Lustosa Nogucirn Filho 
I:!- Sónia Gorenbein 
13- Heitor Luiz Dias Trindade Júnior 
14- Maria dus Graças Silva de Almeida 
JS- Gerson Delfina de Oliveira 
16 - Raul da Silva Lopes 
17- Áurea Leite de Camargo 
18- Maria José dos Santos 
19- Paulo Francisco de Albuquerque Fortes Brito 
20- Herbert Lima de Albuquerque 
21- Hermes Ferreira de Moura 
::!2- Maria José Venâncio dos Santos 
23- José Bezerra Neto 
24- Ann Maria de Cnstro Jerônymo 
25- Maria Tereza Cavalcante Albuquerque 
26- Raimundo Alves da Paz 
::!7- Maria Gorette de Andrade Lima 
28- Laura Romão do Nascimento 
29- Alayde Ferreira dos Anjos 
30- Ana Menezes de Albuquerque 
Jl- AntPnio Humberto Dias duSilva 
32- Carlos Alberto Vieira dos Santos 
33- Ana Custódia Rocha Gay 
34- Raimundo Augusto Lustosu de Oliveira 
JS- Undina de Melo PerissC 
36- Sôniu de Andr<ide Peixoto 
37- Luiz de Almeida Pinto 
38- Juyme Carvalho de Aguiar 
39- Álvaro José Ferraz 
40- José Roberto Assumpção Cru1. 
41- Cleuza Faria Mendes 
4::!- Leopoldo Kome 
43- Lucy Gonçalves Martins 
44- Antonio de Pádua Rangel 
45- Thomuz Edson Alves da Silva 
46- Goiandira de Azevedo Surres 
47- Sebustiilo Florcsvande Mndeira 
48- Cluru Mnriu de Vasconcelos Torres Duntas 
49- Célia Muria Lares Montenegro Chaves 
50- Celso de Souza 
51- Dione Maria Siqueiru dos Santos 
52- Armando Antonio Colli 
53- Wilma Wumbier Gusso 
54- Eva! do Gomes Curnciro Filho 

RELAÇÁO N• 03 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL- TAQUIGRAFO LEGISLATIVO- SF-AL-013 
DA CLASSE "ll"- Referi:nciu 44 A CLASSE "C'', RcferCncin 53 
N~' de vuv;us 5 

01- Cleide Soares Pires 
02- Myriu Bmncu Trés Silvu 
03- Wilson Vurgas Lobi'\o 
04- Reinuldn Pinto 
n!i- Jmlo Antonio Rihciru Retende 

DA CLASSE "A"- Refcrênciu 311 A CLASSE "IJ" Referénciu 44 
N~' d~: vugus 9 (!i decorrente~ d11 clevu..;i'\nna Clas~e antcrinr) 

01- Gemu Teretinha Rodriguc~ 
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02- Nyscltc Frunco 
03- Paulo Cesar Siqucira Rir beire 
04 -liildll C11sscb·Fcrmz 
OS- Pedro Augusto Cnvulcanti de Albuquerque 
OG- Alicé:a Oz1lrio Guurany 
07- Carlos Benedlcto Cunhu de Meneze~ 
0!1- Anseia Muria do Carmo 
09- Mllrio Ltício L:Lccrda de Medeiros 

RELAÇt\0 N9 04 

CATEGORIA FUNCIONAL DE ASSISTENTE DE PLENÁRIO 
CÚDIGO SF·AL-014 
Classe "D"- Referência 33 
N9 de vagas: 2 (2 servidores da Classe "C") 

01- Rafaelito Rocha Moura 
_ 02- lbon de Figueiredo 

RELAÇÃO N• 05 

GRUPO- SERVIÇOS AUXILIARES 
CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE ADMINISTRATIVO- SF·SA·HOI 
CLASSE "C"- Referência 32 
N9 de vagas: 12 (12 servidore'i da Classe "B") 

01- Celir.m Muria de Souza Albuquerque 
02- David Pereiru Pires 
03- Cecilia Marques Ferreira da Silva 
U4- Lêda Junqueiru 
OS- Maria Eulália de Souza 
06- Manoel Thomaz de Souza 
07- Núbia Oliveira da Silva 
Oli- Waldiney d.: Oliveira Lop.:s 
OY- Maria Auxiliadora Viana de Souza 
lO- Maria de Oliveira SouliL 
li - !\1arita Mencles 
I~- Cl:liu Maria G:tlvão Xavier 

RELAÇÃO N• 06 

GRUPO- OUTRAS ATI V IDADES DE NIVEL SUPERIOR 
CÚDIGO- SF·N>-'JOI 
CATEGORIA FUi'CIONAL DE M roDICO 
CLASSE "B"- Referência 49 
Nv de vagas: 4 (4 servidores da Classe "A'') 

01 - Paulílio Adalberto Correia Lima Ca~telo Branco 
02- Luil Roberto Dias Magalhães 
0)- Carlos Alberto de Oliveira F;trias 
04 -Antonio Carlos Amorim da Costa 

GRUI'O- ,\RTESANATO 
Catcgoriu Funcional de Artilice de Mec.inica 
Código SF-AR T-702 
Classe "D''- MESTRE- Referência 30 
NQ de va~tas: I (I servidor da Classe "C"- Contramestre) 

01 - Sehu~tiào Figueira Santana 

CLASSE ''C"- CONTRAMESTRE- Referência 24 
NQ de vagas: J (I servidor du Clussc "8", único ocupante) 

01 - Hygino Jose do Espírito Santo 

ATO DO PRESIDENTE N•l, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso das utribuições que lhe conferem os arti
gos 52, itens 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conrormidade com a dele· 
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comiss~o Dirctora nY 2, de 4 
de abril de 1973, resolve: 

Aposentar, por invalidez, t\NTONIO DE ARAUJO GONÇALVES, Assbtcnte 
Legislativo, Classe "C", Código SF-AL-012, Referência JS, do Quadro Permanente 
do Senudo Fcdcrul, nos termos dos artigos 101, inciso I, c 102, inciso), letra b, da 
Con~tituiçi'io du Rerúblicu Fcderutivu do Brnsil, combinado com os urtigas 403, 
inci.~o 111, 9 2~. 404, inciso III, 359 c 392, § 49, du Resolução SF nY 58, de 1972, com 
vencimentos i11tegrais c u grutilicuç1io udicionul u que tem direito, nu formu dos arti· 
gos 39 du Lei 119 5.903, de 9 de julho de 1973, c lO du Lei nY 4.345, de 10 d.: junho de 
1974. 

Scnudo Fcderul, UI dejunciro de 1979. -J•~trlinlo l'ortcllll, Jlrc~ident.:. 

,\TO no JtltESIDl<.:NTE NQ.l, JH: l'n9 

Ll l'rc~idcntc llo Sc:nudn Federal, tw u:;o de suns utribuiçl\e~ rc~imcntai~ c tendtJ 
cm VbliL <I d1~pn~to IHJ artlglJ J.D, parú~-trafo único, Uit Hl·~nlw,;dll nv )11, de 1 LJ7~. c 0 
11 LLl' ~·L 111~ l;t IlLI l'n JW~~n 11 v 000 J.1J,'7LJ .• ~. 

Resolve designar HELENA BROWN HADJINICOLAOU, Técnico Legisl<tti\·o, 
Clusse "C", Código Sf·AL·Oil, RefcrCnciil 53, para sub.\tituir a Diretora da Sub~c· 
cret;tria de Expediente, Claudia Addu Passerini, durante o perlodo de 14·12·78 a 
14-2-79. 

Scm1Jo Federal, 18 de janeiro de 1979.- Petr•inlo Por,tella, Presidente. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• I, DE 1979 

A Comissào Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e à vista do que consta do Processo nY.005447771 c anexos, resolve: 

Art. 19 Retilicar, sem aumento do total geral dos claros, o enquadramento 
nominal da Cutegoria Funcional de Agente de Segurança Legislativa, Cla~sc "D", 
Referência 41. do Grupo·Atividudes de Apoio Legislativo, Códiao SF·AL·OIO, do 
Quadro Permanente do Senudo Federal, a que se referem os Ato~ 'n~s 15, de 1973, e ij, 
de 1975, e Resolução n? 10, de 1976, pura incluir os nomes dos servidores constant~::. 
tlu relação anexa. 

Art. 2'1 Os efeitos deste Ato contar-se·iio a partir de sua publicaçlio. 
Art. )Y A Subsecretaria de Pessoal adotarll as providi!'ncias necessárias il concn:

tizaç~o do disposto no presente 1\to. 
Art. 49 E.ste Ato entra cm vigor na data de sua publicação. 
Saiu d<t Comi~~ào Diretora, 9 de janeiro de 1979.- Petrõnlo Portella, Presidente 

- Josi! Lindo"tO, lq·Yice.Prc~idcnte- Amllral Peixoto. 2Q-Vicc·Presidente- :\1endc~ 

Can11lc, 19-Sccretúrio- !\1auro Benc~idcs, 29-Secretário- Henrique de Lu Rocque, )Y. 

Secretário. 

RELAÇÃO DE QUE TRAT,\ O ATO~· I. DE 1979. 
DA COMISSAO DIRETORA 

GRUPO-APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL: Agente de Sc:gurança Lc:gislativa 
CLASSE: "D" 
CúDIGO: SF·AL-010 
REfERENCIA: 4 I 

Reluçào Nomin11l: 

01- Raimundo Sonato tlc Brito 
02- Antonio Cario~ Lopes 
03- AL11ônio Senador Costa 
04- Augustinho Am<tro da Silva 
US- C :trios A ugu,to AlimanJro 
06- Do rival Domingos Arm<tndo 
07- Fernando Urbano 
08- Fl.ivio co~tlL 
09- Franci~ço Gonç<tlves d;1 Silva 
JO- Johson da Silva 
11- Jmi: ~la ria Dinil 
12- Jo)ê: Pacheco de Pinho 
13- Adalberto Jose Carneir" 
14- Gilberto Ch;tves Zclay;t 
15- Jo~é Hélio da Silva 

Brasília, 9 de janeiro de 1979. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N•l, DE 1979 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de suas utribui· 
ções regimentais e à vista do que consta do Processo n• 004849779, RESOLVE: 

Art. 19 E lixado cm 60 (sessenta) horas o limite máximo normal, mcmnl, de 
autorizaçno pura a realização de horas e:muordinó.rins de trabalho pelos servidores 
CLT do Senudo. 

Parágrafo único. E.~se ~erviço e~Ltraordinllrio só scrâ pago quando precedido de 
;~utorizaçào genérica, órgão por órgão, concedida pelo Diretor-Geral, em exposição 
fundumentadn do Diretor ou Rcsponsll.vel pela sun renlizuçllo. 

Art. 29 Em carlltcr e:..cepcionnl c tcmporllrio, ocorrendo imperiosa necessidade 
de s.:rviço, pode ser uutorizuda u realização de !erviço cxtraordinll.rio acima do limite 
c:st;tbelc:cido no art. 19 deste Ato, nos termos do nrt. 61 da CLT. 

Parllgrufo itnico. Essu concessão deve ser precedida de exposição fundamenta· 
du pelo Diretor ou Responsável pela sua execução ao Diretor-Geral. que, verificando 
a imrossibilidnde d~: ntcndcr u necessidade dcssus horas extras com outras medidas 
udministrutivas, submeterll o ussunto no exume do Primciro-Secretârio. Autorizada u 

jornadit e'cepcionul, ~erá comunicudo o fato uo órgão competente do Mini~t~rio do 
Truba\ho. 

Art. J~ E~te Ato cntru cm vigm nu tia tu de suu publicação. 
.'\rt. -IY f{cVOfliLilHC a., tli.,pn.,içõ.:., cm contrário. 
Sala tltt Cumb~ào Diretom, LJ de jnnciro de IIJiQ,- Petr1inlo Pnrtellu, Presidente 

- .lml' l.lndn\n - .-\nmrul Pl'h:otn - :\1endl''l Cumtll.' - ;\1llurn IJenl.'vldt!l -
IIL·nri!JLLl' lll• l.n Uuc'IILL', 



UJ4 Sc~lü·fdru l 

ATO liA ('0:\IISS..\0 l>li~ETOIL\ ~~ J, DE IIJ71J 

1\ Cnmi~~;lll Dlrctor;~ d<l S.:n;Jdll h:dcr.11, nu IIMl de ~u.t~ .mihlJiçi'\c~. re~olvc: 
,\rt. I•' Rctilitar o ()u;Jdr,l de Pc~sna].:ontrat;n.lo pcln tc).dme d:1 Clln~ohdtJÇtln 

da~ Lei~ dn Tr:1h:11ho a que~~-· ~crere,, Ato n~ S, de l'n~. da Cnmb~àu Dirctnra, pura 
u fim de· 

1- amphar, de :tcmdu cnm o quadro ant:'<O, a !tl\açào ideal da Cla~~c "[l'' da 
Categoria Funci,1nal tk ~lo\!Hi,ta Olícial do Grup~l-ScrviÇt)S de Transptme c PMiil· 
ria, d.: ~5 para ~M; 

J 1 -incluir nos cl:Lrn~ d:J lot;~Çàtl ideal d:1 Clil~~e "O" th ~crvidorc., FAUSTO 
IN..\CIO DE OLIVEIRA, JOSÉ RIUAMAR DA SILVA, FRANCISCO DAS 
CH 1\GAS DE ALMEIDA c JOÀO DE DEUS LOPES, atuai~ ocupantes da C!u~~c 
"A" d:1 mesma Catclloria Funcional ~.:onforme rclaçào nominal con~tantc do t\lo 
n~> 14, de 1976. 

Art. 2" Este A tu cntr:L cm vigor na data de sua puhlic:tçi\n. rcvo~ad;1s us disposi
çôc~ cm contrário. 

Salil d;L Cumis~iin Diretora, 9 de janeiro de 1979.- Pctrônlo Porttlla, Presidente 
- Jn~~ l.indu~o - Amurul l1clxoto - :\lcndc'i Canule - Mauro Dcnel'ldes -
llenrii]UI' d1..• Ln Rncquc. 

QUADRO Al'\EXO 
GRUPO-SERVIÇOS DE TRAKSI'ORTE 

OFICIAL E PORTARIA 

\lnwrl~lll oncial 

Clu .... ~~· 

li 
A 

CLASSE "B"- Referência 16 
RELACAONOMINAL- De OI n SK 
(De O 1 :1 54 jú preenchidos) 

55- Fausto Inácio de Oliveira 
56- José Rihamar da Silvu 

SH 
lO 

57- Fr:mcisco das Chagas de Almeida 
58- Joi1o de Deus Lopes 

CLASSE "r\"- Rcfcrtnóiill 
DeOI u 10-Ciurosdc\otuçilo 

ATO DA COMISSÃO OIRETORA N9 4, DE 1979 

Rcferi•ncl11 

ló 

\I 

A Comissilo Din:tnru do Senado Fedcral, nu uso de sua competi:nciu regimcrHal 
e à vistu de deci~i:io udotada cm sua 14• Reunião, rculi7.ada a 9 de janeiro de 1979, 
resolve: 

Art. JY O Quadro de Pessoal CLT, aprovado relo Alo nq 8, de 1976, da 
Comissão Dirctoru, passa u vigorar acrescido das Categorias Funcionuis "Médico" c 
"Odontólogo", do Grupo-Outras Atividades de Nrvel Superior, de ucordo com as 
Tu belas c reluçties 11nexus. 

Art. 2~' Este Ato entra em vigor na dutll de sua pub\icuçi\o. 
Sula da Comissão Dirctora, 9 de janei~o de 1979 .. - Perrônlo Portella, Presidente 

Jo11é Llndoso - Amurai Peh:olo - Mendes Canale - Mauro Benelldes -
Henrique de La Rocque, 

QUADRO DE PESSOAL CLT 
GRUPO·OUTRASATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL: M!dlco 

Lotuçll(l ldeul Cla!i!le Rderénclu. 

01 "A" 43 11.059,00 

ltellltiln Nontlnul: 
001 - Luil Tor4U!I\O de Figueiredo 
002- Jarhu~ Gonçulves Passnrinho JuniM 

CiRl!I'U-OliTRASt\TIVIDADES lll: N!VEI Slli'I:RIOR 
t',\TI:<IO\ll/\ l:lJ:-.JC\ONt\1,: ()t.lunltilu~:n 

l.ntn~;üu ldt·ul lh•rcrênciu St~lárln 

01 ".-\" 4J 12.059,00 

Rdaçiin Nominal: 
001- Murlenc Lemos 

ATO Jl,\ COMISS,\(J lliRETORA N• 3, llE 1979 

A Comiss;io Dirctor:1 do Scn;~do Federal, no uso de suas utrihuiç1'11:s re!lirncnt;us 
c tendo cm vista a dccist10 da· mesma Comiss~o, em rcuniàll rc:alilnda cm Q de junciro 
de 1979 e o quc consta do Processo n9 002268j7H-7, resolve: 

Art. [9 Rctificar o Quadro de Pessmtl contratado soh o regime Ja Consolid:u.;ão 
di!s Lei~ do Trah:dho a que se referem os A tos n9s 08 n 14, de !07(,, da Comi~si\11 
Dirctora, para o fim de: 

- ~.:riar a Cla~~c "C", Rcfcr~ncia 5J. d:1 Categoria Funcional de Cont:1dor, do 
Grupo-Outr:ls Atividadc~ de Nível Superior, incluindo na sua rcl<t~;ào nominal o 
nome VICENTE SEUASTIAO DE OLIVEIRA na forma do Quadro, em unelw, com 
cfc11m :1 p01rtir de 1J de j;mc:im de 1971J. 

An. 2~ Este /\to •!ntra cm vigor na dat:t de ~ua puhlicaç~o. 
Art .1~ Revoll:mHc a~ disposiçôc~ cm contr{Lrio. 
Sala da Cumi~~;io Dirctura, 9 de janeiro de 1979.- Petrlinlu Purtcllu- Pre~i

Uentc - Jo~é l.indu~o - ,\mun&l 11ch:ulo - 1\lcnd~s Canule - :\burn Rcne,·idc~ -
llcnriquc de Lu Rnc1111~'. 

ANEXO 
GRUPO·OUTR.-\S ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL DE CONTADOR 

Clu~~c 

c 

CLASSE "C" 
Rch,~,;iw Nollllnul: 

l.otaçiio r•rnpostu 

01 -Vicente Schilstião de Oliveira 

Referência 

53 

,\TO n,\ COMISSÃO DIRETORA :-1•6, DE 1979 

S11hirlo 

19.64H,Il0 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de sua~ atribui
ções regimentais, resolve: 

Arl. IY Alterar o Contrato de trabalho do servidor Hl!LIO LIMA DE ALBU
QUERQUE, de Artífice Especializado do Quadro de Pessoal CLT pura Agente dr: 
Scgur<~nça J.cgislutiva, Classe "A", r.crcrênciu 21, do mesmo Quadro. 

A ri. 2q Os efeitos deste Ato contur-sc·ilo u partir da data de suu publicuçi\o. 
Art. 39 Este Ato entra cm viuor nu dutu de sua publicucilo. 
Sala du Comissão Diretoru, 9 dr: janeiro de 1979.- Jletrónlo Porlella, Presidente 

-Jo~ Lindoso- Aman! Peixoto, Mendes Canale, Mauro Bene,ldet, Henrique de L•· 
Rocquc, 

ATO DA COMISS~O DIRETORA N•7, DE 1979 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso dcsuas utribui· 
ções reginJenl!tis e à vistu do que consta do proccs~o n9 000169790, dus Leis 
nYs ~.645, de 1970, e ~.975, de 1973, da Resolução n9 45, de ]973, c do Ato n9 J 1, de 
1974, da Comissao Dirctoru, rcmlve rctilicur o enquadramento nominul, com efeitos 
u purtir de~UI dut:l, du Categoria Funcionnl - Técnico cm Comunicação Socinl, do 
Grupo- Outrus Atividudes de Nivel Superior, do Quudro Permanente do Scnudo Fc
dcrnl, puru incluir o nome do lit:rvidor SILVIO HAUAGEN SOARES nu vugu c1tis
tente nu Clusse "A" dtt mcncionudu Cutegoriu. 

Sulu du Comissi!o Dirctoru, 9 dcjuneiro Uc 1979.- Prtr(mJo Porltlla&, Presidente 
- Jo~t' l.lndU!III- 1\murllll•t•lxurn, !\fende~ Cunulc, Mnuru Rtnctldcs, llenriiJUt• dl' L11 
Rnl'ljlll'. 
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ATO llA COJ\.flSSAO lliRETOHA N~H, UE 1979 

1\ COMISS/\0 DIRFTO!tA DO SE~ ADO FEDERAL, no u~o de su;~.\ atribui
\Ôe~ regimentai\ re~ulvc: 

Retificar, sem uumcnto d1l total geral de claros, o enquadramento nominul da 
Categoria Funcinnul - Médico, do Grupo -Outra~ Atividadc~ de Nível Superior, 
do Quadrn Permanente, pura incluir na Cla~se "A", Referi:nciu 43, o nome dos servi
dores CELINA SASSI, JOSE FRANCISCO CUPERTINO c JOSE SJLVERIO 
ASSUNÇÃO. 

Sala da Comis~iio Diretor:•, 9 de janeiro de 1979.- Petrônlo Portella, Presidente 
- Jo~ Llndo"o - Amamll Peixoto - Mendc~ Canalt - Mauro Dcnt\'ld~ -
IJcnrique de Lll Rocqur. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 9, DE 1979 

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de'"" otribui
çõcs reGimentais c tendo cm viRtn o que consta dos Processos nvs 003997/76 c 
00299H/76, c o disposto nas Leis n~s S.64S, de 1970, c S.97S, de 1973, da Resolução 
n~ 45, de: 1973, c do Ato nv 14, de 1973, da Comissão Dirctora, resolve: 

Art. I' O enquadramento nominal da Categoria Funcional - Assistente 
Legislativo, do Grupo- Atividadcs de Apoio Legislativo, do Quadro Permanente, é 
retificudo, sem aumento do total geral de claros, para o fim de incluir na Classe "C", 
Referência 41, os nomes dos·scrvidorCJ JOSI:. GOMES c OLAVO DE SOUZA 
RIBEIRO. 

Art. 2' Os efeitos deste Ato contar·ac-ão a partir de sua publicaçllo. 
Art. )v A Subsecretaria de Pessoal adotarâ as providências c:abfvcis à concrcti· 

zução do disposto neste Ato, que entra rã em vigor na data da sua publicação. 
Sala da Comissão Diretoru, 9 de janeiro de 1979.- Petrônlo Portella, Presidente 

- Jo!it Llndo10- Amaral Pefxo1o- Mendes Canale- Mauro Bene\'ldn- Henri
que de La Rocque. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• lO, DE 1979 

Aprou no"o Re~:ulamcnto do Ceotro Gr,nco do Senado Federal 
(CEGRAF)C! seu Fundo Flnllncelro (flJNCEGRAF) 

A Comissão Dirctoru do Senado Federal, no uso das atribuições que: lhe confere 
o Regimento Interno c !c:ndo cm vista o que determinam os artigos 54, 483, 484 c 48S, 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 
n' 58/72, com a nova redaçllo dada pela Resolução n9 57/76, resolve, pelo presente 
Ato, baixar o seguinte 

REGULAMENTO DO CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL (CEGRAF) 
E DE SEU FUNDO FINANCEIRO(FUNCEGRAF) 

TITULO I 
Das Dlopotlçaes Prcllmlnom 

CAPITULO I 
Da Na1ureza Jurfdlca do CEGRAF 

Art. [9 O Centro Gráfico do Senado Federal (CEGRAF), criado nos termos 
dos artigos 45, item 11, S4, 483 c seguintes, da Resolução n9 S8f72, com a reduçilo 
dada pela Resolução n• S7j76, é: órgllo supervisionado integrante da estrutura 
administrutiva do Senado Federal, incumbido da cxccuçilo dos serviços de artes grá· 
ficas de: interesse do Congresso Nacional. 

Parllsrufo Unico. O CEGRAF poderá realizar serviços gn\ficos pura os órgãos 
públicos cm geral, mediante convénios c ajustes: , . 

Art. 2' A 5upcrvis11.o c o controle das auvtdadcs do CEGRAF scrilo exercidos 
pelo Conselho ele Supervisão, órgilo integrante de sua estrutura, nos termos do 
art. 54, par~graro Unico, inciso I, e 1ar1. 55, du Re~olu5ilo n• 58/72. • . 

Art. )9 Além du supervisão e do controle cxcrctdos pelo Conselho, o CEGRAI· 
está sujeito à auditoria intcrnu do Senado Federal, nu formn do urt. IIm, da Resolu· 
çào n~ 5Hf12. 

CAI'ITll LO 11 
llu Autunmnlu Admlnl~tmtl~ll c Flnuncelrll 

An. 4Y 1\ uuttmoania udministrativn as~egurndu 110 CEG RAF, de conformidade: 
..:om n art. .JK.I, da Rc~oluc;lo n~ 5Hj72, cuructcrim-se pclu cxcrdeio das .ttrihuiç•'n:~ ii 
ele confc:rid;•~ pclu dtudu Resoluc;iio e por este RcRulamcnto, pelo dc~empcnhn da~ 
~eHuintes auvilludc~: 

I- cclebn•c;~m Jc l.:lllltntto,, cnnvênim c <tju~te~; 
rJ- prc,taç;lo d~· scrvi\ll~ nu oimhito de ~U\1~ utivhhu.les c de ucttnlu l'Oil\ a~ um

mas vi~t·ntc~. l'llhranlhl :ul~ u~tlitrins 11 n:spc~·tivo \ult•r; 

III -~.:ontratlt~>io de: pcs~o;tl sob o regime: da Consolidação da!! Lei~ do Trabalho 
e le~t.•~luç~n complementar. hcm como a prr.tic<l dos atos de: suu administração; 

IV - tbignaçüo Je pe~soal para o dc~cmpenho de empregos c funções do seu 
Quudro de Pc,sual: 

V - aquhiçàu de matc:ri;li, contratação de ~erviços c rc:ali~:ução de obras, de 
ucordo com as norma.~ vigentes de !icilaçào; ' 

VI- :uJministraçito, conservação e renovação do seu património; 
VII- c:slaOelccimcnto de normas internas de administração c funcionamento de 

seus serviço~; c 
VIII -outras que lhe forem cometidas pelo Conselho de Supervisão ou pela 

Mc~a Dirctora do Senado Federal. 
Art. 5' A autonomia financeira assegurada ao CEGRAF, de conformidade com 

o disposto no art. 483, da Resolução n9 S8j72, com a redução da Resolução 
n'+' 57/76, caracteriza-se pelo cxcrclcio das atividadcs de gestão financeira e contábil, 
na aplicação do Fundo Especial (FUNCEGRAF}, nos termos deste R_cgulamento. 

CAPITULO III 
Do Fundo Especial do Cenlro Grinco (FUNCEGRAF) 

Stçào I 
De ~Walnstltulcio e Finalidade 

Art. 69 O Fundo Especial do Centro Grâfico do Senado Federal -
(FUNCEGRAF), criado pelo Ato n9 13/74, da Comissão Dirctora do Senado Fc· 
dera!, fundo especial de natureza contâbil, nos termos do§ 29, do art. 172, do De· 
creto·lei n9 200, de 2S de fevereiro de: 1967, com a rcdaçào do Occrcto.[ei nv 900, de 
29 de setembro de 1969,asscguru ao CEGRAf a sua autonomia financeira. 

Stçào/1 
Dos Recursos do FUNCEGRAF 

Art. 7'+' O FUNCEGRAF se constitui dos seguintes recursos: 
I- dotações consignadas no orçamento do Senado Federal para o CEGRAF c 

cri:ditos adicionais c suplementares, autorizados pela Comissão Dirctora, destinados 
a reforço das consignações orçamentArias; 

11- receita proveniente: de operações de natureza industrial, por mcic de convé
nios ou acordos com órgãos da administração pública, dircta ou indircta; 

III - doações, auxflios ou subvenções de entidades pUblicas ou particulares, 
nacionais ou estrangeiras; 

IV- receita proveniente da venda de publicações próprias; 
V- recursos provenientes da alicnuçilo de material ou máquinas; 
VI- recursos provenientes de receitas diversas; c 

, VIl- quaisquer outros Que venham a ser atribuldos ao CEGRAF. 
Parágrafo único. Os saldos do FUNCEGRAF, inclusive os orçamentários, 

verificados ao fim de cada exercício, passarão como disponibilidades para o cxcrclcio 
seguinte c serão levados a crédito do Fundo como receita do referido cxerclcio. 

Art. sv O FUNCEGRAF scrA gerido pelo Dirctor Executivo do CEGRAF, 
que o movimentará juntamente com o seu Dirctor Administrativo. 

Stçàol/l 
Da Exec:ucio Orcamcnt,rla e Financeira 

Art. 99 O CEGRAF c:laborurâ previsão orçamentAria anual, de: acordo com a 
classificação funcional programãtica institulda pela Secretaria de Plancjamcnto da 
Presidência da Rcpüblícu. submetendo-a à apreciação do Conselho de Supcrvis.ilo. 

Parágrafo único, A prcvisilo orçamentária deverA ser encaminhada ao Diretor· 
Geral da Secretaria do Senado Fcdcrulaté: o dia 30 (trinta) de março de cada ano, u 
fim de integrar a previsão orçamentAria geral do Senado Federal, 

Art. \O Os recursos orçamcnt~rios destinados pelo Senado Federal ao 
CEGRAF 5erào entregues em duod~cimos, através de Notas de Provisão, creditados 
a seu favor no Bunco do Brasil S. A., cm conta especial, sob o tftulo de "Fundo do 
Centro Grd(!co do Scnndo Federal- FUNCEGRAF". 

Art. 11. Todos os recursos financeiros do CEGRAF serão recolhidos ao Banco 
do Brasil S.A., sob o trtulo enunciado no urtigo anterior. 

Art. 12. O CEGRAF prestarA contas ao Conselho de Supervisão mensalmente, 
até o último dia do mi:s subseqUente:, mediante balancete c dcmonstruções contâbeis. 
os qu;Li~ sc:rJo npó~ cnc:~minhudos à Dirc:toriu Geral do Senado. 

Art. IJ. O orçamento do CEGRAF poderá ser alterado no decorrer do curcí· 
ciu, com uprovac;iio do Conselho de Supc:rvisào. 

Art. 1-l. Cnmpete ao Diretor E)(c:Cutivo do CEGRAF nutorilar o empenho da 
de~rcsa 1: ii L'nn,cqUcnte emis~ão de Notas de: EmJ'Ienho. Ocm como orden:~r 0 pa}ZU· 
mento de despesas, nutoril'IT ;1 emi~~ào Je Notu~ de Cobrança c: as de recolhimento. 
uhscrv:tdu, us tHJrma~ vi!lentes nn sistema orç;mltnti'lrio. 

~ )
1
' Ex~·ctuada~ as despes:\~ com folha de p;t!I;Unc:nto de pessoal cu~ relati\'US u 

cn~arpo~ 11\~mui~ de cuntrato~ nu con\·i:nins celc:hrndtls com a devida ilUtoril:u~ilo, ne
nhum J'lll):ilmcntu ~upcrior a ~00 (quinhentas) ve1.es o valllT de rcferêncüt lhudn na l'm· 
ma thl lc~i~l;t~Jn fcJcrul. ser:'! cl"ctllado ~cm a prévia autoriliH;i\o do Pre,ith:nte do 
C)n,eJhn tlc Sllrcrvi~i"w. 

~ ~Y O Dtrctor bccutil•o ~uhmctcrú :1 prévia autoril.il\i\0 do Prc~idcntc do 
Cllmclhntlc Supcr\is.in a~ Pf<lpo~ta~ para compra de material e CtHIIrataci\n de ~cn·i· 
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çoí> de que decurram dcspes:.s sureriores u JOil (cem) vezes o vnlor de refcrtncilt, hem 
..:nmo a~ rchniva~ ~ c:~:.ecudin de ohrils de valor superior a 500 (quinhema~) vezes o v a. 
lur de referi:ndu. 

TITULO 11 
llu E~lrufuru t' Compcffncl11 do~ OrRMo~ 

CAPITULO I 
Do Conselho de Supcrl'lsio 

Sl•çi1o I 
Dn Competêocla do Conselho 

A .. ,, 1 S. Ao Conselho de Supervisão, nos termos das utribuiçõcs que lhe foram 
conferidas pelo art. 55, da Resolução 58/72. c demais deliberações da Comissão Di· 
ntoru do Senudo Fede rui, compete: 

1- uprovar, por propostu do Dirctor-Executivo, a estrutura e competência dos 
ér)!~IIS de hicrurquia ir.ferior, delinidos pelo presente Regulamento; 

li - uprovar pedidos de autorização de obras que alterem o conjunto arquitctô· 
nico do CEGRA F: 

III - aprovo1r o Plano Dirctor do CEGRAF, e suas alterações, nos termos da 
orienl:lçào li,;,ada pela Comissão Dirctora: 

IV- aprovar 11 politica e o Pluno de Classilicnção de Pessoal do CEGRAF, com. 
prec:ndcndo a avaliação e a classilicaçilo de cargos, a lixuç~o de salllrios ou escalas sa· 
luriab, m sistemas de recrutamento, de scleção de desenvolvimento, de nvaliaçilo de 
dtsc:mpenho, de promoção c reclussilicação c de incentivos e beneffcios, bem como o 
sistema eu uplicaçi'lo de penalidades: 

V- a supervisão e liscalização das atividades do CEGRAF: 
VI - aprovur os halancetes mensais, demonstruções contábeis e balanços anuais 

doCEGRAF: 
VII- aprovar o Quadro de Pessoal, seus níveis de snlário c forma~ de promoção; 
VIII- aprovar contratos de aquisição de equipamentos, materiais c execução de 

obras, cujos Vóllores estejam uiCm dos limites autorizados ao Diretor Executivo; 
IX -homologar :1s licitações de obras, compras e serviços referentes a Tomadas 

d= Preços c Concorrências; 
X- uprovur os pedidos de aumento de cotas orçament!lrias: c 
XI -exercer as demais atribuições que lhe forem atribuídas por este Rcgulamcn· 

toou pc:la Comissão Diretora. 
Art. 16. O Conselho de Supervisão, presidido pelo Primeiro-Secretário do Se· 

nado Federal, i: integrado pelo Dirctor Executivo do CEGRAF nu qualidade de mcm· 
bro nato, e mais 4 (quatro) Conselheiros designados pela Comissão Dirctorn, confor· 
me o que dispõe o art. 484, da Resolução 58/72, com a redaçilo àada pela Resolu. 
cuo 57/76. 

§ J9 O Dirctor Executivo do CEGRAF, nu qualidilde de membro nato do Con· 
sclho, gozará de todos os direitos concedidos aos Conselheiros, vedado, porém, o di· 
rcito 11 voto. 

§ 2' Ressalvado o que dispõe o caput deste urtigo, nenhum Dirctor do 
CEGRAF poderá exercer cumulativamente a função de membro do Conselho de Su. 
pcrvisilo, 

~ 3' O Presidente do Senado Federal poderá, por necessidade de serviço, ou a 
s.c:u ju{lO, de~ignur outro membro du Comissão Dirctoru que não o Primeiro-SecretA· 
rio, pnnt c,;,erccr 11 Presidência do Conselho de Supervisão, 

Art. 17. O Conselho elegerá, dentre seus membros, um Vice-Prcsidentc, que 
~~~h~tituirá o Presidente em seus impedimentos, ausências c licenças. 

Stçào 11 
Do J»rcsldcnle c Consclhclro!l 

Art. I H. Ao Presidente do Conselho compete: 
1-convocar rcuniõt:s, dctcrminundo a respectiva pauta com o concurso do Dire· 

t <Jr Exc:cuJivo du CEG RAF: 
11- rrcsidir ii O Cnnst:lho, podendo discutir ;IS "proposições c votá-Jus: 
III -conceder aos Comclhciros vistu dos projt:tos cm discus~ão; 
IV- cumprir e fa1er cumrrir as dcliherações do Conselho; 
\'-ln mar o votu dn~ Conselhcirn~. com a prerrogativa do voto de desempate: 
VI- represC"ntar u Comelho perante u Comissão Diretora do Scno1do Federal; 
VIl - upnw;~r, mi rt~(t'rt•f!dt/111 dn Conselho, nos cu~os de urgência, ou quundo 

n~n haja a possibilidudc de reuni-lo, matérias que dependam de uprovaçiio dn ôr~ão 
coh:J:!iudo; 

VIII-fixura !!ratificação do Sccrelârio do Conselho, que serâ rccrutudo dentre 
0\M.:rvidurC'~dn CEGRAF; c 

IX - fi.\ur a gratilicm;i'lo de prescnçu dos Comclheiros ~s rcuniôe~. 
Art. liJ. A cadu Cnnselhciro C"nmpcte: 
l- comrmrccer ii~ rcuniôes do Conselho: 
11- cstudur c relutar os processos que lhe f~Jrcm Jistrihuídus: 

11 I - purticipur dus di~cussões t: vutuçõc~: 
IV- sugerir mcdid;ts úteis c ncccss(Lrius ao bom funcionumcntn do CEGRA F; c 
V- pedir vista dm prm:cssns t:m dbcussào, 

S1•çilo III 
nu .. ltcunlõl'~ 

Art. 10. O Con~elho de Surcrvi~i'ln reunir-se·{,, nrdinariamcnlc, 2 (duns) vete; 
f"OT mi:~ c, c\truordinariarncntc, quantas ve1cs fnrcrn neces~úria~. pnr convocaçi\n de 
~cu Presidente. 

~ ]v O Ctln~dho ~ó se rcunirú ~:om u presença de, no mrnimu, 3 (três) Con~elhci· 
rl)~, c\cluídu, para efeito tlc quomm, a presença do Dirctor E;o;ccutivo . 

~ :!9 A dut:r,lncal. hora e agendu d:ts rcuniôes do Conselho se1~n comunicadu~ 
ao~ seus mc:mhws com a antecedência mlnimu de 24 (vinte c quatru) horas, pnru n~ 
reuniões ordinárias. 

1-O prazo para a convoc:1ç~o dus reuniões.ordinárias ou c:~traordinárius, depcn· 
tkrl'l da urgência dóis convocações. 

§ Jv As dcliberuçõcs do Conselho scrào aprova<!;ts por maioria de votos, devt:n· 
dtl a Ata rcspectivu ser assinada pelo Presidente, pelos Conselheiro!i presentes e pelo 
St:cretário. 

~ 4~ Os Consclhcirlls que ni'lo c:~:.erçam manduto legisl:Hivn, c com a cxcecão do 
Dirctor Exc.cutivo do CEGR/\ F, furào jus a umu gratilicaçào por compurecimcnto às 
reuniôes, até o limite de:! (duas) por mi:s, com o valor fixado pelo Presidente do Con· 
sclho, nào podendo c,;,cedcr o vnlor de referência, cuda uma. 

§ 5' O pn~amento dn gratilicução supra referida scrâ efetuado pelo CEGRAF. 

SeçUo IV 
• Da Srcrelarla do Constlho 

Art. 21. O Conselho terá uma Secrctnria, cht:fiada por um Sccretârio, designa· 
do pelo Presidente dentre os servidores do CEGRAF, à qual incumbirâ: 

1-assistir uo Pre§idente do Conselho: 
li- preparar o expediente cu corrcSpondCncia do Conselho; 
111-luvrur ns atas das reuniões, proceder à sua leitura e a do expediente; 
IV- prestnr ao Conselho e n cud:1 Conselheiro informações c esclarecimentos so· 

hrc processos c assuntos pcrtint:ntcs ao Orgào, sempre que solicitado: 
V- encaminhar aos Conselheiros, com autorização prévia do Presidente, r roces· 

~os, requerimentos, recursos e Propostas referentes à pauta das reuniões; 
VI- promover a publicação das atas do Conselho c, quando autorizado, de suas 

decisões; 
VIl-ter u sua guurdn o arquivo c documentos do Conselho; c 
VIl l-1.clar pelo hom desempenho da Secretaria, 
9 I' Os scrvicos da Secretaria do Conselho terão o apoio necessârio do Gabine

te do Dirctor Executivo. 
~ 2o As decisões do Conselho constarão de atas de suas reuniões e, aquelas que, 

por suu naturcta, devam ser publicadas na Integra, serão formuliladas por ato do Pre· 
sidcntc do Conselho. 

CAPITULO 11 
Da Dlrctorla Exmulva 

Seçdo I 
Suas Atrlbulç6n e Compollçio 

Art. 22. À Dirctoria Executiva, que será dirigida por um Diretor Executivo, 
compele realizar u integração administrativa do CEGRAF e orientar a politica da 
Administração, consoante as normas legais, este Regulamento e lU deliberações do 
Conselho de Supervisão e da Comissão Dirctora do St:nado Federal. 

Art. 23. A estrutura administrativa da Diretoria Executiva do CEGRAF com· 
precndc os scguintt:s órgãos: 

1-Gabinete 
11- Diretoria Administrativo 
III- Dirctoria Industrial 
Parãgrafo único. Contará ninda, a Diretoria Executiva, com os seguintes instru· 

mentes: 
a) Assessoria 
h) Comissão l»crmancnte de Licitação de Preços 
c) Comissão Pt:rmunentc de Promoções 

St'çào 11 
Do Dlretor Encutho 

Art. 24. O Dirctor E,;,ccutivo do CEGRAF scrfl de livre c\colha e nomeuçi\o do 
PresidenJc: do Senado Fedenll, que podc:rfl recrut:lr nos quadros do CEGRAF ou do 
SC'n:tdu, ou contra\[t·ln fora dcb. 

Art. 25. Ao Diretnr E.\ecutivu, que oricntarfl c dirigirá :1~ utividaJts udmini,. 
tralivus c tinunceirus do CEGRAF, compctt: especilicamcnte: 

1- repre~cnt:tr o CEGR,\F nos ;ltns da c~fcra ndminbtrativa, adotando as medi· 
d;t~ neccs,úrius para ~ua rc:prcscntnçào em jurlo ou fora dele: 

li - celchrur contratos, convênios c ajuste~; 
III- contr<ttar. promnvc:r c disrensur ressoai, pr:lticando todm os 1tlos pcrti· 

ncntc~ ;i udminbtruçito, nu formn do Pluno de Pcssoótl c demais nnrmas buixudns relu 
hicmrquiu superior; 

IV- ~erir o FUNCEGRAF c movimentar seus rccur~os, nu fllrma e~tuhclccid;r 
lltJ Capítulo III, de,\ c Regulamento: 

V- h:tix.ar norma~ intt:rnus dispondo sobre rotinas de trabulhu e funcionamento 
dm serviço~ n:1s úreu~ administrativas e linunct:iru~. inclusive uprovundu o~ munuais 
de ~c:rviçu e ns convênim c contrato~ pura trcinumcnto de pe~~oul; 

VI- dc~i}olnar m titulare~ du~ funçõc~ c cmpre!los cm cumissi\o, nos termo~ dll 
l'lunt1 de Clus~ificuçiln de C.trgn\; 

v r I - dtrigir m 'erviÇIH c manter a di\ciplinu: 
VJ li - m.mter n'l tlc,pc~u' do CECI RAF dentro da prnllramuç~u orçurncntfLrin: 
IX- J"r~cali1ar a aplic;ll.;i'ln do llMtcrial, lclundn pelo ~cu hum aprnvdtmncntn c 

wnscrvw.;:1n: 
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X - uplicar pcnus c.Jbcirlin;Tre' aos ~crvidores, conforme o cstuhelccido neste Rc
gulamcniO; 

X I - futcr cumrrir a~ dclihcraçôcs do Conselho de Supcrvis~o c da Comi~~ilo 
Lirctora: 

XII- comtituir CnmissOcs de Sindicánciu, ou de lnqu~rito, decidindo sohrc 
su:" concluMic.~; 

XIII- pro flor ao Comclho de Supervisão: 
1) o orç;1mento do CEGRAF c as propostas de verbas ~uplemcntnrcs: 
Iii us nltcraçõe~ do Plano de Classificação de Cargos c as modificações nas faixas 

snlari:is; 
c) a ilprovuçào de obras, nos termos do art. 14, § 29, deste Rcgul:~mcnto: c 
d) o Plano Dirctor do CEGRAF c suas alterações. 
Art. 26. O Diretor E!lccutivo scrll substitu[do, cm seus impedimentos, pelo 

Di reta! Administrativo ou pelo Dirctor tndumial. 

Srçào III 
Do!~ ÓrJ:~O~ t Instrumentos da Dlrrtorla E:ucullu 

SubJrção I 
Do Gablnetr da Dlretorln Executlv11 

Art. '!7. O Gabinete da Dirctoriu Executiva, dirigido por um SecretArio E!!e· 
cutivo, í: o órgão incumbido da assistência ao titular da Oirctoria E!lccutiva, com as 
scguinlcs atribuições: 

I - us~istir ao Dirctor Extcutivo nos assuntos administrativos, de ~ccrctariado c 
de representação junto às autoridades c ao público; 

11 -organizar o arquivo c a documentação da Dirctoria Executiva, providcn· 
ciundo a divulgação c o conhecimento interno das dirctrizcs fixadas c prt:parur os atas 
decorrentes das decisões adotadas; 

III- proceder ao preparo dos documentos, processos c demais papéis sujeitos à 
decisão do Diretor Executivo; 

IV- executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas à compclí:ncia do 
órgão; c 

V- desempenhar us atribuições correlatas que lhe forem conferidas. 

Sub.frçdo /I 
D1 Dlretorl1 Admlnlslr•tlva 

Art. 2!i. À Dirctoria Administrativa, que scrâ dirigida por um Dirctor da livre 
escolha do Dirctor Executivo, compete coordenar, orientar, supervisionar c controlar 
a cxccuçào dos sist'cmas de Comunicações, de Pessoal, de Material, de Finanças c 
Contabilidade c de Atividadcs Gerais. 

Art. 29. A Dirctoria Administrativa é integrada pelas seguintes unidades: 
I - Secretaria; 
11 - Seçào de Protocolo c Arquivo; 
III- Scçào de Pessoal: 
IV- Scçào de Material: 
V- Scçào de Contabilidade; 
VI- Scçilo de Serviços Gerais; c 
VIl- Scçào de Obras Civis. 
Arl. 30. À Secretaria compete coordtnar os trabalhos du Dirctoria c prestar ao 

Dirctor o competente apoio burocrático, organizar o arquivo c desempenhar as utri· 
buiçõcs que lbc forem atribu[dus. 

Art. 31. A Scçào de Protocolo c Arquivo compete, gcntricamcntc, as atividadcs 
de arquivo c comunicuções, cabendo-lhe, csptcificamentc: 

l-fiscalizar, controlar c acompanhar u circulação de processos c demais papi:is, 
desde u cntradu na stçiio ati: l'>CU nrquivamtnto; 

11 - cxaminur os documcntt1s que lht forem apresentados, solicitando dili· 
gl:ncias no caso de ni\o cst;arem de acordo com as normas vigentes: 

III- controlar os prnlos, evitando que os assuntos tiqutm stm ~olução por 
tempo inch:tcrminado; 

I V- dar vi~ta de p. ,:,sn~ c dncumcntm sob su:~ gu;arda, mediante a dtvida 
autmilaçàu; 

V- prestar infmmacôes sohre u andamento d1>s processos, cxccto nos ca~o~ em 
que for c:o:.igido sigilo: 

VI- cfetuar c controlar a c:\pcdiç~o c rc!:cbimento de comspondênciu, 
llncumcntllS c outro\ papé:b; 

VIl - munter soh ~uil !,!UUrda c cnntrolc o arquivo de processos c documentos; 
VIII - c:o:.c:cutur ll serviço de: rtpmduçào de papéis c documentos por meio de: 

"!lcrox"; 
IX- prepurur. periodicamente, a proposta pura dtstruiçàu de processos, 

documento~ c demais pupi:is instrvfvci~ 1,u cujo prnLO de vnlidudc: se: tenha e!ltinto, 
suhmetcndo-a ii ;~pruvuçào ~upcriur: c: 

X - dc~cmflcnhur atribuições corrc:lutus que lhe forem conferidas. 
Ar\. 3:!. Â Scçilo de Pcssnul compett: 
I -f'll'll!ln101Ur c c.\tcutur n~ utividudts de cmlaslrumcnto c movimtntuçào dt' 

pe~~oal, munttndo utuuliwdos n~ registro~ c o c:o:.pcdientc relativos à vidu funcional 
d11~ ~crVIdllrt'; 

II - c:o:.uminur c infnrrnur processns c instruir n pc~~unl rtlativumentt " ~cu~ 
llircitm, devere\, u~rcctm d;1 vida funcional c n~scntamcntos dn ~t'r\'idur; 

III - exercer o cornrolt, inclusive c1>tutfstico, da frtqUência do ptsl>O:tl. preparan
do" folha de pagamento mensal, a e~cala de fi: rias c a folha de pagamtnto do prémio 
de produtividade e do 13' salârio, btm como os de: mais documentos dt potgamcnto ,,o 
pC)>~OaJ; 

IV -1.clar rela observãncin du legislação trabalhista c prt:vidtncillria c das nor-
ma~ baixadas pcln~ autoridade~ suptriorcs; ' 

V- propor normu~ c procedimentos c prover as nccc:ssidadt~ relativas à admi· 
ni . .,traç~o do pc),~oal; 

VI- estudar c propor u revisão c atualiluçào do Plano de Classificação do Pe~
soal; 

VIl- desenvolver c executar o sistema de avaliação de desempenho do pessoal, 
assim como assistir à Comissão Permanente de Promoções; 

VIII- estudar c desenvolver a politica de administração dos rccunos humanos, 
propondo as mtdidas n serem adotadas, o melhoramento das utividades funcionais, 
de salários, bcncflcios, seguro cm grupo c assistência social: c • 

IX- desempenhar atribuições correlatas que lhe forem conferidas. 
Art. 33. À Scçào de Material compete: 
I -manter sob sua guarda o almoxarifado; 
11 -exercer o controle do movimento de tntradu c sarda de material e outros 

bens no almoxarifado; 
III- apresentar, mensalmente, ao Diretor Administrativo, o mapa do movi· 

menta de entrada c saJda de material c o saldo existente no almoxarifado; 
IV- c!lcrccr a coordenação de material c do património; 
V- prtparar os ntos c expedientes nccessllrios à realização de licitações de com· 

pras c de alicnaçõts dt materiais c bens instrvlveis ou dispensâveis nos serviços; 
VI -prover os serviços dil Secretaria da Comissão Permanente de Licitação de 

Preços, preparando os utos c mapas respectivos; 
VIl -elaborar c propor a poHtica de administração de material nas Arcas de 

compra, estocagcm, distribuição e alitnaçõcs; 
VIII- cspccificur, padronizar c codificar os materiais utilizados no CEGRAF; 
IX- elaborar, com a colaboração dos demais órgãos, a previsão de consumo dt 

m;~tcriais; 
X- receber, guardar, constrvur c distribuir os materiais adquiridos, exercendo 

o c11ntrolc geral dos estoques, programando as requisições c aquisições, a fim de que 
sejam mantidos os níveis mrnimos de tstoque para o pronto atendimento das solicita· 
çõcs; 

XI- fornecer à Seçào de Contabilidade subs[dios para a elaboração dos balance· 
tcs c balanços patrimoniais; 

XII -organizar c executar o cudastrnmento c o tombamento dos bens móveis c 
imóveis que constituem o acervo patrimonial do CEGRAF, mantendo constante· 
mente atualizados os respectivos registres: 

XIII- exercer tiscalizaçào e controle sobre os bens móveis c imóveis, c\aboran· 
do relatórios referentes à regularidade, utilização c estado dos mesmos; 

XIV- articular-se com a Scção de Contabilidade no que se rdcre à incorpora· 
çilo, avaliação c baixa dt bens patrimoniais; 

XV- emitir certificados de habilitação para participação nas licitações de 
preços, para firmas regularmente inscritas no cadastro da Scçào; 

XVI- encaminhar à Scçilo de Contabilidade, pura registro c posterior 
pagamento, as nelas c futuras de fornecimento; 

XVII- controlar os fundos supridos pnra despesas de pequeno valor c pronto 
pagamento; c 

XVIII- c:xc:cutar atribuições correlatas que lhe forem atribuldas. 
Art. 34. A Scçào de Contabilidade compete: 
1- controlar, coordenar c executar, sintética c analicamcntc as atividadcs da 

cscriturilçào conttTbil dos sistemas orçamcnt:\rio, financeiro c patrimonial do 
FUNCEGRAF. anali~ando, sempre que necm:\rio, os a tos c fatos a clasligudos; 

11 -acompanhar a execução orçamentária cm todas as suas fases, mcdiantt o 
empenho da1o dcspcsus c o controle dos s:1ldos das dotações orçnmtntllrias: 

III- promover a liquid;~çào da dtspcsa, informar t preparar processos que 
Vl!r~tm .;ohrc pugumcntos, obstrvando o cumprimento dos rtquisitos Jcguis; 

IV- emitir, mc:diunte autnrilacào pri:viil, nota) de cm !'lenho, de anuluç:lo de 
cmpcnhus, notils de cohmnça, cheques c dtmuis documtntos de débito c crédito, 
prnvidcnciundo suu as~inatura pelas autoridades compttc:ntes: 

V- elaborar a proposta orçountntária nnual c plurianuitl c as suas alttraçõcs, 
hcm CllllHl o controle da prngrarnuçi\o orç:lrnent4ria ~financeira: 

VI- cl'ctuar o f'lii!WillCiltll dos compromissos, de acordo com a programação c 
a~ imtruçllcs recebida),: 

VIl- vtritic;ar us contus hancárins, conftrindo, mensalmente, os utrntm c.Jc: 
contas: 

VIII - pn:parar, mcnsalmc:ntc, o hnluncttc c demonstrativos de despesas; 
IX- suptrvbionur o sctllr de c;\ \cu lo, na cluboraçilo dns Ordens de Serviço (OS) 

pilril a e:o:.ecuçào du~ encmnendas grâlicn~: 
X - Cllnfcrir o cu~tn dos trabalhos grí\ticos, :10 fin:al dus t:trcfus, Ull retorno d.1s 

Ordcn~ c.Jc Serviço; c 
XI- dt~cmpcnhur atrihuiçõc~ corrcl<~tas que lhe forem cunferidus. 
i\rt. J~. Â Scçi\n de Serviços Gtrais "ornpttc: 
1-udmini~trur ~~~ utividade~ dn restuuruntt e da copa, rre\'cndn ~uas 

rlCCC\~idudcs dt lllUtcrinl e de f'IC~~oal; 
11 - c!lcrcer a \'i):i!úncia diurna c noturnu n;1s úrta~ intcrn:1~: 
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III - c\crccr a~ ativid;Hic~ de rnrtaria, contrnlando os rd,~gin~ de rontn, ;1 cntn•· 

da c~aida 1111~ portlH:.\, de rc~~.1;d, de veículo' c de matcriai~; 
IV- cxcn.:cr '" ativiLladcs de limre1.a c higiene de toda~ as licrcmiCncias intcrn<~~ 

c externa~; 
V- orpanilar c dirigir as ativid;1des rcfc:n:ntes ;ws ~crviços de trunsportc~ c 

Fllr:lgc:m; 

VI- orgunizar, dirigir c controlar o pessoal empregado nas atividadc:~ do 
rcstuur;mtc c da copa, vigilúnci:1, da limpeza c dos transportes: 

VIl- orgununr c controlõtr escutas c.Jc pessoal dos serviços retrocitados, segundo 
o'i turnos de trabalho; 

VIII- mnntc:r cm perfeito estudo de funcionamento e limpeza os verculos: 
IX- articulnr·sc: com u Sc:çào de Material no sentido da previsão e provisllo de 

materiais pura o perfeito e contrnuo trabalho nos vários sctores da Seçào; c 
X-- desempenhar utribuições correlatas que llic forem conferidas. 
Art. 36. À Scçào de Obras Civis compete: 
I- organizar, dirigir c controlar os serviços de conservação c manutenção de 

material, das instalações clétricns c hidráulicas, dos cdifJcios c jardins; 
II -dirigir c controlar os serviços do Sctor de Marcenaria; 
III- o lcvantnmcnto dos orçamentos básicos das obras de cdiftcios, ou outras, 

que devam ser licitndas; 
IV- a construção c fiscalização de obras; 
V - reparos de obras nos ediflcios; 
Vl-11s atividadcs de rcmancjamento das instalações elétricas c hidrll.ulicas; 
VII -as atividades de urbanização das ll.rcas internas; 
VIII- as atividadcs de limpeza c lubrificação das bombas de recalque e a limpe· 

za dos poços de detritos; 
IX- fiscalização, revisão c recarga dos extintores de incCndio; c 
X- desempenhar atribuições correlatas que lhe forem conferidas. 

Subseçào III 
Da Dlrctorla Industrial 

Art. 37. À Dirc:toriu Industrial. que serà dirigida por um Dirctor da livre 
escolha do Dirctor Executivo, compete coordenar, orientar, supervisionar c controlar 
a execução dos sistemas de plancjamcnto gráfico, de tipografia, de "offsct", c de 
manutenção de todas us atividades-fins do CEGRAF. 

Art. 38. A Diretoria Industrial é integrada pelas seguintes unidades: 
1-Secretaria; 
11 -·Seçào de Coordcnução; 
III- Seçào de Arte; 
IV- Scçào de Diagrnmaçào; 
V- Scção de Composição; 
VI- Scçilo de Fotocomposiçào; 
VIl- Scçào de Paginação; 
VIII- Seçào de Revisão; 
IX- Seç~o de Fotomecânica; 
X- Scçào de Impressão; 
XI- Scç~o de Acabamento; 
XII- Scção de Expedição; c 
XIII- Scçào de Manutenção, 
Art. 39. À Secretaria compete coordenar os trabalhos da Dirctoria c prestar ao 

Diretor o competente apoio burocrático, organizar o arquivo c desempenhar 11s 
atribuições correlatas que lhe forem conferidas. 

Art. 40. À Scçilo de Coordenação compete: 
I- a coordenação das tarefas rcrcrcntcs às Ordens de Serviço (OS), oriundas da 

Scçào de Contabilidade, acompanhando-ns, seçào por scçào,at6 a completa exccuçào; 
11 -o controle da produçiio, verificando se estilo sendo obedecidos os limites de 

custo de mào-de-obru c de material; 
III- u verificação da qunlidadc do serviço C.llccutudo; 
IV- cfc:tuar u liguçào entre as s.:ções r.xccutivas e a Dirctoriu Industrial; 
V -levar ao conhecimento do Dirctor Industrial as falhas existentes na 

execução do serviço, seja com referência ao >ltTa!io nu cxccuçilo das OS, seja com 
respeito a matcriul inutililndo; 

VI - nprcscntar ao Dirctor Industrial relatório semanal sobre o undamcnto dus 
OS, com us ocorrências positivus c ncgntivus; c 

Vil-a execução de turcfascorrelatas que lhe forem utribufdns. 
Art. 41. À Scç1\o de Arte compete: 
I - 11 cluhoruçào do desenho dns cnpas dus ohrus 11 serem cditndus; 
II - n cxccuçJo de tr01halhos de urtc c desenho cm geral: 
III - u c:~ccuçào de tarefas corre lutas que lhe sejam utrihufdus. 
Art. ·1~. A Scçim de Diagrumaçào compete: 
I -a c.\cClH,'iln de \crviçn ... t!c murcaçàn de originais: 
li - :1 rcprntluçfln c cluhtlTUçiw de modelo~; 
li J - arquiv;1r puhlicaçiic' pura mmlclm de novo~ ~erviçn~: 
IV- acompanlwr o andamento dos serviços, lhcalilundo o >.:llnlf'lTÍmcnto da~ 

indicoçi'lc~ feita.~: c 
V- dctuar a~ tarcf;t~ currcl;tta~ que lhe scjum confcridus. 
1\rt. •IJ. A S~:ç~o de Cumpn~içào compete exceutur os trahalhos de cumpnsi~·ào 

tipogrúlica c c1u:~u 1 :1r uut r as tur~fas t:nrrclutns, 

Art. 4·1. A Scçüo Llc Fotocomposiçào cmnpctc a c:luhoraçilo de mutrizc~ pura 
rcproduçi'10, pelo ~istcrna ''off~ct '', c ii cxccuçi\o de outrus turc:fa~ correli1t<1~. 

rcs: 

Art. 45. ,\ Stçüo de Pagin:u;;1o cnmpctc: 
I -executar a p;~ginaçiio c montagem d11~ tuhclu~: 
li - confcccillnur chup:1~. conforme os originais; c 
J 11- c\ccutu~ ~~~ tarc:fils corrcluta!i que lhe forem utribuldas, 
Art. 4ti. A Scciio de Revisào compete: 
I - cxccutnr u revisào da~ composições de ncordo com os originais dos truballo~; 
li - u corrcçUo, ou modilicuçào dos originais, quando determinadas pelos ruto· 

III-levar ao conhecimento da dircçào as irregularidades havidas nu c.llc:ucllo 
dos trubalhos: c 

IV- rculizur :Is turefus corrclutus que lhe forem cometidas, 
Art. 47. · À Scçào de Fotomecânica compete: 
I- prcparur c retocar os filmes: 
11- copiar, revelar c retocar chapas; c 
III- C.llccute.r as tarefas correlatas que lhe forem atribuídas, 
Art. 48. A Sc:çào de lmprcssilo compete: 
I- cngradur c imprimir Os trabalhos; 
11- tirar provas; c 
III- executa:- tarefas correlatas. 
Art. 49. À Scçào de Acabamento compete realizar as tarefas referentes uo 

acubamcnto de livros, jornais c similares. 

Art. 50. À Seçilo de Ellpcdiçào compete: 
I- receber os trabalhos conclufdos; 
11- endereçar, rotular c expedir os trabalhos c.llcCutados; 
III- registrar, cm livro próprio, ou cm documentos, a entrega das cnmmcndas; 
IV -levar ao conhecimento do Diretor Industrial as irregularidades apresenta. 

dus na quantidade ou qualidade dos produtos recebidos; e 
V- cxccutur t:1rc:f:1s correlatas. 
Art. 51. À Scçào de Manutenção compete: 
I - c:xccut<~r c controlar as atividadcs de munutençào e conservação de mãqui. 

nas, equipamentos, materiais c instalações; 
II - instruir e orientiiT o pessoal executivo no sentido do bom e perfeito uso das 

maquinas, equipumcntos, materiais c instalações; 
III - manter soh sua guarda us fcrramentus c equipamentos destinados ao 

desempenho de suus turcfas: 
IV- controlar o empréstimo de ferramentas e equipamentos às outras scções, 

responsabilizando os usuãrios; 
V- encaminhar ao Dirctor Industrial :1 reluçào mensal das seçõcs ou servidores 

que estejam retendo, indevidamente, ou fora do prazo concedido, ferramentas ou 
equipamentos; e 

VI- executar tarefas correlatas. 

Substçào IV 
Da Assnsorl1 

Art. 52. A Dirctoriu Executiva contará com um corpo de assessores de diversas 
áreas, assim compreendido: 

1-Assessor Jurldico; 
11- Assessores Administrativos; 
III- Assessores de Artes Grãficus; c 
IV- Assessores Técnicos. 
Art. 53. Ao Assessor Jur[dico, que terll. o titulo de Bucharcl cm Direito, 

compete: 
l-assessorar o Dirc:tor Executivo; 
II- dar parecer sobre as matérias ou processos que lhe forem encaminhados; 
III - tomar parte nus Comissões de Sindicdncia, ou de Inquérito, quando 

designado pelo Diretor E.llcc:utivo; 
IV- dur assistência uos vários selares do CEGRAF, quando solicitado; 
V- claborur contratos de obrus c serviços; 
VI- redigir port:lrius, avisos, convenções, regimentos ou rcgulumcntos, quando 

puru isso dcsignudo; 
VIl - fuzcr 11 defesa prévia nus questões trubulhistus, ou cfvcis, do CEGRAF, 

encuminhumlo-us à Procurndoriu-Gerul da RcpLlblica; c 
VIII- executar us turefus correlutus que lhe forem conferidas. 
Art. 54. Aos Assessores Administrativos, que deverão ter titulo de Bachupel cm 

Econorniu, Administmçi\o, ou ciência corrclutu, compete: 
I - as~c~~nrurcm o Dirctnr Executivo e as Dirc:torias pura us ~1uais tiverem sido 

dc~if!nudm; 
li - d01rcm r•trct:cr suhrc as matéria~ que lhes forem cncaminhudas; 
III- tomarem parte na~ ~~lml~'lic~ pora q11c J'Mcm dcsil:\lliHlos; 
IV- C\tudarcm c proporem mc:didus cconômicus, financeiras ou admini~trati· 

\'a~. rdcrcntt~ ;w hum fllll~Íonamcntn do CI·:GRAF; c 
V- c~ccutarcm H~ tarefas cnrrclat:1~ que lhes !'orem cnmetillas. 
1\rt. )~. Ao~ A~~c ... sorc~ de 1\rlc~ Gridicas compete: 
I- ii~~·C'•"Illarcm n Dirct1ll Exc~utivn c iiS Dirctorü:s p11ra que fnrcrn dc~i~nadns; 
li- darem p<~rct:cr o.;ohrc il'o1J1;1téri;~s q11c lhco.; forem encaminhutlas: 
J li - lillil:llcm parte m1., wmi,.,t.lt'., par:1quc l"mt:lll dc'oÍ).!natln.,: 
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JV- t:'>tudarcm c pr11J1Llrem mcdrdJ, .:o111 vr~la an hum t.lc\elll[l~nho d,1., t<Lrd:r~ 
,'firi'Li.:oL'>; C 

V- e:o.n:u!.rrt•m ;r,·tarcLr, wrrelata' IJLie lhe' forem comctid.L\. 
Art. ~6. A,,., ,\~~e,.,me' Técnieu.,çompcte: 
I - "~~elo,IHafCIH 11 Dirctl1f E:o.cCLl\1\'0 c !L)o DirctnrÍa\ rar;r a~ qu.m forem 

Lbii•nado~; 

I I- darem tMrecer ~nhre a~ matéria\ que lhe~ forem encaminhati:J~; 
li I -tomarem rurrtc na~ comi.,~ôc~ para que forem dcsr~nadm: 
IV - e'tudarem c prupurem mellid;~.;, com vi~ta ao melhor funcionamento do., 

-,crvr~·,,, na~ {Jrc:rs cm que ;~tuurcm; c 
V·- e:o.ccutarem tarefa., ~:nrrclatal> que lhe.\ forem cometida~. 

Suh.H•çiio V 
O a CnmJo,~o l,crmunl!nlc de Uclcuçüo tlc l1rcçm 

1\rt. 57. O CEGRAF lerú uma Comissào Permanente de Licit;~ção de Preços, 
compo)ota de três (3) membrm efetivos e doi:. (2) suplente~. nomcadm pelo Diretor 
Exec:uti\'0, • 

P:rr~~r:~fo rinicn. o., mcmhro~ d:r Comissão serão s~rvidores do CEGRAF c 
exerccr:io sum. funções sem prejuízo das suus atribuições normai~. 

Art. 58. A~ licit;rçõcs para compras, ohral> c serviços c alienações ohc:decerão 
ao <.lispmto no Titulo XII, do Dccreto·lci n~ 200, de 25 de fevereiw de ILJ67; do 
Decreto nY 73.140, de 9 de novembro de 1973; do Ato n11 9/73, da Comi~.~iío Dirctora 
d11 Senado Fcdcrul e da~ normas correlatas. 

Arl. S•l. A Seçào de Material~ con~ideruda úrgiio 11uxiliar da Comi~~i'Lu, a I.JUal 
a~.~c~ ... orar:r, prepuandn Indo o expedi~:ntc d:~~ licitaçôcs. 

Art. 60. Todas a~ propo~ta~ de compras, ohr;~s, ~cr~·iço~ e alien:tçõc~ ~cr:io 

encaminhada~ dirctamcntc à Scçào de Material, que, dcpoi~ de entendimento~ cum a 
Dirctoria inh:re"ada na tlpcraç~o. cncmninhar:r o a~suntu, por intermédio da Dircto· 
ria ,\dmini~trativa, an Dirctor Executivo, para as posterior.:~ providi:ncias d;t Comi~· 
... :rn. 

Mt. 61. A li.:it:tç:ln de wn\'itc' ~crrt fcit;t pela Seção de ~1aterial c aprovada 
pelo Dirctor Exe~:uti\"o; as lkitações de Tornad;t de Preços c de Concorrência . .; ~erão 
aprnv:rd;r~ pelo Dirctor bccutivo c homnhlgad;rs pelo Conselho de Supervisão. 

Par:'tgrafo único. Na~ opcraç,ies atê o VJlor de 20 (vinte) valores de referênci;t 
l>erú dispcnsad;r a licitaç:ln. 

Art. 62. o~ contr;rto., oriundLls da~ licitaçõc~ segundo os termos do artigo 
anterior, depu i~ das rc~pectiva~ ;tu\ilrizações, serão as~inados pelo Diretor Executivo. 

SuhJe(iio VI 
Du Comi~~iio Pl!rmAncnlc de Promo~:õ~'!> 

Art. 63. Os membros que constituem a Comissão Permanente de Promoções, 
em número de trts (3), ~~rão servidores do CEGRAF, desigmtdo~ por Ato do Dirctor 
Executivo, e c:o.ccutar~o cs~a~ funçõcs ~em prcjuílo de :.uas atribuições normais. 

Art. 64, lnteg.rum o presente Reguhtmcnto as normas e instruções para avalia· 
çim dos processos de promoção por merecimento e antigUidade, em forma de Anexos. 

Art. 65. A Combsiio somente poderá funcionar com todos os seus membros. 
Art. 66. A Comissão terá a assistência da Scçl!.o de Pessoal, n quul dever~ 

manter o us~entumcnto individual de c:tda servidor rigorosamente em dia. 
Ar!. 67. A Seçào de Pessoal cncuminhará ao Dirctor Administrativo, periodica· 

mente, a relaçàtl de vap.as c dos servidores que deverão preenchê-las, pura o devido 
cnc:tminhamcnto à Comissão Perm;mcntc de Promoções, 

Art. 6!i, Compete à Combsão Permanente de Promoções: 
I - rcver o julgamento inicial dos servidores expresso nos Boletins de Mereci· 

mcnto; 
11- cluhorur, pcriodicamcntc, us clussilicaçõcs de merecimento c de antigUidu· 

de, de ucordo com u~ normas c instruções citudas no urtigo 64, 
Art. 69. Os recursos contra atas da Comissllo serilo formulados, por escrito, 

pelos intcressudos, dentro do prazo de cinco (5) dias a contar da data de sua publica· 
ção, dirigidos uo Diretor r\dmini:.trativo. 

PARTE I 
Do Critério du Promoções 

Art, 70, Promoção é u elevuçilo do servidor à classe imcdiutumcntc superior 
àquela a que pertence, na respectiva série de classes, ou, dentro du própria classe, a 
altcrnçào de nível ou letra. 

r\rt. 71. O intcrstfcio pura promoçilo será de I (um) uno de cfetivo excrcício na 
clussc u que pertencer o servidor. 

§ I~ Vcrificudu u ocorrência de vug;~s c incxistindo o intcrstfcil' rcgulumcntur 
entre os concorrentes, o intcnotício poderá ser rcduúdo pura 6 (5cis) meses. 

~ 29 A promoçilo nus condições descritas no purágrufo untcrior só scrú pro· 
cessutlu quando de intcre~sc do serviço c rulT determinuçào fundumcntudu do Dirctor 
respectivo, 

Art. 72. As promoções se furi\o à rnlilo de 2/3 (dois terços) por merecimento e 
de I fJ (um terço) por nntiguidudc, ultcrnudamentc. 

Pun\grufo único, Em primeiro lunur serilo efetuudus 11s promoções por n11:reci· 
mento eu ~e~uir us atribuldas uo principio de untiguilludc. 

Art. 7J. O ~crvidor que tenhu sofrido suspensão podcrú ser promovido, consi· 
derundu·~c os utcnuuntc~ da fultu comctidu e que t.lu uplicuç!lo du pena it t.lutu du 
rrnmoçitutenh:r dct:urrido o interstício mínimo de I (um) itnu. 

u.w 

Art. 74. ,\, li~t<~~ de prom01.;~'' tkvcr.io ... er prnl.mlcJitc ~ullm~trd:1\ ;ro p::rc~~:r 

du\ Dirctore' de Drv1~iltl a que pertençam o.'> ~cr,.ulorc~. ilpw~.rd.t'> pelo Drrctut 
\dnrini,trativu, que ;r~ cn~:ammhar{r Jll Dirctor F\ccutrvo p.1r.t ILllllllllo~.~~:,u c puhll

çaç.w. 
Ar!. 75. ,\~ prunw~ôc~. ~cjam por merecimento, ,cj:rm p•H ;mtrguid.Hk, u~~cm 

nhcdc.:cr <LOS critério~ de intcre~~c tlo dc~envolvimento técnico e adrrurmtrativo (j., 

CJ:GR,\1-', pelo que .\cràlL ~ernprc ]ev;Hios cm wnta m ~q~uintc\ elemento'> n:fcrcntclo 
ao.\ t:andidato!> i1 promoçim· 

I- grau de in,trução; 
11- merecimento geral, considcrando·~c paw j~.,o aprnvcitamento proll'o~mrral. 

c~pírito de iniciativa, 'ociabihdade, folha corrid;r intcrn.t c externa c deJit.:,u,:ãu au 
.. erviço alinda !t cliciênciu; 

lll - titulo~ c diplomal> de CUhO~ aliciai~; c 
IV- títulos c Uiplomas de cur~o!> ministrado~ no CEGRr\F, ou por ele 

rccomcndudos ou indicado~. puru espccializuçào ou melhoria dc .c"onhecimcnto~ du 
pc:.snal. 

r\rt. 76. Os servidores que se recusarem a fazer os cursos mini~trado~ pelo 
CEGR,\F, nus tcrmo~ do item IV, do .utigo antcrior, poderão ser preterido~ na ... 
promoçõe~ pelo~ ~crvidorcs que tenham obtido os rc:.ultados pcr~cguitlo' pelo~· cu nu'> 

ministr:rdn~. 
PARTE 11 

Ua Promoçüo por :\1erccimcnlu 
Art. 77. ~a~ rromoçZJe .. por rncrecimcnto ser~ encaminhada ao Diretor 

Exc~:utivo uma lista de ~crvidorcs, o qual com assistênci;~ do~ Dirc10re~ de Di\'i~.iu, 

selccion:~r[r O!i nomes daquele~ que serão promovidos. 
Art. 7H, O merecimento Uo ~crvidor, par<~ efeito de promoção, ~cr;í apurado 

pelo Hoh:tím de Merecimento elaborado pel:r Cornissiio Permancnte de Pron10o;iic., 1:: 

pclmcritêrim da~ :-.:onna~ c ln~truçõc~" que ~c refere o art. M. 
Art. 7Q. An ~ervidor ~cr:1o atribuído~ ponto~ po~itiv,l~ c ne~ativm, ~epundo 11\ 

~:rité:no)o prce~tahc!t:cidu~. para avaliação de merecimento . 
t\rt. HO. l)ara o dispo~to no artigo :mterior, ~crào comidcr;rdo\ cum11 ponto-, 

po.;itivm, principalmente, o~ clemcntm r,;onstantc., do Boletim de Merecimento c. 
complementarmente, as condições c~tahclccid:t~ na~ Normas c ln~truçúe~ pi.! r a i.IV;rlra· 
ção do~ proce~sm de promoçào c, igualmente, !terão e~sa~ Norma~ t' ln~trw.;õe . ., 
levadas em considcraç;1o na conwgem dos pontm negativos, cm que, principalmente, 
rcss:.ltarão a falta de .miduidade, impontualidade, indi~eiplina, mau comportamento 
c, por ponderação, o~ elemento~ citados no artigo 75. 

Art. MI. A aferição das condiçüc~ cs~cnciais de merecimento ~erão fcitu~ rclll 
Chefe imediato do servidor, informada com as condições complementare~ pela Scçi"ro 
de Pessoal. 

Purágrafo único. Na apreciação das aferições, poderão os Dirctorc~ de Divi~ilo 
rctilicar as informaçõe~ ali constantes c firmar seu próprio conceito do servidor, o 
qual servirá de orientação linal à Comissão Permanente de Promoções ao elahornr 
seu relatório. 

Art. B2, Os signatários dos Boletins de Merecimento ficam respon~ávci~. 

solidariamente, pclos informes prestados, respondendo, no mesmo grau, por parciali· 
dadc comprovada. 

Art. 83. As rcspostus aos quesitos formulados, feitas as restrições cabíveis, 
quando for o caso, tlcverào refletir, comjustezu. o comportamento do informado, 

Art. M.t. A falta de assiduidade serâ determinada pela au~ênciu inju:.tilicada do 
servidor ao serviço, computando-se um ponto para cada falta. 

Art. RS. A impontualidudc horâria serâ determinud:t pelo número de entrada~ 
turdias c saídus antecipadus nào-justilicudas. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo as entradas turdias e safdas untecipa· 
das serão somadas, computando-se I (um) ponto puru cada grupo de 3 (trêS), sr:ndo 
desprezadas as que nilo atingirem aquele número dentro do semestre. 

Art, R6. A indisciplinu será apurada tendo cm vista as pcnalidudc.~ de rcprcen· 
são verh11l ou escrita c a suspensão do servidor, 

Purãgrafo único, Na aplicação do disposto neste urtigo, cada repreensão verbal 
corresponder!\ a 2 (dois) pontos; cada reprccnsilo escrita corresponderá a4 (quutro) 
p~lntos: c cada dia de suspensão aS (cinco) pontos, 

Art. 87. O mal comportamento, caracterizado pela embriaguez, ou ~cmi· 
cmbringuez, dentro ou fora do serviço contar!\ de I (um) a 10 (dez) pontos negativos, 
conforme u reincidência ou gravidade do fato. 

Art. R8. Nilo poderA ser promovido por merecimento o servidor que tcnhu sido 
colocado cm disponibilidade. 

PARTE III 
Promoçiio por Antl~tuidlldt 

Art. 89. A promoção por antiguidade será dcterminuda pelo tempo de efctivo 
e.\crcfcio nn clusse,upurudo no último dia do primeiro mês de cada semestre. 

Pan'lgrnfo único. Só poderá ser promovido por antiguidade o servidor que obti· 
ver, como gruu de merecimento, pelo menos, mctadc do máximo alribuiveL 

Art. 90, Será con~iderudo cfetivo e11:crcício o nfustumcnto do ~crvidor nos 
termos do que, u tul respeito, dispõe u ConsoliUuçào dus Leis do Trabalho e leis 
complcmenturcs. 

Art. 9 I. Quando ocorrer cm rate nu clussilicuçàu por anti~uid.tde, tcrá prcfe-
ri:ncilt, ~ucessivamentc, o ~crvidor: 

I -de muior tempo de cusa; 
11 - tle maitlr prole; e 
III - mui~ idnso. 
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CAPITULO III 
Du!> Acrlhuh;ÕI.'!i do!!! Can"os dt· Dlrcçito, Funções Grlldnclldll!i! c DI.' mal!!! Emprc~o~ 

Seçlio I 
Do" Dlreton~!'l de Dlvlsiiu 

An. 92. A Dirctoril1 Adminbtrutivu c a Dirctoria Industrial ~enio dirigidus, 
cada umu, por um Dirctor de Divisão, ao qual compete: 

1- organizar os serviços de sua Divisão, propondo ao Diretor Executivo: 
ui admissôes: 
b) demissões: 
c) substituições ou desligamentos de chefia; c 
d) licenças dos servidores, nos termos da Consolidação das Leis do Tr<~balho, 

Leis Complcment<~res c este Regulamento: 
II- dirigir os trabalhos, observando c fazendo observar as normas rcgulamcn· 

tares c as determinações superiores, a fim de munter a ordem c <1 disciplin>~ na sua 
Divisão, propondo ao Dirctor Executivo penas disciplinares cabíveis: 

III- controlar os serviços de sua Divisão, podendo, cm função das ncccssid;u.lcs 
dos mesmos c com anuência superior: 

a) convocar (lessoal para tiabalhos extraordinários; c 
b) antecipar, prorrogar e cnccrrur o expediente dos trubalhos: 
IV- manter o Dirctor Executivo a par das atividudes da D1visão, por meio de 

rel:1tório mensal; 
V- colaborar com o Diretor Executivo: 
M) na elaboração do relu tório global de lim de ano; 
b) ~crvindo de: elemento de ligação entre a sua Dirctoria c os titulare~ dos oq:i10~ 

de sua Divisão; 
c) representando sobre falhas verificadas em ~ua Divisão c propondo as medida~ 

repressivas ou corretiva~: c 
d) dando seu visto prévio uos processos de compra rclati\'m ~~ lil.:itaçúcs cm Mia 

Divisiio. 

Seçiio 11 
Do Chefe da Coordrnuçào dc J•roduçiiu 

Art. 9J. Ao Chefe da Coordcna~.<u Ue Produção que dever~ ser cxcrcidu por 
um As~i~h:ntc de Produçiw, incumbe a tOtrefa de harmonitar ih vitrias ativid>~de~ da~ 
Scções du DivisJu lnau~trial, de~dc o câlculo c orçumcnto até a expedição, inclusive, ll 
contn1lc da produçilo, a lim de assegurar u eficii:ncia dos trabalho~ gráfico~. 

Srçciu III 
Dos A~o,istcnlcs de 111vi~~~~ 

Art. 94. Ao As~i~tcnte de Divisão incumbe a~,•~tir e .tu.\lliar dirclilmcnte ao 
Diretor de Divisão no desempenho de sua~ atividadc~; manter conta tos de rutin;t com 
ns dcmai~ órgão~ d0 CEGRAF c do Senado Federal, qu;mdo i.1Uton1alio; n:pre~cntar 
1l Dirctor de Divisão c fornecer informuçõcs preliminares ~obre o~ trab;Liho~. quando 
~olicitado; reali1.ar estudos c pesquisas sobre as~unto~ cspcciai' que: lhe forem rco.:u· 
mendados: manter o Dirctor informudo sobre os prohfemas d:1 Oivi~:io, ;tprc~c:nl<tndo 
c sugerindo mcdid:t~ de a~sisti:ncia ti:cnica que venham ;\ll c:ncontro Uo apcrfciçoamcn· 
to e mclhor:.mcnto do tluxo de trabalho. 

Stçiio IV 
Do !i Chefes de Seçiio 

Art. 95. Ao Chefe de Seçào incumbe dirigir c controlar os ~erviços :. seu cargu; 
fis;,;aiil.ar a presença dos ~crvidorcs sob sua chefia: informar a concessão de licenças 
aos :mvidorc~ de )iUil Scçào: comrolar a freqUi:ncia dos servidores lotudos n11 Seçiio: 
rcprcscntilr ao Dirctor de Divisão sobre us falta~ dos servidore~ c mcidcntcs (.jUe oco r· 
rcrem na Seção: muntc:r a ordem c disciplinu no sc:rviço; c:laborar c encaminh;~r it 
Divisão relatórios mensais; ser elemento de liguçlin entre a Seção c u Divi~ão; infor· 
mar e encaminhar os Boletins de Merecimento; encaminhar ao Diretor de Divisão us 
sugestões, reclamações, requerimentos e recur~os dos servidores. 

Seçiio V 
Dos Encarregados de Turno 

Art. 96. Ao Encarregado de Turno incum~e informar ao Chefe de Sc:çào sobre 
todus as ocorrências verificadas cm seu Turno de trabalho, tendo ainda us mesmas 
atribuições daquele Chefe com relação aos servidores, à orientação dos trabulhos, 
informações, disciplina e rcpresentaçi'lo. 

Seçào VI 
Do!i Sccrellirlos 

r\rt. 97. Ao Secretário incumbe auxiliar os Dirctores no desempenho de ~u;~s 
atribuições; orgunit.ur sua ugcndu de trabalho; dutilogrufar o expediente: organi1.11r c 
munter cm diu os arquivos; registrar u movimcntuçilo dos expedientes interno~ c e\tcr· 
nos: receber c flller chumadus tclefónicus; excculur t11refu~ de rc;:cepç~n c dc~cmpcnhur 
todus as utividudcs peculiares à funçilo. 

St•çâo VI/ 
l>o~ Encnm.'"ndo~ dl' St•tur 

Art.IJH. Ao Em:11rrcgudo de: Sctor incumhc informur uo Chefe da Sc~;iw ~llhrc 
os 11ssunto~ de sua área de atum;Jo: or!lunitur c di~tribuir m trubnlhns' de \l:U ~ctur; 

orientar seus subordinndos quunto 11 execução dos mesmos: Cnl1\rolar as ficha' de tra· 
halho c realizar :~s tarefa~ peculiares à funç~o. 

St-çiio VIII 
Dos demuls Emprc~:o!S dQ CEG RA F 

t\rt. 99. Os demais empregos do CEGRAF, que integram o~ v:trhl~ Grupn' 
Ocupncionais, têm as suas ntribuições definidas no Pluno de Clussificut;àu de ('arJw~. 
que constitui um anexo a este Regulamento. 

TITULO III 
Do Pl11no de PcswQie do Rc~:lrnc Jurídico dos Sn~idurc!l 

CAPITULO I 
Oo Plano de Pcs!!OIII 

t\rt. 100. Os servidores do CEGRAF, mediante u~sinatura de contr;llo Ue tr<t· 
halho, ocuparão empregos, cuja natureza, atribuições, csc:1las sulariais, norma' de: 
admis~ào, demissão, c!assilic;lção, rccfassificuçiio c demais ;~spectlls runcionais s;io 
objeto de Plano de Classificução de Cargos. 

Art. lO\. Os empregos que integram o Quudro de Pcssou! si1o classificado~ 

como de provimento em comissão c provimento efetivo, na forma dl1 que dispõe n 
Plano de Classificuçüo de Curgos e este Regulnmento. 

§i"' Além dos Cargos cm Comissão, que compreendem os c;~rgos de: dircçim c 
asse~soramento ~upcrior, o Quadro de Pcswal terá Funções cm Comis~ilo, de~tinada~ 
a atender as necessidades de provimento de fur~ções de assistênci11 c chelia intcrmc· 
diária, requeridas pela estrutura administrativa do CEGRAF. 

Art. 102. Os ocupantes dos Cargos cm Comissão ~erào esculhidos c imlic;Hlo~ 
pelo~ respectivos Dirctore~. quando forem de SUi1S t.rcaS, para i.lprovação do Oiretor 
E\ecutivo. 

Art. !03. O Diretor Executivo ser!• substituído, cm seus afastamento~ c Lmpc· 
dmlcntos ou liccnç:.s, nos termos do art. 26, ad rdcrcndum do Presidente do Con~elho 
Je Supervisão. 

i\rt. 104. Os suhstitutos eventuais dos titulures dos dcmuis C>~rgos cm t\1· 
missão, ou Funções em Comissão, serão designados pelo respectivo Dirctor, para 
aprovaçilo do Dirctor Executivo. 

Art. lú5. E tcrminantc:mente proibido, em face da nutun:1a industrial d1l 
CEGRAF, a cessão de seus servidores ao Sem•do Federnl, a Cltmara dos Dej)utadm 
ou u qualquer órgão público ou particular. ~ob q~alqucr título ou pretexto. 

Art. 106. A <Ldrnissào ao Quadro de Pes~oal, c:xcetundo o caso de scnidllres 
requi~itados de outros órgãos, obedecerá às normas cstubclccld:l~ nn PI uno de Cla~~ili· 
c.1ç:io de Cargos c por este Regulamento. 

~ I"' Os candidatos a emprego no CEGRAF obc:dcccrilo :,~ sc~uintcs cxigtncias: 
u) idade minim;t de I li anos c m:h:ima de 50 ano~; 
b 1 habilitação cm lestes c provas de sulicii:nciu: 
c) aptidão cm exames psicotécnicos: 
d 1 cJ~:arnes de s;midade fisica e mental; 
c) requisito~ c~pecificos de habilitação para as funções ou emprego que c~crccrú. 
Art. 107. A admissão de ~crvidorcs, a qualquer titulo, obcdc:ccrú, ngorosa· 

mente, numérica c funcionulmcntc, uo Quadro de Pessoal em vigor. 

CAPITULO II 
Do R~gimc Jurídico 

:\rt. IOK. O regime jur!dico u que se ~ubordinum os servitlorc:~ do CEG RAF ~· u 
c~tahelccido pela Consoliduçào das Leis do Trabalho e legisluçào complt!mo.:nt>~r. 

Art. 109. Os ~ervidores do Sc:nado Fcdcrul, du Cíimum dos Deputados, ou de 
quulqucr órgão público ou p;1rticulur, quando postos;) disposição do \FGRt\F. 
terão sus(lcnsos ~cus contratos de trabalho, ou vinculação com os 6rgàus de nrigem c 
assinuri'lo contrato de trabalho com o CEGRAF, no regime estabelecido no urtÍ!lll 
anterior. 

TITULO IV 
Dos Dlrrhos c Va~niiiKCns do Senldurcs 

CAPITULO I 
D1s Férl11" 

Art. 110. As férias dos servidores (lOdcriio ser individuuis nu colctivus, iL ~ri· 
t6rio du Administração c de ucordo com n conveniência do serviço. 

Art. III. A~ f~rias do pcsso111 scriio regulada~ pelo que Ui~pUc u Con~t1lidaçào 
das Leis do Trabalho. 

CAPITULO II 
Du Prí-nlio de )Jrodudvldudc 

Art. 112. Scrú concedido, unuulmente, u cudu servidor dn CHiRAF, o Prêmio 
de Prudutividudc, como estimulo c reconhecimento pdu dcdicuçi\o c ~crvh,:oo; n·al· 
mente prcstudos. 

Art. IIJ. O l)rêmio currc~pondcd u.lO (trintu) dias de: sal{uio do ~crvidor qw~ a 
ele furá jus depois de 12 ( dtlll!) mc~e~ de csfcl ivo cxerc!cio. 

Art. 11•1. Perder{\ o direito uo Prêmio o s1;rvidor que, Llur;ullc ll pcr!mh1 aqUI· 
~itivo: 

u l tiver fultutln uo ~;crvi~·o, jlLstifknlamcntc nu rHio, rnuis de 15 (quiutcl tlt;t•.; 
h) ti ver falt;n]o i1s ~·unvncaçl'le~ de ~crvi~·n •~xt raorttin :'trio. 'c111 j U\llli~at i v a: 
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c) tenha faltudo,leguimcntc, ao serviço, mais de 15 (quinze) dius; c 
d) se ns faltus acima citadas, quando ucumuludus, ultmpassurcm o totul dr. 15 

(quin1.c) dias. 
Art. 11 S. Nào serão computadas, pura efeito de perda do direito no Jlrémio, us 

seguintes faltas, quundo devidamente ju5tificudus com atestado lirmudo por médicos 
doCEGRAF: 

11) por acidente de trabalho; 
b) por doença profis~ionul; c 
c) por motivo de intervenção cirúrgica, pelo prazo de lO (dc;t:) 11 30 (trinta) dia~. 
Art. 116. O servidor que, durante o período aquisitivo do prêmio, sofrer pcn;1 

de suspensão, perder{! o direito ao mesmo. 
Art. 117. Serão descontados do Prêmio tanto" dias quantas forem as f;Litas, ju~

tificadus ou não, 

CAPITULO III 
Dos Arastamento~ 

Art, li H. Os afastamentos dos servidores, com efeito de suspensão ou inter
rupção do contrato de trabalho, são os previstos na legislação trabalhista, ob~crvadas 
us seguintes particularidades: 

1- por motivo de doença do servidor; 
11- por motivo dt doença cm pessoa de sua fumlliu; 
III- por falecimento de pessoa de sua famlliu; 
IV- por rcpoi!S'.i de HC)\antc ou parturiente; 
V -por casumc111o ou luto; 
VI- por motivo de dedicação excepcional; c 
VIl- pura tratar de interesses particulares. 
Art. 119. Os afastamentos por motivo de docnçu, nos primeiro~ 15 (quinze) 

dias, serão considerados como interrupç!io do contrato de trabalho, na forma dos dis
positivos das leis trabalhistas, fazendo jus o servidor à percepção de seu salário c van
tagcn~ do cargo, contando-se o pcrlodo de afastamento como de cfctivo exercício. 

§i' O prazo que exceder o pcrlodo de 15 (quinze) dias será considerado, cm 
caso de doença, como de suspensão do trabalho c o servidor passará a receber do 
INPS o auxilio-doença, nos termos da legislação cm vigor. 

§ 2' O afastamento do servidor, por motivo de doença, nos primeiros 15 
(quinze) dias, só será justificado quando atestado por médico do CEGRAF. 

Art. 120. Toda c qualquer falta por motivo de doença, pura ser justificada, deve 
ser atestada por médico do CEGRAF, exclusivamente. 

Art. 121. Quando o servidor cst1vcr afastado do serviço percebendo o auxilio· 
docnçu do INPS, o CEGRAF complementará sua remuneração mensal, de forma que 
não haja prejuízo pecuniário pilra o servidor durante o pcrlodo de afastamento. 

Art. 122. O servidor poderá afastar-se do serviço, sem prejuízo do salário c 
vantagens do cargo, por prazo de até 2 (dois) dias, no caso de falecimento de pessoa 
que vivesse sob sua Ucpendê:ncia económica, c de até 8 (oito) dias, no caso de 
fillccimcnto de cónjup,e, ascendente, descendente c colateral. 

Parágrafo único. O afustamento de que trata este arligo deverá ser comunicado 
ao superior imediato do servidor, de imediato, e, posteriormente, formuliZildo por re· 
querimcnto dirigido ao Dirctor de sua Divisào, devidamente instruido com os 
documento~ comprohatôrios das ulegaçõcs. 

t\rt. 123. O servidor. mediante requerimento instruido com documentos 
comprobatórios, poderá ser uutorizudo, pelo Dirctor Ellecutivo, a afa~tar-~c. ~cm 
prejuízo do salário e demais vantagem• do cargo, por período de S (oito) diu~ currido!<>, 
por motivo de seu casamento. 

Art, 124. Após cuda qUinqUénio de efctivo cllerdcio, conccder-~c-ú, como 
reconhecimento pclu dcdicaçüo excepcional, autorização pum ufa~tamcoto por 3 
(três) meses, em curúter especial, 110 servidor que a requerer, considerando-se o 
período como de simples interrupção de trabalho, fazendo jus o servidor, durante esse 
afuMumento, à percepção do suli'lrio c demais vantagem. do emprego, inclusive de cur· 
go cm comissilo. 

~ 1~ A dedicuçào excercional, pura fins de conccssào da vuntugem a que se 
refere este artigo, será curncterizuda quando, no perlodo aquisitivo, o servidor não 
tenhu: 

1- Sl1frido qualquer puniçilo; 
11 - fultadn no serviço injustificadamcnte: 
III -~ido uutorizndo u afnstur-sc: 
o) por motivo de: doença do servidor, por prazo surcrior u 30 (trinta) dias, 

cnmccutivos llU nàn; 
b) por motivo de docnçu cm pesson du fnmlliu, pm pnu.o ~upcrior ii 20 (vinte) 

!.lia~. consecutivos ou nào; c 
c) rnra truta r de interesse~ purticulures. 
~ 2~ 1\ contagem dc nllVO lJUinqUê:nio começará a correr a po1rlir du da tu cm que 

n servidor reassumir n cmpre~n. 
§ 3~ O nfustamentn especiul, de que traiu este artigu, poderá ser ~otudo de umu 

\Ó vet,IHI purcel;alamente, ern per!mlos nunca inferiores u 30 (tintu) dias. 
~ 4"' No requerm1entn para a ~oncessà11 de~\e :1fastamcntu, lJUC serú uuturiwdo 

pelu llirctor hl·~·•aivn, n ~crvidor dever(• mdicar a furma cu mo Jcscju gotá-lo. 
Art. I:!S. O ~cn·1dnr poder:1 ~er autorilildn a afastar-~e. 1:11111 Ml~pen~ào dll 

,.,,ntratn de lri.halho c ~cm remun~~riH.;;iu, pelo prol/o mú:o.inw de ati: 2 (doi~) anns, 
para l r ai ar de intcre'o'oC\ part ,,·ularcs, de\dt• l] ue: 

u) l~t)ha l'ILnlpmlu, nn miuilll•l, d,,j~ (~) a1111~ de cfetivn e\erckintlll empre~n; 

h) ni\n h11j11 inconveniente puru o serviço: c 
c) seu mérito funcional o justifique. 
§ 19 O pedido ~ciá uutori111do pelo Diretor Executivo c o requerente aguardará, 

cm excrcfcio, u respectiva autorizuçào. , 
§ 2~ O servidor poderá desistir du suspensão do contruto de trabalho c retornar 

ao emprego, desde que ,n seu requerimento, seja autorizado pelo Dirctor Ellccutivo. 
~ Jv O ufastamcnto de que tn1ta este urtigo é improrrogável e 5Ó 5e concederá 

uma única vcl. 
§ 49 O prazo mini mo de que truta a allnea "a" deste urtigo poderá ser di5pcnsa· 

do, u critério do Dirctor Executivo, mediante requerimento do interessado, com 
parecer favorúvcl do Diretor de sua Divisão. 

Art. 126. O ~ervidor, mediante requerimento, poderã ser autorizado pelo Dirc
tor Executivo :. ufiiStar-se do serviço por motivo dc doença nu pessoa de ascendente, 
descendente, colateral, con~ilngUfnco ou afim ilti: o 29 grau civil, c do"cõnjuge do quill 
nlio esteja legalmente separado, desde que prove ser necessária a sua assisténcia pcs· 
so;1l c cstu não possa ser prcstadu simultaneamente com o exerclcio do emprego. 

§ I"' A doença de pessoa da famllia será provada por inspcçào do médico do 
CEGRAF, ou por ele indicado, cu assistência será comprovuda por laudo tt:cnico 
passudo por Assistente Social do CEGRAF, ou por ele indicado. 

§ 29 Quando a pessoa doente: da família do servidor, referida no parágrufo 
untcrior, não residir no Distrito Federal, as exigências ali cxaradus poderão ser 
satisfeitas por outras autoridades, a critério do Dirctor Executivo, 

§ J9 O afastamento de que truta este artigo poderá ser considcrildo como 
interrupção do contrato de trabalho, fazendo jus o servidor à percepção de até 90% 
(noventa por cento) do montante de sua remuneração, no período de até lHO (cento c 
oitenta) dias, reduzindo-se o percentual pura até:: 75% (setenta c cinco por cento) se for 
excedido este prazo, até o máximo de 365 (trezentos c sessenta c cinco) dias. 

CAPITULO IV 
DoS•Iárlo 

Art. 127. O servidor furá jus, pelo cllcrclcio de seu emprego, 11 percepção de 
sulário c outras vantagens, de ucordo com as Normas fixadas no Plano de Pessoal, a~ 
disposições legais cm vigor e este Regulamento. 

Art, !:!H. Além dos previstos cm lei, ou cm disposições contratuais, o servidor 
poderá sofrer os seguintes descontos cm seu salário: 

I -do salário integral do dia, quando deixar de comparecer ao serviço por 
motivo não justifiCildo: 

11- do período correspondente aos ntrusos ou saldas antecipadas, nos termos 
das normas de scrviço. 

Parágrafo único. Quando. sem justificativa, o servidor comparecer ao serviço 
com utraso superior a 15 (quinlc) minutos, poderá ser impedido de trabalhar, ou se 
lhe :~plicar{! o desconto de metade dn s:1lário do dia. 

Art. 129. Ser~ concedido iiO servidor o sa\ârio·turefa quando trabalhar sob rc· 
gim c de produção, segundo nnrmils que, na oportunidade, serão baixadas pelo Dire
tnr E\ccutivo. 

Art. IJO. Nenhum \ill{~rio, ou remuncruçào, poderá ultrapassar o Villor de 90S 
(noventa ra1r cento) do ~alúrio de Dirctor de Divisão. 

CAPITULO V 
Oqs Vanto~ens 

Art. I J I. Al~m diiS vunta!!ens deferidas ii O servidor pela Consolidilçào da~ Leis 
do Trabalho, Lei.; complcmentolrC!\ c este Rcgulamcnto, poderão ser-lhe concedidas 
ainda :1~ sc:guintc!'>: · 

I - ilhono·fi1mílil1: 
11- diúrins: 
111-ujudadecusto; 
IV- gratificaçi10; 
V- udicionul de tcmflo de serviço: c 
VI- gratificação dc presença, ou "jcton". 
Art. 132. Além do salllrio-famfliu, concedido na forma das leis lrabulhistus, 

farfl jus o servidor uo ubono·famflia, concedido pelo Diretor Executivo, a re
querimento do servidor, devidamente instruido com os documentos com probantes. 

P;m\grufo único. O uhono-famllia será fixado pelo Dirctor Executivo c será 
concedido por dependente d11 servidor, como tul entendidos aqueles definidos assim 
na lc:gislncào rrc:videncitlri:l. 

Art. 133. O ~crvidnr fari\ jus u diárias pun1 custeio de pousndu, ulimcntaçào c 
tr:1mpmte local, duwntc viugens ii scrviço. 

Par(ljlrilfo ímico. 1\~ diúrias serào fi.\ildas c concedidas pelo Dirctor Exccutivo, 
rc~rcitildo~ li~ limite~ lc:pais. 

Art. 13-l. Pmlerú !'>er concedida ao ~crvidl1T iljuda-de·custo para futcr fiiCC ii 
despc~a~ e\lfil~ durimtc via)!ens a ~crvi~ll, rarlicipa~ào cm conjlrcssos, conclave~ ou 
realita~·ào de c~tudm,llll Pah c htcrinr, c p;lra 11111ros cncarg11s, urhitrudu pd11 Dire· 
tor he,·uth'o. 

Art. I JS. Cunceder·~c·ú gr:1tificaç:\u: 
1- de fun..;iw, aos titulare~ de Funçôe~ em Comi~~àn, de acorlhl cnm ii\ c~pecili· 

~.:a..;1ie~ e tabela' Uo Quadro de Pc,sual; 
J I- de repre~enla.,<hl, ;w, titulare' llc cmpre~m que, pnr ~uu nalurcta u c\ijam, 

"criteriu d11 Dirctllf hecu!i\11; 
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.III - pela execução de serviço de natureza especial ou de trabalho técnico ou 
c:ientilico, nào previsto nus obrigo1ções contratuais, a critério do Dirctor· Executivo, 
nos limites de sua compcti:ncía: 

IV- pelo encargo temporl'lrio de membro ou coordenador de comissões de sindi
cânciu ou inquérito, de concurso, de grupo de trabalho, de instrutor, de professor c de 
coordcnudor de trcinumentos realizados no CEGRAF, também a critério do Dirctor 
hccutivo; 

V- pelo cncurgo de pagamentos, movimentaçilo c guarda de valores, que scrâ 
concedida pelo Diretor Executivo nos servidores que tenham essas incumbéncias, de
vendo ser ell:igida, de tais .~ervidorcs., a prestação de garantia fiducíâria, na proporção 
dos encargos e responsabilidades de cada um. 

Art. 136. O adicional por tempo de serviço serâ concedido ao servidor por 
qUinqílênio de cfctivo serviço prestado ao CEGRAF, ou no Senado Federal, c scrâ de 
5% (cinco por cento) sobre sua remuneração mensal. 

Art. 137. A gratificação de presença, ou "jeton", scrâ paga aos servidores por 
participação cm comissões de sindicãncia, de inquérito, de concurso, de seleçilo, nas 
Comissões Permanentes de licitação de Preços c de Promoções, ou cm outras que vic· 
rem u ser constituídas. 

Parágrafo único. O valor do "jcton" será arbitrado pelo Dirctor Executivo, cm 
Ato próprio, de caráter geral, ou cm cada caso, 

Art 138. Os adicionais de insalubridade, pcriculosidadc, trabalhos noturnos c 
ex.traordinârios serão pagos segundo as normas da Consolidação das Leis do Traba· 
lho. 

Art. 139. Pelo falecimento de cônjuge, do qual nilo viva separado, de ascenden
te que viva sob sua dependência, ou de filho menor, c de pessoa que viva comprovada· 
mente sob sua dcpcndi:ncia, terá o servidor direito ao auxnio-funcral, que constará de 
5 (cinco) salários de referência. 

CAPITULO VI 
Das Admlssõn, Demlssõn e Promoçõn 

Art. 140. A udmissào de servidores dcpcndcr!l de aprovação prévia, mediante 
sclcção por provas, por provas c títulos, por testes de capacitação profissional, por 
cx.amcs psicotécnicos c outros que possam ser cll:igidos,licando todos sob a depcndi:n· 
cia do exame de sanidade física c mental, 

Purágrafo único. Após a aprovação, o candidato assinará contrato individual 
de trabalho, cm que se estabelecerão as condições adequadas ao desempenho geral do 
trabalho c das atribuições especificas das tarefas que ficarão a seu cargo, 

Arl. 141. Quando houver interesse do serviço, podcrâ o contrato de trabalho 
ser por tempo determinado, para execução de tarefas ou obras certas. 

Art. 142. As demissões serão propostas pelos Dirctores de Divisilo e aprovadas 
pelo Dirctor Executivo, 

Art. 143. O preenchimento de vagas dcvcrâ obedecer, rigorosamente, ao Qua· 
dro de Pessoal, no que respeita à quantidade c classificação dos servidores. 

Art. 144. As promoções obedecerão às normas estabelecidas nos artigos 63 a 
9\ deste Regulamento. 

TITULO V 
Do Rcalmc Dlaclpllnn 

CAPITULO I 
DosDcnrn 

Art. 145. São deveres do servidor: 
1- assiduidade: 
II- pontualidade; 
III- discrição no trato dos ussuntos profissionais c de serviço; 
IV- urbanidade c respeito nas relações com seus superiores, subordinados c CO· 

legus de serviço; 
V- observância das normas legais c regulamentares; 
VI- obediência às ordens superiores, ell:ceto quando manifestamente ilegais; 
VII -\evur uo conhecimento da autoridade imediatamente superior as irrcgulari· 

dudes de que tiver ciência cm ralào do emprego ou função: 
VIII-zelar pela cconomiu c conservação do material ou equipamento que lhe 

for confiado; 
IX- providcnciur junto ll Seçilo de Pessoal pura que sua ficha funcional se man· 

tcnhuutuulizada; c 
X- comunicur uo seu chefe imediato, e ll Scçilo de Pessoal, quando nilo lhe for 

posdvcl comrarccer uo serviço, justificando-se nos termos das normas administruti· 
vusc:mvigor. 

CAPITULO 11 
Dus l,rolblções 

Art. 146. Aoscrvidoré proihido: 
I- retirur, ~cm préviu uutnrilnçilo por escrito du uutoridudc comrctcnte, quul· 

quer (jncumcnto, ohjctn, ferramcntu ou mutcriul, do~ órgãos do CEG RAF: 
11- l'ui'er circulur, uu ~uhscrcver listas, visando a unp.uriur fundos de: quu!quer 

naturc/U, paru ul'crc~.:cr rrc~cntcs nu rrc:stur homenup.cns, e vender rifus, sem que, cm 
quu!qucr dm casm, tenha sidn previamente uutorizado, por escrito, rdn Dirctnr 
E.\CClltivo; 

III - fucilitar, ou pmnitir a entrada de re~suus cstranhus m1s dependência' do 
CEG RA F. ,alvo qualllltl H: traia r de matCriu ou e11.igi:ncin dn serviço": 

IV- ólfustur-sc do loc;~l de trabalho sem prévia nutorização do seu superior i me· 
diuto, ou sem que o cxiju a neccssidudc do serviço; 

V- cfc:tuur quulquer turcfu p:ráficn, obru ou peças, que nilo cstcjum acompanhu· 
dus du respcctivu Ordem de Serviço; 

VI- dnr andamento u qunlqucr Ordem de Serviço sem a indispensável autoriza· 
çào do Dirctor de Divisão, ou de seu substituto; 

VIl- dar conhecimento a terceiros, ou tornar público assunto ou matéria de ser~ 
viço, que tcnhu vindo ao seu conhecimento cm funçilo de seu cargo ou emprego; 

VIII- coagir subordinados a tomarem atitudes irregulares: 
IX -tomur iniciutivas nrbitrâria.~: 
X- praticar u~iotagem com os servidores do CEGRAF: 
XI- praticar jogos u dinheiro dentro do recinto do CEGRAF; 
XII- deixar de usar o uniforme cm serviço, quando suas funções o ell:igircm; 
XIII- vestir-se de modo inconveniente cm serviço; 
XIV- quando cm serviço, ou no recinto do CEGRAF, tomar atitudes inconvc· 

nientcs ou exceder-se cm brincadeiras com os colegas: 
XV- apresentar-se cm serviço embriagado, ou sem i-embriagado, ou guardar bc· 

bidus alcóolicas nas dependências do trabnlho: 
XVI - não respeitar o horário das refeições, tomando parte nas filas do rcstau· 

rantc antes das horas thadas: 
XVII- utilizar-se de seu emprego' ou funções para obter qualquer vantagem fi. 

nanceira, ou de outra ordem. 
Art. 147. E proibido uos Dircton:s, Assessores c ocupantes de cargos cm cernis· 

são rcrccbercm remuneração de horascxtraordinârias de serviço, a qualquer titulo. 

CAPITULO III 
Das Penalldadn 

Art. 148, O servidor estará sujeito às seguintes penas disciplinares: 
1- repreensão, verbal ou por escrito; 
II -suspensão; c 
III- demissão. 
§ 19 As penas deverão ser aplicudas, sempre que possfvcl, gradativamcntc, nos 

termos da Consolidação das Leis do Trabalho. 
§ 2Q A pena de suspensão variarâ de I {um) a 30 (trinta) dias, conforme a nature· 

zu da falta, u reincidência, o locul cm que foi cometida c a pessoa, ou autoridade, con
tra quem foi cometida. 

§ 3~ A pena de suspensão será aplicadu: 
1) pelo Dirctor Ell:ccutivo, cm qualquer caso: 
b) relo Dirctordc Divisão, de I (um) aiS {quinze) dias. 
§ 49 Nenhuma puniçilo será aplicada sem que seja precedida da devida apura· 

ção da falta, assegurado amplo direito de defesa ao acusado, cxccto nos casos de con· 
lissão de culpa. 

§59 Publicada a pena, a autoridade competente citarâ,.ell:clusivamcnte, o artigo 
do Regulamento, ou da CLT, cm que o servidor for considerado incurso, niio dcvcn· 
do ser exposta a motivação da rena. 

TITULO VI 
D1n Disposições Gcr1l1 e Trlnslcórlll 

Art. 149. O Quadro de Pessoal do CEGRAF, com suas alterações, constituirá 
sempre um upcnso u este Regulamento. 

Art. ISO. O Conselho de Surcrvisão, por proposta do Dirctor Executivo, 
uprovurll, cm Ato próprio, ou por decisão constante de sua Ata, as alterações da 
estrutura administrativa do CEGRAF, de seu Quadro de Pessoal, de sua tabela de 
salários e vantagens, bem como o Plano de Classificuçilo de Cargos, 

Art. IS 1. Os utos c decisões do Dirctor Executivo, no excrcfcio de suas atribui· 
çõcs, que, por sua naturczu, devam ser pÚblicados, serão formali:rudos cm "ATOS" 
ou "NORMAS", por ele buixudos. 

I -Os ATOS serão destinados à formalização de decisões de curúter individual, 
relativos ll matéria de pessoul, 

11 -As NORMAS serilo destinudas à formulização de decisõe~ sobTe matéria 
administrativa, linunceira ou técnica. 

rurâgrufo único. Os ATOS c NORMAS dcvcrl\o ser afixados cm quadro pró· 
prio, cm lugar acessível, pura conhecimento de todos. 

Art. I 52. Pum fins de controle, serA apurado, pelo sistema de apropriação de 
custos, o vulor dos serviços prestados uo5 órgãos do Senado Fcdcrul c ao próprio 
CEGRAF. 

Art. I 53. O Dirctnr Executivo rodcrlt, por nccessidude de serviço, ou atcnden· 
dn u outrus rallies de nuture/.11 espcciul, determinar u conversão, cm vuntupens 
pecuniúrius, de t]Uillquc:r dos beneficias concedidos uo~ servidores ror este 
Rcgulumento, desde que não contrarie as disrosiçt,cs de lei ou us· determinuções 
sureritJres. 

Art. 154. Os curllns utuais de Assessoriu ~crào cxtintm à medida que ~c vu~il· 
rem c trunsfmmudns cm Funçt\cs de Assessorumento, de rrovisi\o em comissãt1, 
conl'urmc determinuçàn dn Dirctor Executivo, 11 medida que fnrcm sendo necessitu· 
do~. mJ r~•fi•muJmn do Conselho de Surcrvisiltl, 

1\rt. 155. A~ Funçtic, Ciratilicudas, cum suu clussificat;i\n, nUmero e vulore~. 
~;nn,t;1rf1n de ;me\o a este Hqwlamentn, juntn cnm n l'l:1nn de Pe~~nal. 

Art. 15h, o~ ~crvidores tJUC rc~·chercm diúriu~ c ajud;•·dc-cu~to, no~ tcccntl~ d11 

que di,["!IIC CltC Hc)tUiamcntn, lkari\onbri)latlm 11 rre~taci\o de conta\ lltl [lril/tl de uti.· 
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H (oitn) dhl\ dn tCrmino du missão, ou tr:1balho, sob pena de desconto do valor to!nl 
dn adianlilmcnto cm MUI folha de pup.umento, 

Presidente - 1\-ll.•ndes Conule, J9·Secretário - 1\-buro Renevide~, 29-Sccrct{Lrio -
llcnrlcjuc dt• l.a RociJUC, )~.secretário. 

Art. \57. Sc~undo u convcniênciu e necessidade do de~dobmmento do serviço, 
puderá o Dirctor E~ecutivo criar Sctorc:s de Trabnlho nus Seções e~istentes, ad rt'j(ort!n· 
dum do Con~clhn de Supervisão. 

• ATO llA COMISSÃO lliRf:TORA N• 13, OE 197M 

Art. I SH. Os casos omissos neste Rcgulumc:nto serão re.~olvidos: 
I - pelo Presidente do Conselho de Supervisão, quando propostos pelo Diretor 

Executivo; 

A Combsào Dirc:tora do Senado Federal, no uso dus atribuições que lhe conrcre 
o Regimento Interno, c no~ termos dos urts. 79, 47 e 4~3, § so, do Regulamento 
Administrmivo, arrovudo pela Resolução n9 57, de 1976, c tendo cm vista o que dis· 
põe o Ato n9 I H, de 1976, resolve baixar o seguinte Ato: 

II- pelo Conselho de Supervisão, quando propostos pelo seu Presidente: e 
III- pela Comissão Dirctora do Senado Federal, quando propostos pelo Presi· 

dente: do Conselho de Supcrvi.~ào, 
Art. I 59. Este Regulamento consolida todos os Atas, Regulamentos, Provi~õcs 

c dcmuis disposições anteriores sohre a organização, ndmmistraçilo e funcionamento 
do CEGRAF, e entrará em vigor n partir de \9 de fevereiro de \979, revogadas as 
disrosiçõcs cm contrúrio. 

Art. 1~ Fica uprovudo, na conformidade das discriminações const;~ntes dos 
Quudros I :1 V, anexos, o Orçumcnto Interno do Fundo de Informática e Proccs~amc:n· 
to de D:u.los do Senudo Federal- FUNDASEN -, para o exercício financeiro de 
1979, 

Art. 29 Este Ato entra em vigor nu data de sua publicação. 
Senudo Federal, 30 de novembro de 197K.- Petrõnlo Portell•, Presidente. 

Sala da Comissão Diretora do Senado Federul, 30 de janeiro de 1979.- Petrónlo 
l'ortc\111, Presidente- Jnsê 1.\ndow, J9.Vice-Presidcnte- Amanl Pehmto, ::!9 Vicc:-

:z.:iiL .suuo n:ocua. 
:te' .ru:;a:) Ct: ~'C~MATICA t: PIIOCCSSAMtHTO Dt OAOOS DO UNAOO rtotiiAL.. nJ~DAstM 

RECEITA 

" 
,, ,., 

Clllll II'ICI•ICI$1C 

1- JZCtllSOS DRD1NtUOS 

1.1 - COW:NttS 

a.cunot conliptdot no Orç ... nto C.nl dt tlnliio, no• tlrmat do1 

puíarofot 39 • 49 do utiao 4U, da luoluçio n~ 5!1, dt 191:z 1 

COR 1 nova redtçio dada pila Ruoluçio o9 37, dt 1976, do S•udo 

Tedtral 1 1 urt• flpll .. dOI 10 FtlfDA.5t:tf, 

., 1,2 .. CAPITAL 

I lttCIIrtOI cand&ntdot .no orçt .. nto C.rtl da União, no1 t•rm• do1 

p.rÍ&n!ot J9 1 4~, do ud&Q UJ, dt luol11çi0' n9 ~8, d11 1972 , 

coa~ 1 nova redt;io dada ptla ltuolução n9 57, da 1976, do Snarlo 

Fld•ra1 1 a 111111 upan1doi ao FUIIDASEif, 

' 

:l.C~ ·lEI! AD~ rtOEitll. 

:t :s .ruNlO Cl: ~~~OIIM,TlCA E I'IIOCESSA~ICNTO DE OAOOS DO SENADO 'COtAI L, • n!NDII:Stll 

RECEITA 

'" C•~L.OO 

cl I I I I IIJICIItCoÇIII 

z- ucuasos vtHCtn.ADOS 

2,1 • COM!HTf:S 

lt•ctl.tt apnael.on•lo pnvhu no Orç••nto C•"nl da União, 1 11r 

tucuttda noe t•r-~• do par.&ralo JQ, do artl;o U;\, da lt11oluçio 

n. di 1972, co. a nova fldtçio dada ptll ltuoluçill ~7, dt 1976 • 

1 do Ato n9 18 0 dt 1976, da eo.I .. ão Dlrtt•ra do Sludo F•d•ral. 

.ur;xo r 

IVIIICU "'"" 
c.o•uo••• 
lCIOCIIIU 

n•.n1.ooo 

109,1137.000 00 

U.900.000 00 

A!ttXO I 

IUIICII "'"' 
c• ,.,," 
u'"""~" 

n.ooo.ooo 

35',000,000 " 
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tu:~ •II:NAIIO "DUAL. lltCUIISOI DIE TOOU AI 'IINTU 
t:t.:) ·L'UMIIO tt II"O~MÃTLCA t ~DCUUr.ttHTO DIE DADOS 00 IIENADQ 'tDtiiAL, • ,UHOASI:N A .. tiO 11 

P~OG~AIA'A OE T~ABAlHO 

•• 1:1 1,00 

li I I I I ..... ,, ... , .. ''''"'' ltiW lUlU ''' ... 
UCliLATlVA. 1SIJ,l17,00D 

AJION 1smçlo n7.en.ooo 
ADHlNIInAÇÃO tzW. s.7oo.ooo 

010702U,U ltRVlÇOS POSTAIS I DI 'l'ILECOtiUIUCAÇ!kS 5,700.000 

PaOaSSAt«NTO DE DADOS U:Z 11171000 

01010:Z6S,OO AMI'L.IAÇlo DO C!NTRO DI IICroJMlnCA. I PIOCZSS.UUTO DI OADQS,DO St)IADO RDEW. u.no.ooo 
01070244,0t 'MOO DO aNno DE DlrDMlnCA I Paoc:ESSAHDITO DI DADOS DO SDADO t"Eti:IAL )S,DOO.OOO 

01070244.31 }W(urtNÇlo DO'aNTIO ti: DCroUiltiCA I PIOCZISAIUTO DI DtUm DO IUADO REI:W. 104,U7.000 

AIICllllSmçlo JDIAMIZlU. !:.lli.:!!!!!! 
DfnDA DmJMA 1.~20.000 

Ol010ll:Z,02l .MIImU.ÇÃO I EIIWCJJI DI nJAIICLUPTO 1.520,000 

• aQIUOI YIJIC11LADOI 

TOTAL c:> ,12.150,000 , .. , ... , .... , .... , .... 

---· 
IIECUif501 llt TODAS .. rfJilftS 

l 
U :o ·IC!IADO '1:01:/1.\L 
Cl C'~ ·H.:!tiO CC I:Jro~;JJTICA t PROCC!ISUICNTO DC DADOS DO St/1!100 rtOCIIAL. rUIIOI\~[11 - ANEl:! III 

NATUREZA DA DESPESA 
UI Co 1,00 

U'l'o~o·fi"~ li I I I I ............. OIDI.; .... •••cu~olltl ' •~t······~· 
l.o.o.o DI$PISAS CORUNTIS 114.411.000 

l,l,O,O DISPIS.\5 DE CIISTtiO ll4.41J,OOO 
).1.1.0 rESSOA L 72.'J!lll.OOO 
l.t.l.l Pt:SSOA.!. CIVIL 

~ ...!.:]1_0~ 59.700.000 
01 Dt:SPESAS rl~S ~S.200,000 6,800,000 52.000.000 

" bt:SP"ESAS VARIÁVEIS 5.1100,000 1.9011.000 7. 700.000 
],1.1.] OBRICA.Çl!ES PATRONAIS p.ooo.ooo ~ 11.200.000 
].1.2.0 ICA.TEIHIII. DE CONSIIHO ~ - ~ 
l.t.l.O SERVIÇOS Df TfRCt:IROS t: ENCARCDS ~ ~ ~ 
).t.].l IU:HUNEMÇAO O& StRVIÇOS l'tSSOAII bl7,000 - 6)1,000 
).).3.2 OUTROS- SERVIÇOS t t:MCA.ItCOS 42,300.000 u •• aoo.ooo 56.~00,000 

3.1.9.0 DIVERSAS llESPI:SAS DE CUSTUO ~ - ~ 
3.1.9.l ll&SP~SAS D& ~X!IICfCI05 .+.HniiiDlll 1,){10,000 - 1,]00.000 

4.0.0.0 IIISP~SAS OE CAPITAL ~ 

I 
~.l.O,O 1/fVt:~TIHI:/(fO!i 1hll~t!Q. 
~.t. 1.0 Oliii.AS t: ltiSTM.J.t;i'H;5 10,000.000 J,ooo.ooo 11.000.000 

~.1.2 .o ~QUit'o'JitJITO~ t Kt.rl:ltU.!. Pf.IUIAIIEHTII J,no.uoo 7.000.000 10.210.000 

~t.Lo.o ltiVt:JI:;~ES fill,.\HCr.t RA:l I ~O.ODO 

~.2. ~.o 

\ 

AQUI:iiÇi\.n 111: TTTIII.ll:i ltl:l'RI:SP.KTATlVOU III! CAPITAL Jl. llffZ'OMLIZ..WO DO,OOQ - DO,OClO 

4. ),0,0 TJV.Il~t't:kC!lCIA!i UP. CAI'ITAL 1.~10.000 

~. J. ~.o Al'\llii,TI;"..\ÇÃO OA Uf~Wo\ INTI:HHA ._1.0_~01!._ 
.,,J.LI ! AMUI\TI7.AÇÀO lll: !I!'JI!J" CUIITllATo\UA 1. ~:o, UOII 

I i 
~-

, ......... .,._ ..... ~"' .............. , ............ -;-.""' .-~ .......... ~···l r···········u·-r·· ..... ·~· ........... T ...... "' ....... _.,. ......... "., ...... ] r-·~··· ·····---, 
l Jl.'JOo, ... uo i r.\,\11,tHIO , 114.•11.1100 \_ n.:1u,t11~1 1 \',u.oorl J.\~li.OI)(] I ~4.'1Uil.!lh/J ~2.,J7.0o.IO ~ 
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rl ;: ·!:tui.DO - TOOA' " '0Uft~ 

\ 

,[CtRAL RCCUR50~ O~ 

'2 n • ''-''!:lO Ct l'l'~~'"riCA ~ I'~CeC~'AirlltUTO C! CACO'> 00 '[~AOO '[CC liA~ • rUIIJ4SCN ~~~x-e " 
NATUr!EZA DA DCSPESA 

[I~ C•,ó,O(I 

C00it D ll•lÇI,iC0$10 I•IC"•u.~ct•u HCMIOTO :••r:: o.. 1::•~~ ;... 

3.0,0,0 Dr:SI'f.SAS COIUIEN1f.!i 111.,/,)7,000 

],1,0.0 DESPCSAS DC r.USn:IO 114,1.17.000 

3,1,1,0 rr.~so..u. 72.900.000 

3.1,1.1 PI:SSOAL CIVIL )9. 700.000 

3.1.1.3 OIIRICAÇÕI:S PATRONAIS 1],200.000 

3,1,2,0 HATI:Rt..U. 01:: tONSUHO J, :r:oo.ooo 
J,1,J.O SE~VIÇai tr. TtRC:lROS E tiiCARCOS )7,0)7,000 

3.1.3.1 RJ:t!UNtiiAÇMl Dt SERVIÇOS PESSOAI!i 637,000 

3.1,3.2 0\ftROS SI:KVlÇOS E tNCARGOS )6,1.00.000 

3.1.9.0 OH'tP.SAS OtSPESAS O! CUSTtlD t. 300,000 

3.1,!1,2. DtSrESAS OC EXF.RCtClOS AH'I1:Rl0kl:S 1,300,000 

4,0,0,0 DESPESAS Dt CAPITAL 21..900,000 

4.1.0,0 IN\'tSTII'!I:NTOS 2l,2JO.OOO 

\4,1,1,0 OBIWi E INSTALAÇ(If:S u.ooo.ooo 
.... 1.2.0 EQUIPAH&NTOS E KATtRIAL PEPJCANEHTE 10,%30,000 

.r..2,o,o DfvtRSÕES FINAI~CEIRAS 150.000 

.r..:r:.s.o AQUISIÇÃO DE TfTULOS Rf:PREStlltATIVOS Dt: CAPITAL Jl III'RCW.IWXI uo.ooo 

4,3,0,0 tu:ISFEIIJ!NCIAS Dt CAPITAL 1,520.000 

4.3,,.0 AK)ITIEAçlo DA.DtVIDA IM'RMA 1.520,000 

4.).5.1 AK)mZAÇÃO tt: otvtDA CXIN'BATADA • 1.520.000 

:z.n •lliiADO n:OUAI. 
ANUO V 

U.C) •nl,'~õ:IO Dt IH'CII\I.ÍTIC:A r; ,.OO:t,SU!IItNTO DI: DAOOS DO ICNADO IEDtltAI. • niHCUtN 

DEMONSTRATIVO OA RECEITA E OA DESPESA SEQUNOO AS CATEGORIAS ECONÕMICAS 
[I~ C•SI.Ot) . • • • ' • . • C I • I . . .... ......... 

······~ '. ' .. .. ..... ' ..... ....... . .... 
ara1us c»UEIItt& tlo4,4J7,0CO DtSPtSAS COIW:IfT!S ll4,4JJ,OOO 

DI:SP!SU DI!: CUSTI10 134,4]1,000 

SL!P!:RAYlT 10,000,000 

TOTAL 144,437 .coo TOTAL 144,4]7,000 

UIZITA:I DI CAI'I'W. 14.900,000 Ot5PESAS DE CAPI'l'Al. 24.900.000 

GIIPEJA'IIT DO OlÇA!PlO COWMTE 10,000,000 lMvtSTIKf:NT'OS 23,230.000 

INVERSÔtS FINANO:IIW 150,000 

TUJISRIIJ!NCIAS Dt CAPITAL 1.520,000 

TOTAL 24.900,000 TO TA L 24.900,000 

I 
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ATA 1),\ -*l' ltEUNIÁO UO CO~SEI.IIO DE 
Sli~F.R\'IS,\0 ()O CEG!t,\F 

.i'\1.J~tC~It:tc hllfm dq diu vinte c oito do mi:s de junciru do uno de mil c nuvccen· 
to~, ~el~o:nlo.a c nove, no Gabinete do Ex.m9 Sr. IO·SecretMio du Combslo Dirctor;L do 
SenJdn Federal c Pre!.idcntc do Con~clho de Supervisão do Centro Gráfico, Senudor 
~~ ende~ Cu.mLlc, rcuniu·se o Conselho, convocado extmordinariumentc flllril dar 
po11e ai>~ seus novos membros, recentemente nomeados, Aberla u reunião pelo Sr. 
t•re!idm te, com u presença dos Conselheiros Luciano de Figueiredo Me~quitu c Luiz 
1lo N :~scimcnto Monteiro, c do Sr. Arnaldo Gomes, Diretor Executivo do CEGRAF, 
fo nrn c<lnvocudos os novos Conselheiros, Sr• Surah Abruhilo c Sr. Amonio de 
Ar~újo Co~ta, nomeados pelu Comissilo Diretora para preencherem as vagas ocor· 
ridas corno falecímento do Conselheiro Antonino Pio da Câmurn Cavalcanti de Albu· 
qL.urque cpclu renUncia do Conselheiro Abel Rafael Pinto, Foi dada, então, posse uos 
nDvo:s C<Onsclhciros, nu forma da lei. Passou-se depois à discussão de assuntos gerais 
relacionados com o CEGRAF, tendo o Sr, Presidente convocado outru reunião cxtr.t· 
ordifl.ári~ para o próximo dia 30, a fim de ser discutido e votudo o PLANO DE 
PESSOAl. DO CEQRA.F. Nudu mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a 
reuni Jo, de que eu, JosC Paulino Neto, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata, 
qwc vní ~ssinada pelo Senhor Presidente do Conselho. - Senudor Mendes CJmulc, 
Pres\dm te do Conselho de S upcrv\stlo, 

ATA DA 43• REUNIÃO DO CONSELHO DE 
SUPERVISÃO DO CEGR,\F 

Ãs dClcssetc hora~ do dia 30 de janeiro do ano de mil c novccentm e sctc:nta c 
no1e,. nl> G~thimte do Exm» Sr. 1»-Secrctúrio da Comhsi'w Direton1 c Prc~'tdente do 
Coono;.c:lh<~ u~ Supcrvis~o do Centro Gntfico dCl Senado Fcderul (CEGRAF), Senador 
~I cnd~s Camle, nos tc:nno$ d:t convocação anterior, reuniu-se o Consdho, cnm a [HC· 

1c 111<! de todo~ O) :-.cu:-. membros, Consc::lheiros Luctano dt Figueiredo Mt~quit;,, Lui1 
Jo to." mdmcnlo Monteiro, Sarah Abrahão c Antonio de AraUjo Coslu, c~tundo prc· 
11: 111c ,lilnlbi:m. o Dirclor Executivo do CEGRAF, Arnaklo Gomes. Abcrlu a reuniftu 
pc:l11 Sr. Prc:~identc, foi por ele dito que a presente reunião tinha por lim apreci11r o 
l1L\ ~O DE I)ESSOAL DO CEGRAF c ~cus anexos, cm face da recto te aprovuçüo, 
pela Comissüo Dirclora, do novo Regulamento do CEGRAF, como já era do conheci· 
m c:nt<J dos Senhores Conselheiros. O Relator do Plano, Conselheiro Luciuno de 
Figu...:ire<!o Mc:squita. leu seu parecer, dcelarando·se favorável à aprov;Lçào du pro· 
po1ta,quc atendia !Is necessidades atuuis da administração do CEGRAF c estava de 
acordo com os mais modernos principias de adminbtruç1io do pessoal. Os demais 
C-on>elhc:iros também demonstraram sua apreciação uos vários aspectos do PLANO 
[)E PESSOAL, apoiandQ o parecer do Relator. Posto cm votação, foi aprovado por 
una11imidade, ficando o Sr. Presidente de formalizar a aprovação pela lavratura de 
A to especial, nos termos do novo Regulamento. Nada mais havendo a tratar, foi 
enccírada a reunião, de que cu, José Puulino Neto, Sccreti'lrio do Conselho, lavrei u 
pr-c!cnlc A ta, que vai assinada pelo Presidente do Conselho. - Senador Mt:ndcs 
C~nal~, Presidente do Conselho de Supervisão. 

C!;;NTJ<O C:Mf'ICO DO St;NIIOO n:D!:kAL 

(PUNCE:GilAPI 

RtCEI'l'll VINCULA[)~ 

01~2,)414 ,Q'J4- I'Undo dO Centro Cr.ir1CO do Son11do fo:HJcroll 

CrS 23,000,000,00 

3.2.1.4- contribuições ouf'UIOCII crs IB.ooo.ooo,oo 
4.J.I.J- contr1bu1ÇÕtUI ou~'ulo:bc; • crs <.o,ooa.ooo,oo 

J,l .1. I- Po•sr;o,ll CIVIl 
],I .1. J- Obi'I<JolÇ'Õ"~ f'oltrono,~LII 

],l .~.0- M·1tt•rLol de Con~>l.llllO 

),! ,),~- Ulllro~ :-io•rVIÇOII t• i::nCIHI]Otl 

-1,1.1.0- Ot">r.1::; •' ln~lt•ll;•çcw:. 

•1,1 .~.O - l>tul J .. •mo~nln" ~.lt,l'o•rm.lno•nto· 

c,, 
c,, 
Cr$ 

CCI 

CrJ 

C r( 

o;,onn.ooo,oo 
t.ooo.ooo,on 
r,,noo.ono,oo 
7,1HJO,OOO,OO 

I. OUO' 000 'QIJ 

4, nClo .on:J ,no 

llpl Jr,,~.,,,, drl l~••l'o•lt.t j•P'\'I!ito1 do l'llnC'Pfll'•l!, 1'•11•1 ··~··rc!rlo 

tio• j,'l/'1 lotrt. 4H1 dol Ho•<JIJ),,nltnlln 1\clmlnl''' fo11 \llfl, ••!•rc•V•idr> 

fltll•t •~•·rlalur,-no n? '•11, <!<• I'JJ~, ilf\, 17~, lj ,'9, <1n Dm·ro•tn -

!.l'l t1t;• 20U/t>1 '',1ft. 7) 1),, 1 ... 1 n'o' 4.3211/1141, 

(\ 
/ \ 

I ''/" \, 
~~oo.t11'n111 zn. \ 

~-·til 1 tid< •r i';:'r'Jl~\o,O III '\•t) llTI'. [,I.~ 
J' Jl" ·1•'••111 " dr, : .o•n.ul" l'o•olo• r~• l 

IH ro• I r o r I. ~''''"I I \l<o 

' 

~l!S!I 

fo,OOO.OOO • FII!JDO 00 Cl::N1'UO CHf.FlCO DO :it:NADO n:of:fliiL 

J.1ll-01 l'oiiDOil} Civil 

3. 1.2.0 ~lltcr111l do Consumo 

3.1,3.2 Sorvlço» dn 'f(OrC('tros o r:ncarqos 

Cr$ 20.242.646,50 

CC$ 

CC$ 
c,, 

6.742.64&,50 

2.000 ,ooo ,00 

2.000,000,00 

4. 1. 1.0 

4.1,2.0 

Obr1111 l>úbUc,,a Cr$ 6,000,000,00 

Equip<lfM':ltoa c ~lltcr1A1 flor~Mncntc Cr$ 3,500,000,00 

r--------------------------
'l'OTI\1 .. , •••••• , , , , , crs 20,242,64fo,50 

S,!lllo potiltiVO do PUNCEGRI\f VC!r'ificlldO no Um do o:nmrdcio Ol! 1918 

(<lrt. 4111 do llc•;ulllml'nto lldlillniutrllt1Vo, ,,prov,do prlA Rolloluç.ln 

n9 <..B, Ou 197~, .ut. 172, 52?, elo Ducr..,to-Lc.i n9 200/1>7 •• ••rt. 7J 

da t.r.l n9 4 ,3~0/64), 

--------------< 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da Uni~o Interparlamentar, no uso de suas 
atribuições estatutárias, comoea a Sessão Plenâria para reunir·se quarta-feira, dia 
sete de fevereiro próximo futuro, às dez horas, cm sua sede no Anexo I do Senado Fe· 
deral, 29 andar, para eleição da Comissão Dclibcrativa. · 

Brasllia, 31 de janeiro de 1979.- Deputado Aablo Marefllo, Presidente cm cxer· 
cicio- Deputado Thaln Ramalho, Secretário. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

A ta da d uocenréllma·'quadra&étlma· quinta reunlio ordinária, 
realluda em lO de nonmbro de 1978 

As dczcssctc horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e setenta c oito, 
prr:scntcs os Senhores Senadores Nelson Carneiro c Cattete Pinheiro, e os Senhores 
Deputados Raul Bernardo, Passos Porto, José Bonifâcio Neto, Laertc Vieira c Bento 
Gonçalves, sob a prcsidi:nciu do Senhor Dcput11do José Carlos Teixeira, Vicc-Prcsi· 
dente, reuniu-se o Conselho Dclibcrutivo do Instituto de: Previdência dos Congrc~· 
sistas, n fim de tratar ussuntos diversos,- Lida c uprovudu a utu du reunii\o anterior, 
são relatados, com pareceres favoráveis c aprovados por unanimidude, os !>e~uinles 
processos: de concessão de pensão a: Antonio Carlos Konder Reis, José Diniz Neto, 
Carolina Custcllo Oranco da Silveira c Hcrcy Alvc~ Pessanlm: continu;u;ão d11~ contri· 
buiçõcs determinada~ pela Lei n9 6.497j77, do Senhor Dcputudo Sinvul Boaventura, 
cm virtude de renúncia do manduto, -/\seguir, são relutados, com parcccrc~ Cllntrã· 
rim, que tillnhi:m são armwados por ununimidude, os processo~ de: devoluç;,u de ~·on· 
trihuiçõe~ feitas uo IPC, do Senhor Senador Joilo do~ Santm Brn~a Junior; t.lc intc· 
grulitaçiio de carenciu dos Senhores ex-Dcputudos Luiz Henrique du Silvcin1 c Ne) 
Lope~ de SouLa. Prnsscgl.lindo, ê :Lprcciudo requerimento du Senhor Dcpu!adll 
Erasmo Martins Pedro, ~olicilundo pugumento de contrihuiçõe~ do pcrlmlu cm qut' 
esteve nu ext:rcicio do cargo de Vicc·Govc:rnudor do untigo btado da Guanabara, 
liUC: mereceu pilrccer contrário do Senhor Relator, Deputado Ruul Uermmlo, t~:nr.h1 n 
Senhor Conselheiro Deputado Josê Uonifúcio Nc:lo, na êpuca, ~olicitadll vista d11 
me~ mo, c que deu p11rc:cc:r fuvori'lvcl.- Em votuçi\o, o Cun~clho Delihcrutivu aprova, 
(lor muiuria, li p:Lrcccr originul do Relator, pelo indeferimento.- Em conlinuuçi'm, 11 
Senhor Deputado Josê Uunif{lciu Nc:to reluta, fuvomvclmcnte, rcqucrimcntu dn 
Senhor Suplente de Dc:put:u.lo nu cxerdcio, Sr. llcnrillUC Fun,tunc. ~nlicilamlo-l!1c 
~cja filcul!udn pugur de urnu ~l~ vcLus cnnuibuiçôes dos pcrlmlu~ cm IJLlc ~c ura~tou tio 
mandato pur:1 t:.\crccr cargo de Sccrcli'lriu de btudn em Gniú~.- Pmto cm vutm;üo, 
n parecer do Relator C rcjcitiLdO, sendo dcsignudtl u Senhor Con~clhciro Dcpul;nhl 
l.acrtc Vicirn pura reliigit o vntn vcnccUnr dn Con~clh11, nn ~cu tido de ~c r cunccdldl• 
ao rcqucn:ntc, nu.-. tcrmm do nrt. HQ da Lei n~ ldll7f7J, u II;Jgamcnlo dcs~.~~ rontrihu·J· 
\'!'lc!,, me~ a 111i:s,upú~ nli:rmino do mamlaln.- Continuando, n Senhor Sc1wdnr (":tl· 
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tele Pinheiro relata, fnvoruvclmentc, c é aprovada por ununimidudt:, propostu da 
Compunhia Atlântica-Boavista de Seguros, de implnntuçiio de apólice colctivu de 
seguros de vida c acidente pessoais, pura os associados do IPC.- Em lltguimcnto~ o 
Senhor Senador Nelson Carneiro pede licença para se ausentar ao mesmo tempo cm 
que se congratula com seus companheiros de Conselho pelo uno de trubulho. dccor· 
rido, desejando u todos os seus membros c aos funcionários do Orgão, votos de Boas 
Festas. - Em seqUência, é posto cm discussão abaixo-assinado de associados fucul· 
tath•os, solicitando revisão do limite de pensão estabelecido no art, 59 da Lei 
n' 4,937/66, tendo o Senhor Conselheiro Deputado Raul Bernardo pedido vista, que 
lhe é deferida, - A seguir, o Senhor Conselheiro Deputado Passos Porto dá ciência 
ao Conselho Deliberativo de que acaba de ser aprovado no Senado Federal o Projeto 
de Lei n9 342/78, de autoria do nobre Senador Renato Franco, revigorando, por 30 
(trinta) dias, o prazo estabelecido no§ 49 do art, )9 da Lei n' 4,937/66,- Após ampla 
discussão da matéria, o Conselho Deliberativo do IPC resolve, por unanimidade, se 
manifestar contra 11 proposição, por julgá-la inconveniente, inoportuna e contrária 
aos interesses do Orgão, c que da decisão se dê conhecimento às Lideranças da Cá· 
mura dos Deputados.- Nada mais havendo a tratar, às dczcnovc horas c cinco minu· 
tos é encerrada a reunião, E, para constar, cu, Zélia da Silva Oliveira, Secretária, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Vicc· 
Presidente,- Deputado José Carlos Telxrlra, V ice-Presidente, 

INSTITUTO I>E PREVIJ>ENCIA DOS CONGRESSISTAS 

RESOLUÇÃO N• l9f79 

Altera as Resoluções números SS/17 e 41/75. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, na forma 
do urt. IS da Lei n9 4,284, de 20 de novembro de 1963, c art. 14 do Regimento Bá· 
sico, 

Resolve: 
Art, )9 Fica elevado de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) para 

CrS 70,000,00 (setenta mil cruzeiros) o limite de empréstimo sob consignação cm 
folha, concedido aos associados contribuintes do IPC, 

Art. 29 Aos associados que ·não atendam ao previsto no urtigo 14 da Lei 
n' 4.937, de JS de março de 1966, scrA concedido empréstimo até CrS 30.000,00 
(trinta mil cruzeiros). 

Art. 3~ A presente Resolução entrará cm vigor n partir de J9 de: fevereiro de 
1979, revogadas as disposições cm contrário. 

Brnsrlia, 31 de janeiro de 1979- Presidente: Senador Henrique de La Rocque 
Almeida - Conselheiro Deputado Alceu Collarn - Conselheiro Deputado José 
Bonlf,clo Neto - Conselheiro Deputado PaUOt Porto - Conselheiro Senador 
Cattele Pinheiro- Con!>elheiro Senador Nelson Carneiro. 

RESOLUÇÃO N• (l]f79 

A11era o llmile eslabeleddo pelo artiJo IV da Resoluçio númt!ro 51/76, 
para conceuio de nnanclamenlo npec:la1. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, mi forma 
do art. JS de Lei nv 4.284, de 20 de novembro de 1963, c art. 14 do Regimento 
Básico, 

Resolve: 
Art. J9 fica elevado de CrJ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) pura 

CrJ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) o limite individual estabelecido no artigo 19 da 
Resolução nv Sl/76, para financiamento especial aos associados do Instituto. 

Art. 29 O prazo para pagamento do financiamento ser6 de, no máximo, 18 
(dezoito) meses. 

Art. 39 Esta Resolução cntrarâ cm vigor a partir de )9 de fevereiro de 1979, re· 
vogadas as disposições cm contrário, 

Brasllia, 31 de janeiro de 1979. - Senador Henrique de La Rocque Almeida, 
Presidente - Conselheiro Deputado Alceu Collarn - Conselheiro Deputado José 
Bonlf,clo Neto - Conselheiro Senador Cattele Pinheiro - Conselheiro Deputado 
Puaos Porto- Conselheiro Senador Nelson Carneiro. 
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' 1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

t,:Z.I- Req~~trhnnlo 

- N• 2/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho c outros Srs. 
Senadores, de homcnaaens de paar pelo falecimento do Sr, Deput~Jdo Laura 
Rodrisucs, Apmado, após uurcm da palavra no encaminhamento de sua 
votação os Srs. Senadores Dirctu Cardoso c Gastllo MUller. 

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. 
LEVANTAMENTO DA SESSÃO 

1- ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

-N•2,dcl919. 

3 -INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

- Bulanço Patrimonial encerrado cm 31-12· 78. 
-Demonstração da conta "Receita c Despe~" referente ao exercício lindo 

cm 31·12·18. ' 
-Demonstração da contu "Receita c Despesa" do mb de dezembro de 1978. 

4- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

-Edital dcconvocaçio da Comissão Dcliberativa. 
- Ata de Sessio PlenA ria, realizada cm 7·2· 79, 

S- MESA DIRETORA 

ATADA I• SESSÃO, EM2DEMARÇO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESJDI:NCJA DO SR. LUIZ VIANA 

.lS /4 l/ORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 

SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - JoK Guiomard - Evandro Carreira -
Joâo 8o5co - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Surncy - Dirceu 
Arcoverde - Helvídio Nunes - Cesar Culs - José Lins - Cunha Limn -
Humberto Lucena - Adcrbal Jurema - Nilo Coelho - Arnon de Meto - Luiz 
Cuvutcuntc - Teotónio Vilela - Lourival Baptista - Passos Porto - JuiUhy 
Mugulhâes- Lomanto Junior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Jo;1o Calmon
Hugo Rumos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo 
Hndnró - Tuncredo Neves - Orcs(es Quérciu - Benedito Ferrciru - Henrique 
Suntitto- Uzuro Burbozu- Benedito Cunelus- Gastâo MUller- Mendes Canu\e 
- Sutdunhu Dcrzi- Jo~é Rit:ha- Leite Chaves- Lenoir VurlUIS- l,uulo Bro~surd 
-Pedro Simon- Tuuo Datru, 

O SR. PRESillEN'n: (luiz Viunu)- A lista de prc:scnçu ucu~u o ~l)mpurccimcn
tn de 50 Srs. Sc:nudnre~. I tu vendo nUmero rcNil11entu1, dccturo ahcrtuu ~L:~~no. 

Snbrc a m~s;a, reljucrirncnto que scrú lido pelo Sr. 1~-Sccr~tilrin. 

E lido o s~guintr 

REQUERIMENTO N• 2, DE 1919 

Pelo falecimento do Deputado Laura Rodrigues, homem público dos mais 
eminentes. requeremos, nu forma regimental e de acordo com as tradições da Cu:o.a, a:-. 
seguintes homenagens: 

a) insen;ào cm ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à fumlliu c uo Estudo do Rio Grande do Sul; c 
c) levantamento da sessào. 
Saiu das Sessões, .:! de murço de 1979,- Jarbas Pa~urlnho- humur fruncn

Jo" Rlch•- Mende1 Canale- Jutahy Maaalhile'- Saldanha D"ul- lllrceu Car· 
do!lo- Humberto Lucena- Henrique de La Rocqut- Lom11ntn Junlnr- A\eundn• 
Cosia- Lourlul Baptista- CH~r Cais- Joaé Lln1- Murnn D11d11t~i. 

O SR, PRESIDENTE ( Luiz Viana)- Em votaçâo o requerimento que acaba de 
ser tido, 

O Sr. l>lrci.'U CurduNu (MOO - ES) - Sr. Pre~identc, pt'OO u p;thtvru pilrit 
cncuminhur u votuç11o. 

O Slt I'RESlllENTF (luit. Vinnu)- Cllm ii pui>IYril o nohrc St.·twc.lur D'tr~·~·u 

Cardn~n. paru cncurninlmr ' votuç11o. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES- Pum cncuminhur u votuçào. Sem 
rcvisl\o do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Scnudorcs: 

Nu oportunidt~dc vestibular dos nossos trabalhos, cm que o Senado, por um 
dever de consciência c numa homenagem à memória de um ilustre rmrlumcntur, 
encerra suus utividudcs à hora primeira, du scssllo lcgislutivu, C de justiçu, Sr. Pre
sidente, se erga uma voz ao menos, purujustificur us razões desse procedimento, 

O Senado lcvuntu a scssilo de hoje cm memória de Laura Rodrigues, Deputado 
do MDB, do Rio Grande do Sul, cujo corpo foi trugudo pela represa do rio Jucuí, na 
1\UU terra natal, depois de deixar, na Câmara M unicirml de Porto Alegre, na 
Assemblé:iu Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e nu Cümuru Federal, uma 
trajetóri;~ brilhante, de um espírito aberto, de um poeta espontdneo, de um grunde 
político c de um magnifico orador, 

Nós que conhecíurnos Laura Rodrigues, fomos seu colega na Câmara do~ 

Depu tOldos, não poderíamos deixar passar esta oportunidade, Sr. Presidente, sem ao 
mcnosjustilicar :1 atitude do Senado. 

Ele, poeta espontâneo, que escreveu o seu último livro "Águas Prisioneira~". 
condenando u construção da burragcm que estancou o querido seu rio Jacuí, teve 
como sepultura as águas desse mesmo rio no dia do fatídico :1cidcntc de que foi vitima. 

Aconteceu com ele a mesma circunstância que aconteceu com outro grande vulto 
que encheu a história do mundo com seu nome. Aqueles que lerem a biografiu de 
Napolcilo, Sr. Presidente, encontram nos seus cadernos de geografia da E~co\a milit:tr 
de Rricnnc a sua última cxprcssilo: "Santa Helena, pcqucn:> ilha." E ele que combateu 
uma ilha, nasceu numa ilha, foi prisioneiro numa ilha, morreu numa ilha - u de 
Santa Helena. 

Sr. Presidente, com Laura Rodrigues aconteceu o mesmo. Aquela represa que 
ele condenou, aquele rio Jacui que ele tanto amou, aquelas águas prisioneiras que ele 
exaltou nas páginas finais da sua poesia espontânea c regional, foram o seu túmulo, 
Sr. Presidente, do seu corpo, daquele espírito vívido, daquela pujante mentalidade de 
poeta regional, que encheu os Anuis da Câmara Municipal de Porto Alegre, os Anais 
da Assembléia Legislativa do seu Estudo, os Anais da C.dmara Federal, com os traços 
marcantes da sua personalidade, do seu espirita c da suu cultura. 

Em nome do MDB, pois, vimos trazer na justificativa de suspensão dos nossos 
trabalhos, na hora preliminar deles, a homenagem que nós prestamos com o coração 
comovido, Sr. Presidente, c com a bandeira do nosso partido derreada, a homenagem 
última, à alma, ao coração c: à poesia de Laura Rodrigues, morto na represa das âgljUS 

prisiontiras, que é: o titulo do seu livro final. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Gastão M Ullcr, pura encaminhar a votação. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Paru encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, quero endossar totalmente as palavras do eminente amigo Se· 
nador Dirceu Cardoso, do MDB. E pedir mesmo, Sr. Presidente, para, neste mo· 
menta, falar cm nome da ARE~A, c homenagear o meu curo amigo Laura Ro· 
drigucs, que faleceu de uma forma totalmente inesperado, como bem analisou o Sena· 
dor Dirceu Cardoso. 

Convivi oito anos com Laura Rodrigues. Ele cru um poeta, um músico, composi· 
tor,trabalhou cm râdio, cm televisão, era um homem fino, como se diz vulgarmente, 
Pescador apaixonado, hd até: um fato pitoresco com ele relacionado: na última cam· 
punha de prefeito, upresentei Laura Rodrigues aos chefes do MDB de Burra do 
Gurçils, pois ele estava ld como pescador c nilo como polftico. Ele até participou do 
comlcio c o MDB ganhou u eleição ali, graças à uprcsentnçllo que fiz aos chefes cmede· 
bistas de Barra do Garças, 

De modo que, mpid11mcnte, Sr. Presidente, cm nome da Bancada da ARENA, 
quero assinalar pesarosamente o falecimento de Laura Rodrigues, que foi uma perda 
não só pura a Bancada cmcdcbista da Câmara dos Deputados, mas uma perda para u 
rcprcscntaçilo do Congresso Nacional, de qualquer partido u que ele pertencesse, 
porque ele cru um homem que, acima de tudo, hon~uva o mandato que o povo do Rio 
Grande do Sul lhe havia dado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nilo hnvendo mais quem queira fazer uso 
da pala\·ra, submeto o requerimento 11 votuç!l.o, 

Os Srs. Scnudorcs que o ;1provum, qucirum permanecer scntudo~. (Puusu,) 
Está aprovado. 
A Mesa tomará providências pura fazer cumprir ii deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais huvcndo que trutur, vou enccr· 
rur a sessão, designando pura a sessão ordinária de 2•·fcira, diu S, 11 seguinte 

ORDEM DO DIA 

MA TERIAS INCLUIDAS EM ORDEM DO DIA PARA QUE O I'LENÁR/0 
OEI.IHERE SE DEVEM TER PROSSEGUIMENTO. 

(§ I' do urt. 36H do Regimento Interno) 

-l-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 22, DE 1975 

(N9 1.469/73, na Casa de origem) 

Torna obrigatória a venda avulsa de peças c acessórios destinados à rcpurução de 
veículos automotores. 

,o\nd1menco: 

~.5.75 - Lido cm PlcnArio c despachado its Comissões de Economia c de 
Transportes, Comunicações c Obras Públicas. 

IH.l:l,75- Lidos os Pareceres n's 312-CE c 313·CT, favoráveis :Lo Projeto. 
7.10.75- Discussão encerrada após aprescntaçiio da Emenda n11 1- (Substitu· 

tivo). À Comissão de Constituição c Justiça para opinur sobre o Projeto e a emenda, 
Às Comissões de Economia c de Transportes, Comunicuçõcs c Obrus Públicas para o 
exame da Emenda, 

22.9,78 - Lidos os Pareceres n9s S7H-CCJ, pclu constitucionalidade c juri· 
dicidadc do Substitutivo de Plenário; 579·CE, contrário c 580-CT, favorável. 

-l-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•lH, DE 1976 
(n' 279·8/75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o trabalho cm laboratórios químicos c farmacêuticos que manipu· 
Iam horiT!õnios, 

And•mcnco: 

5.5,76- Lido cm Plcnârio c dcspuchudo às Comissões de Saúde, de Lcgislaçlo 
Social c de Finanças. 

5.10.76- Lido o Aviso n' 515/76, do Ministério da Saúde, encuminhando in· 
formações solicitadas pela Comissão de Saúde, 

8.3.78 - Lido o Aviso n' 60j7H, do Ministério do Trabalho, encaminhando 
informações solicitadus pclu Comissão de Saúde. 

1.12,78 - Lidos os Pareceres n's 828-CS, contrário; 829·CLS, favorâvel, nos 
termos do Substitutivo que apresenta, com voto vencido ·dos Senhores Senadores 
Lcnoir Vargus c Ruy Santos; 

H30-CCJ, pela constitucionalidade cjuridicidade do Projeto nos termos do Substi· 
tutivo da Comissão de Legislação Social; c 83l·CF, favorllvcl ao Substitutivo da 
Comissão de Lcgislaçiio Social, com voto vencido dos Senhores Senadores Ruy 
Santos c Saldanha Ocrzi, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estd encerrada a sessão. 

( Ltvanta·st a stssào às 14 horas ~46 mimduJ·,J 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO N• l, DE 1979 

O Primciro·SccrctArio do Senado Federal, no uso das atribuiçõc!> que confere o 
Ato n' 11, de 1978, Resolve homologar a Tomada de Preços n' l2j7H, considcr:mdo 
vencedoras da referida licitaçllo ns firmas: 

-Confecções Viana lnd, c Com, Ltda.- itens DI, 03 c 04; c 
-Confecções Planalto Ltda, ,,.,,-itens 02 c OS. 
Brasllia, 20 de fevereiro de 1979. - Scnudor Alcnndn: Cm,ta, Primciro-Sccre· 

tdrio. 
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GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

Edllll 

lo9~7oV~,)> 

!.~17ol.!'il,6] 

lo4ll:o~l,~ 

U.,IM 0.: 

A Presidência do Grupo Brasileiro da União lntcrparlamentar, no uso de suas 
atribuições estatutárias, Convoca a Comissão Deliberativa pura reuniNe quurta·fci· 
ra. dia sete do corrente, às dez horas, em sua sede no Anexo I do Senado Federal, 2' 
gndar, para tratar de assuntos de sua competência, 

Brasnia, 2 de março de 1979, - Deputado Raymundo Diniz, Presidente -
Deputado Mac Dowell Ulte de Cucro, Secretdrio, 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

Ata da Sado Pleldrla, realizada em 7-l-79 

Às dez horas do dia sete de fevereiro do ano de mil novecentos c setenta c nov~. 
reúne-se. cm sua sede, a Sessão Plcndria do Grupo Brasileiro da União 
lntcrparlamentar, presentes os Senhores Deputados Flávio MarcUio, Presidente cm 
exercício, c Thalcs Ramalho, SecretArio, e Senadores Saldanha Cerzi, Membro do 
Conselho lnterparlamcntar, Milton Cabral, Oinartc Mariz, Tarso Outra, Adalberto 
Senna; Mauro Bencvidcs c Henrique de La Rocquc c Deputados Aldo Fagundes, 
Rosa Flõrcs, Cl:lio Borja, Mac Oowell Leite de Castro, António Florêncio, Ossian 
Araripe, Manocl Novacs, Arnaldo Lafayctte, Oaso Coimbra, Ubaldo Bar~m. Hugo 
N apole!o, Carlos Santos, Fernando Gonçalves, Paes de Andrade, Raymundo Diniz, 
Jairo Brum, Rog~rio R~go, Noaucira de Rczcndc, Marcondcs Gadclha, Adhcmur 
G bis i c Wilson Braga. Havendo número legal, o Senhor Presidente dcc:lara abertos os 
trabalhos, esclarecendo que a presente ScssAo fora convocada para a eleição dos 
membros da Comissão Oclibcrativa, para o pcr(odo de 1979 a 1982, c, cm seguida, 
pelos respectivos eleitos, proccder-sc·ia à clciç.ilo da nova Comiss!lo Diretora c dos 
Membros do Conselho lntcrparlamcntar, para o biênio 1979/80. DA-se inicio, por 
cscrutlnio secreto, a cleiçll.o da Comissão Dclibcrativa, Encerrada u mesma, o Senhor 
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Presidente convida os Senhores Senador Saldanha Ocrzi c Deputado Marcondc~ 
Gadclha para escrutinadores, Aberta a urna, sào encontradas 30 chapas 
correspondente ao número de votantes, Apurados os votos, o Senhor Presidente 
declara eleitos, por unanimidade para membros cfctivos da Comissll.o Dclibcraliva, os 
Senhores Senadores Amaral Peixoto, Josl: Sarney, Henrique de La Rocquc, Milton 
Cabral c Lourival Baptista e Deputados Adhcmar Ghisi, Nogueira de Rczcndc, 
Fernando Gonçalves, Furtado Leite, Getúlio Dias, Jairo Brum, Daso Coimbra, Joilo 
Menezes, Carlos Santos, Antônio Florêncio, Geraldo Bulhõcs, Carlos Wilson, 
Renato Azcrcdo, Rosa FlOres, Hugo Napolcilo, Norton Macedo, Ll:o Simões, 
Ubaldo Bar~m. Pinheiro Machado c Ossian Araripc c, tamb~m por unanimidade para 
membros suplentes da mesma Comissão, os Senhores Senadores Mendes Canalc, 
Tarso Outra, Saldanha Cerzi c Nelson Carneiro c Deputados Henrique Alves, 
Fernando Wilson, Eloy Lcnzi, Raymundo Oiniz, Alcir Pimenta, Alberto Hoffmann, 
Jerónimo Santana, Álvaro Gaudtncio, lturival Nascimento;' Mac Dowcll Leite de 
Castro, Homero Santos, Odulfo Domingues, Olivir Gabardo, Manocl Novacs, Rog~· 
rio Rêso, Nosscr de Almeida, Jocl Ferreira, Marcelo Linharcs, Vingt Rosado, Thales 
Ramalho c Pacheco Chaves, O Senhor Presidente declara empossada a Comissão De· 
libcrativa rcd:m-clcita. A sesuir, procede--se à clciç:Ao c escolha, por cscrutlnio 
secreto, dos membros da Comissilo Dirctora do Grupo c dos dois membros do 
Conselho lntcrparlamcntar. Votam vinte Senhores Parlamentares c, aberta u urna, 
tendo como escrutinadores ainda os Senhores Senador Saldanha Dcrzi c Deputado 
Marcondcs Gadclha, silo encontradas o número correspondente de chapas. O Senhor 
Presidente declara eleitos, por unanimidade, c empossados os Senhores Deputado 
Raymundo Diniz, Presidente, Senador Tarso Outra, Vicc·Prcsidcnte, Deputado 
Mac Oowcll Leite de Cama, Sccrct4rio, c Deputado Roal:rio R!so, Tesoureiro. Para 
membros do Conselho lntcrparlamcntar, o Senhor Presidente declara escolhidos c 
empossados os Senhores Deputada• Cl:lio Broja e Pacs de Andrade. Nada mais 
havendo a tratar, suspende-se a sessão para que ac lavre a Ata, Reabertos os truba· 
lhos, às dez horas c quarenta c cinco minutos, I: a mesma lida c aprovada. Eu, Thalcs 
Ramalho, SecretArio, lavrei a presente Ata que vai à publicação. 
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l-ATA DA l•SESSÃO, EM SDEMARÇO DE 1979 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

l.l.l - Mensaaens do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicações: 

- N• 1/79 (n• 502/78, na origem), relativa à aprovação das maté
rias constantes das Mensagens SM-n•s 137, 151 a 153 e 155 a 159, de 
1978; 

- N• 2/79 (n' 514/78, na origem), referente à remessa de autógra· 
fos da Emenda à Constituição n• 12; 

- N• 3f79 (n' 515/78, na origem), relativa à aprovação das maté
rias constantes das Mensagens SM·n•s 161 a 174, 177 a 179, 183, 190. e 
192a240,dc 1978; 

- N• 4/79 (n' 517/78, na origem), relativa à aprovação do Decreto 
Legislativo n• 70, de 1978; 

- N• 5f19 (n' 8/79, na origem), relativa à remessa de autógrafos 
dos Decretos Legislativos n•s 75 c 76, de 1978; 

- N• 6f19 (n• 13/79, na origem), relativa à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens (CN) n•s 92, 93, 98 e 99, de 1978. 

Restilllindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

- N• 7f79 (n• 489/78, na origem), relativa ao Projeto de Lei 
n• 36f78·CN, que altera u redução da alínea "i" do artigo 5• do Decreto· 
lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações 
por utilidade públicu e ucrc:sccnta pnrágrafos ao mesmo artigo (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.602, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• 8/79 (n• 490/78, nu origem), relativa ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 122/78 (n• 455·8/78, nu Casa de origem), que dispõe sobro 
cargos cm comissão du Sccreturiu do Tribunal de Justiça do Distrito 
Fcdcrnl, e dá outras providêncins (Projeto que se transformou nu Lei 
n• 6.603, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• 9f79 (n' 49tf78, nu origem), relativa ao Projeto de Lei do 
Semtdo nll 258/78·DF, que dispõe sobre u criuçào c cxtinçilo de cargos 
no Quadro de Pcssoul dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do 
Dbtrito Federal, c d3 outras providências (Projeto que se transformou 
na Lei n•• 6.6114, de 7 de dezembro de 197B). 

- N• lll/79 (n' 492/78, nu origem), relativa uo Projeto de Lei du 
C:irnara nl' IJ6j7H (nY 5.:!10·8/78, na Cusn de origem), qu~~ autorita o 
Governo do Território Fedem! de: Romima n ulicn;1r im{wc:l sob sua 
lidministraç;1o, loc;dizuclo nu cid:~dc de Belí:m, Est11do dll P<HÍI, c d{l 
m1tras prnviJências (PTlljeto que se trunsformou na Lei 11" 6,605, dt: 7 
dt: dezembro dt: I97H); 

- N1'.11j79 {nY 49Jj7M, na origt:m), re\utivn 010 Projeto de Lei dll 

Senado n~" 157/77. que obrip.a tis emissoras de tc1cvisão a induir, nas 
suas prog.ranwções semanuis de filme~ cstwngeiros, um tilmi.", pe!t1 

menos, com legenda em portuguCs (Projeto que se transformou na Lei 
n• 6.606, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• 12/79 (n• 495/78, na origem), relativa ao Projeto de Lei da 
Cdmara n• 129/78 (n• 5.495·8/78, na Casa de origem), que autoriza a 
alienação do imóvel que menciona, situado na cidade c Estado do Rio de 
Janeiro, c dá outras providências (Projeto que se transformou na Lei 
n• 6.608, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• 13/79 (n' 496/78, na origem), relativa ao Projeto de Lei da 
Cámura n• 124/78 (n' 4.693·8/78, na Casa de ori~em), que autoriza a 
alienação de imóveis da União, situados no Estado do Rio de Janeiro 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.609, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• 14/79 (n' 497/78, na origem), relativa ·ao Projeto de Lei da 
Cámara n' 132/78 (n' 5.618-A/78, na origem), que concede pensão 
especial a Walter dos Santos Siqucira, c dá outras providências (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.610, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• 15/79 (n' 498/78, na origem), relativa ao Projeto de Lei do 
Senado n• 202/78·DF. que dispõe sobre a criação de rundo especial, de 
natureza contábil, denominado Fundo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Distrito Federal - FUNDO - IDR (Projeto que se 
transrormou na Lei n• 6.611, de 7 de dezembro de !978); 

- N• 16/79 (n• 499/78, na origem), relativa ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 126/78 (n' 5.454-8/78, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Decreto·lei n• 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe 
sobre a profissão de jornalista (Projeto que se transformou na Lei 
n• 6.612, de 7 de de•embro de 1978); 

- N• 17/79 (n' 500/78, nu origem), relativa ao Projeto de Lei da 
Cámara n• 137/78 (n• 5.672/78, na Casa de origem), que autoriza o 
Ministério da Agricultura a doar bens móveis sob sua jurisdição 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.613, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• 18/79 (n' 50tf78, na origem), relativa ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 121/78 (n' 4.958·8/78, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o patrin1ônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
(Projeto que se transrormou na Lei n• 6.614, de 7 de dezembro de 1978); 

- N• !9/79 (n' 505/78, na origem), relativa ao Projeto de l.ei da 
Cilmara n• 135/78 (n' 5.774·9/78, na Casa de origem), que ucf'scenta 
urtigos à Lc:i n9 6.31:15, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe: sobre o 
mercado de valere!' mobiliârios c cria a Comissão de Valores Mobiliá
rio::. (Projeto que se twnsformou nu Lei nv 6.616, de: 16 de dezembro de 
197H); 

- N~· ~0/79 (n9 506,171), na origem), relativa uo Projeto de Lei da 
C""'""' n• 140f7H (n• 5.619·Bf7i, na origem), que altem a Lei 
n"' 6.367, dt.• JQ de outubro de IY76, no toc;mtc ;) distribuição dos rccur~ 
sm de.~tinados O prevenção de uddente~ do trabalho {Projeto que se 
transformou n:1 Ld n~ 6.617, de 16 de delemhro de 1978): 

- NQ 11/79 (n"' 507/78, na origem), rc\ativ~J :10 Projeto de Lei da 
Cúm<~ril nl' 1J9j7H lnv 5.617-0j7H, na Casa de origem), que dbpõc sobrt: 
a oJitcraçJo da Jcnominaçi\o da FunLhu;tln Centro Nacion:il de Segur:1n· 
ça~ Hi~·.icnl' c Mcdicin:~ do Trabalho (Projeto que se t.run~formou nu Lei 
n1• f..(l1 H, de 16 de dc1.~.:mhrL' de 197M): 
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- N• 22/79 (n• 508/78, na origem), relativa ao Projeto de Lei da 
Cdmara n• 147 j78 (nO 5.530-B/78, nu Casa oc origem), que altera 
dispositivos da Lei n9 5.194, de 24 de dezcmbi'O de 1966, c dá outras 
providências (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.619, de 16 de 
dezembro de 1978); 

- N• 23/79 (n• 509/78, na origem), relativa ao Projeto de Lei n• 35, 
de 1978-CN, que define os crimes contra a Segurança Nacional, esta bel c· 
ce a sistemática para o seu processo c julgamento, e dâ outras 
providências (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.620, de 17 de 
dezembro de 1978). 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto: 

- Projeto de Lei do Senado n• 1/79-DF, que altera o efetivo de 
soldados PM da Policia Militar do Distrito Federal, c dá outras 
providências. 

1.2.2- Ofído do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• Sfl/79 (n• 71/78-P/MC, nu origem), encaminhando ao 
Senado Federal cópias das notas taquigráficas c do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n~' 
77 .llle5, do Estado do Paraná, o qual declarou a inconstitucionalidade 
da Lei n• 5.482, de 20·1·67, Tabela "A", daquele Estado. 

1.2.3- Ofídos do Sr. I•·Secretárlo da Climara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da segumte matêria: 

-Substitutivo do Senado ao Projeto ae Lei da Cõmara n• 128/78 
(n• 5.531-B/78, na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação 
da profissão de Radialista, c dá outras providências (Projeto enviado à 
sanção em 11·12-78). 

Encaminhandn à revisão do Senado autógrafos dos seguime.ç projeros: 

- Projelo de Lei da Câmara n• I /79 (n• 4.689/77, na Casa de 
origem}, que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e dá outras providências, 

- Projelo de Lei da Câmara n• 2j79 (n• 4.690/77, na Casa de ori· 
gcm), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Pará, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Cõmara n• 3j79 (n• 5.483/78, na Casa de ori· 
gcm), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
a Politica Nacional de Irrigação, c dá outras providências. 

1.2.4- Comunicações da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei do 
Senado n• I /79-DF,Iido no E•pedicnte. 

-Recebimento das Mensagens nos 24 a 31/79, pelas quais o Senhor 
Presidente da Repúblicn sur.,etc ao Senado propostas do Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais de Santa Rosa 
(RS), Coxim (MT), Camaçari (BA), Cubaiilo (SP), Limeira (SP), Osasco 
(SP), Ourinhos (SP) e a Companhia de Distritos Industriais de Santa Ca· 
tarina - CODISC, sejam autorizadas a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelo art. 211 da Resolução n9 6'2/75, desta Casa, c pos· 
sam realizar operações de crédito, para os fms que especificam. 

-Recebimento do Ofício n• S/'2/79 (n• SPP 013/79, na origem), 
da Prefeitura Municipal de SUo Paulo (SP), sclici1 1mdo autoriowçào do 
Senado Federal para que aquela Prefeitura possa r.. ntratur empréstimo 
externo, no vulor deUS.\ 50,0UO,OOU.OO, pan1 o fim que cspccilicu. 

- Referente à dcsignuçi1o do Sr. Scnudor Dinurte Mnriz, no pcrio· 
do de recesso, para integrar, juntamente com o Sr. Senudor Nelson 
Carneiro, a delegação brasileira õ IV Reunião Conjunta dos 11arlumcn· 

tos Latino-Americano e Europeu, reollizada em Roma, nos dias 19 u 21 
de fevereiro. 

-Recebimento de comunicações de Srs. Senudores que se ausenta· 
ram do Pais, durante o recesso, 

- Rclaçilo das proposições arquivadas cm cumprimento ao dispos
to no urtigo 367 do Regimento Interno. 

-Convocação de sessão do Congresso Nacional a realizar-se hoje, 
às Iii horas c 30 minutos, com Ordem do Diu que designa. 

1.2.5 - Requerimento 

- N11 3/79, de ac•.oria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando 
seja fornecido o número de questões de ordem formuladas durante a últi· 
ma sessilo legislativa, com indicaçilo de seus autores, bem como dos inci· 
sos regimentais cm que se basearam. Deferido. 

1.1.6 - Leitura de projelo 

- Projeto de Resolução n• I /79, de autoria do Sr. Senador Itamar 
Franco, que altera o art. 402 da Resolução n• 93j70, alterada pelas de 
n•s 21/71, 66/72. 31 j73, 62/73 c 21 Í74 (Regimento Interno). 

1.2. 7 - Comunlcaçio da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Resolução 
n• I /79, lido anleriormenle. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR GABRIEL HERMES- Apreensão das classes emprc· 
sariais do Estado do Pará, face a notícias divulgudus pela Imprensa 
brasileira, no sentido da criação do Território ou Estado dos Carajás. 

SENADOR LEITE CHAVES- Participação das lideranças politi· 
cas no projeto de democratização do Pais. 

1.2.9- Comunicações 

-Da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, indicando o 
Sr. Senador Paulo Brossard para a Liderança da Bancada na presente 
sessão legislativa, 

- Da Bancada da Aliança Renovadora Nacional, de indicação do 
Sr. Senador Jarbas Passarinho para a Liderança da Maioria. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projelo de Lei da Câmara n• 22/75 (n• 1.469 j7.J, na Casa de o ri· 
gem), que torna obrigatória a venda avulsa de peças c acessórios destina· 
dos à rcparacão de veiculas automotores. Rejeitado o prosseguimento da 
matéria. Ao Arquho. 

- Projclo de Lei da Cõmara n• 28j76 (n• 279-B/75, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o trabalho cm laboratórios químicos c 
farmacêuticos que manipulam hormônios. Rejeitado o prosseguimento 
da mutéria, Ao Arqulwo, 

IA- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Defesa da ecologia como 
tema da Campanha da Fraternidade, rccémelunçada pelu Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Apelo às autoridades governa· 
mentais cm favor dos flagelados e da economia do Estudo do Espírito 
Santo, fuc•· :\s recentes enchentes que se verifica rum nuqucle Estudo. 

SEN,tDOR MAURO BENEVIDES- Homenagem de pc>ar pelo 
falecimento do Padre José Arimatéia Antunes Diniz. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

ATA DA 2' SESSÃO, EM 5 DE MARÇO DE 1979 
}Y Sessão Legislativa Ordinária, da 9!' Legislatura 

PRESIIJ~:rKIA DOS SRS. LUIZ VIAN,\ E ALEXANDRE COSTA 

,]S 14 f/OR,IS E JO MINUJ'OS, ACHAM-SE I'RI:'SENTES OS SRS. 
SENA DORES: 

Adnlbc:rto Scnu- Aloy:-.io Chuvc.~- Gnhriel Hermc.o;- Jarbas Pus•;a· 
lmr: I;,..~-, Lim:1 

- Lourivnl Daptistu- Passos Porto- Jutuhy Mugulhàes- Luit. Viu nu
Dirceu Cardoso- Orestes Quérciu- Henri4uc Suntillo- Gasti\o MU\Ic 
- Mcnde!; Canulc- Pedro Pcdrossiun- S:ildanhu Dcrzi- Evcl(1sio Vici 
ra-
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com· 
parccimcnto de 22 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
uberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secrctãrio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PIIESIDENTE DA REPÚBLICA 

De •sr•declmento de comunle~çio: 

N• 01/79 (n• 502j78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, relativa à 
aprovaçio das mattriasconstantcs das Mensagens SM·n•s 137, 151 a 153, c 
155 a 159, de 1978; 

N• 02/79 (n• 514/78, na origem), de 18 de dezembro de 1978, referen
te à remessa de autógrafos da Emenda à Constituiçio n• 12; 

N• 03/79 (n• 515j78, na origem), de 18 de dezembro de 1978, relativa 
àaprovaçiodas ma~rias constantes du Mensagens SM·n•s 161 a 174, 177 a 
179, 183, 190el92a 240, de 1978; 

N• 04/79 (n• 517 J78, na origem), de 20 de dezembro de 1978, relativa 
à aprovaçio do Di:crcto Legislativo n• 70, de 1978; 

N• 05/79 (n• 008j79, na origem), de 2 de janeiro do corrente ano, rela
tiva à remessa de autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 75 c 76, de 1978; 

N• 06/79 (n• 013j79, na origem), de 4 de janeiro do corrente ano, rela
tiva à aprovação das mattrias constantes das Mensagens CN-n•s 92, 93, 98 
c 99, de 1978; • 

Restituindo lutósr•ros de Projeros de Lei Slnclo111dos: 

N• 15/79 (n• 498/78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, relativa 
Jo Projeto de Lei do Senado n• 202, de 1978-DF, que dispõcsobre a criaçã.o 
~c rundo especial, de natureza contflbil, denominado Fundo de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do Distrito Federal·- FUNDO - IDR 
:Projeto qucsc transformou na Lei n• 6.611, de 7 de dezembro de 1978). 

N• 16/79 (n• 499/78, nlt origem), de 7 de dezembro de 1978, relativ.a 
ao Projeto de Lei da Cdmara n• 126, de 1978 (n• 5.454-B/78, na Casa de on
gem), que altera dispositivos do Dcorcto-lei n• 972, de 17 de outubro de 
1969, que dispõe sobre a profissilo de jornalista (Projeto que se transformou 
na Lei n• 6.612, de 7 de dezembro de 1978). · 

N• 17/79 (n• 500/78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, rclativ.a 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 137, de 1978 (n• 5.672/78, na Casa de on
gcm), que autoriza o Ministtrio da Agricultura a doar bens ·IJlóvc.is sob sua 
jurisdiçio (Projeto que se transformou na Lei n• 6.613, de 7 de dezembro de 
lmL · · 

N• 18/79 (n• 501/78, na orig~m), de 7 de dezembro de 1978, rclativ~ 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1978 (n• 4.958-B/78, na Casa de on
gcm), que dispõe sobre o património da Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul (Projeto que se transformou na Lei n• 6.614 •. dc 7 de d~cmbro de 
1978). 

N• 19/79 (nf 505/78, na origem), de 16 de dezembro de 1978, relativ~ 
ao Projeto de Lei da C4mara n• 135, de 1978(n• 5.774-B/78, na Casa de on
gcm), que acrescenta artiaos à Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que 
dispõe sobre o mercado de valores mobiliários c cria a Comissão de Valores 
Mobiliários (Projeto que se transformou na Lei n• 6.616, d~ 16 de dezembro 
de 1978). 

N• 20/79 (n• 506/78, na origem), de 16 de dezembro de 1978, rclativ.a 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 140, de 1978 (n• 5.619/78, na Casa de on
gem), que altera a Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, no tocante à dist.ri
buiçilo dos recursos destinados à prevenção de acidentes do trabalho (ProJe· 

N• 07/79 (n• 489j78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, relativa to que se transformou na Lei n• 6.617, de 16 de dezembro de 1978). . 
ao Projeto de Lei n• 36, de 1978-CN, que altera a redaçilo da alínea I do N• 21/79 (n• 507/78, na origc!"), de 16 de dezembro de 1978! relattv~ · 
art. 5• do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre aoProjctodcLeidaCãmaran• 139,dc 1978(n• 5.617-Bj78,naCasadcon
desapropriações por utilidade pública e acrescenta parágrafos ao mesmo gcm), que dispõe sobre a altcnição da denominação da fUndação Centro 
artigo (Projeto que se transformou na Lei n9 6.602, de 7 de dezembro de Nacional de Segurança, Higiene c Medicina do Trabalho (Projeto que se 
1978); transformou na Lei n• 6.618, de 16 de dezembro de 1978). ' 

N• 08/79 (n• 490Í78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, relativa N• 22/79 (n• 508/78, na origem), de 16 de dezembro de 1978, relativa 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 122, de 1978 (n9 455-B/78, na Casa de ori· ao Projeto de Lei da Cãmara n• 147, de 197B (n• 5.530-B/78, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre cargos cm comissi!o da Scorctaria do Tribunal de gcm), que altera dispositivos da Lei n• 5.19\, de 24 de dezembro de 1966, c 
Justiça do Distrito Federal, c dá outras providências (Projeto que se trans· dá outras providências (Projeto que se transformou na Lei n• 6.619, de 16 

· formou na Lei n• 6.603, dc7 de dezembro de 1978); de dezembro de 1978). 
N• 09/79 (n• 491/78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, rcl.ativa Nt 23/79 (n• 5rf!/78, na origem), de 17 ~c dczc~bro de 1978, relativa 

ao Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1978-DF, que dispõe sobre a crtaçilo ao Projeto de Lei n• 35, de 1978-CN, qucdcfmc oscrtmes contra a Scguran
c cxtinçi!o de cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribu· . ça Nacional, estabelece a sistemática para o seu processo c j~lgamcnto, c dã 
nal de Contas do Distrito Federal, c dá outras providências (Projeto que se outras providências (Projeto que se transformou na Lci.n• 6.620, d~ 17 de 
transformou na Lei n• 6.604, de 7 de dezembro de 1978). dezembro de 1978). 

MENSAGEM Nt 10/79 (n9492j78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, relativa a~ 
Projeto de Lei da Câmara n• 136, de 1978 (n9 5.210·8/78, na Casa de Ort· Do Sr. Pmldenreda República, submetendo à deliberação do Senado pro-
gem), que autoriza o Governo do Território Federal de Roraima a alienar jtro de /ef: 
imóvel sob sua administração, localizado na cidade de Belém, Estado do Pa· 
rá, e dã outras providências (Projeto que se trnnsrormou na Lei n9 6.605, de 
7 de dezembro de 19781. 

N• 11/79 (n9 493J78, na origem), de 7 de de10mb~o de 1978, relativa 
uo Projeto de Lei do Senado n• 157, de 1977, que obrtga us cmtssoras de 
tclevisilo a incluir, nas suas programações semanais de filmes estrungc1ros, 
um filme, pelo menos, com legenda cm português (Projeto que se transror· 
mau na Lei n•. 6.606, de 7 de dezembro de 1978). 

MENSAGEM N• 3Z, DE 1979 
(n• Zl/79, na orlsem) · 

Excclcntlssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
-Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da 

Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Scnhor Go
vernador do Distrito Federal, o anexo projc!p de lei que .. ulteru o eretivo de 
soldados PM da Policia Militar do Distrito Federal c dá outras pro. N• 12/79 (n• 49SJ78, na origem), de 7 de dezembro de 1978, rclutiv." 

ao Projeto de Lei da Cümuru n• 129, de 1978 (n• 5.495-B/78. nu Cusu de on· vidências". 
~em), que uuto;iza a alicnuçilo do imóvel que menciona,, situado na cidade c Brasília, 7 de revcrciro de 1979.- Erne~to Gelscl. 
Estado do Rio de Junciro, e dfl outrns providências (Projeto que &e trunsror· 
mou nu Lei n• 6.608, de 7 de dezembro de 1978). E.M.E. 

N• 13/79 (n• 496/78, nu origem), de 7 de dezembro de 1978, rclativ.a N• 24;78·GAG 
ao Projeto de Lei da Cümuru n• 124, de 1978 (n' 4.693-Bj78, na Cusu de on· 
gem), que autoriza a ulicnuçilo de imóveis du Uniilo, situudos no Estudo do 

6 9 d 7 d d A Sua Excelência o Senhor Ria de Janeiro (Projeto que se transformou nu Lei n11 6, O • c c czem· 
bro de 1978), Ernesto Gciscl 

Nv 14/79 (n~' 497J78, nu origem}, de 7 de dezembro de 197H• relutivu Presidente da Repúblicu Fcdenltivu do Brasil 

Senhor Presidente: 

Brasília, 4 de dezembro de I Q78, 

ao Projeto de Lei da Cimuru nv 132, de 1978 (n"' 5.6HI·A/78, nu Cusu de 
ori~c1n), que concede pcnsi\o cspcciulu Wulter dos Suntos Siljueira, c dú uu· 
tras providCncius (Projeto que se trunsrormou na Lei n"' 6.610, de 7 de A J>oJicill Militar do Distrito Fcllc:rul teve o seu cfctivo lixado cm 3.1ll6 

honu:m pela Lei nY 5.622, I.Jc IY de dczc:mbro de 1970, quundll o cen~u j:i 
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indicava uma populaçao da ordem de 500.000 hobitontes para o Capital 
Federal. 

Decorridos oito anos, com a população do Distrito Federal atingindo 
praticamente o dobro, permanece ainda a PoHcia Militar com o mesmo efeti· 
vo, o que torna evidente a impossibilidade de se manter um policiamento à 
altura das otuais necessidades. A condiçilo de Capital Federal impõe, por si 
mesma. a necessidade de um contingente policial capaz de assegurar, de 
rato. a ordem pública en1 seus vários aspectos, cm todas as áreas scleciona· 
das. preventiva c repressivamente, a qualquer hora. 

Releva notar que as recomendações decorrentes de estudos realizados 
sobre o grau de segurança da área residencial dos Senhores Ministros de 
Estado conscientizaram este Governo da imediata necessidade de ser 
estabelecido um policiamento ostensivo, da maior eficiência, compatível 
com o alto grau de segurança previsto para aquelas autoridades c seus 
familiares e com a elevada importância atribufda àquela área. Evidenciou-se 
assim, ainda mais, a necessidade de se ter de contar com um maior cfetivo 
policial-militar, que proporcionaria tambf:m maior flexibilidade no pronto 
atendimento de solicitações imprevistas para a garantia imediata de segu· 
rança cm áreas altamente prioritárias, particularmente nas ligadas à Prcsi· 
dência da República. 

Para que o Governo do Distrito Federal, dentro das atribuições que lhe 
competem, possa proporcionar, desde logo, a segurança a que se refere o 
parágrafo anterior, torna-se necessário que o cfctivo da Polícia Militar do 
Distrito Federal seja aumentado cm SOO soldados PM, que constituiriam 
uma antecipação de um aumento global a ser proposto oportunamente, o 
qual, por sua complexidade, demandaria maior prazo de estudo, rctardan· 
do, conseqUentemente o acréscimo ora cogitado, tido como de máxima 
urgência e já examinado pelo Estado-Maior do Exf:rcito, recebendo parecer 
favorável. 

Pelo exposto, tenho a honra de submeter à superior consideração de 
Vossa Excelência o antcprojeto de lei anexo sobre o aumento de efctivo orn 
pretendido, objetivando tam~m os recursos para o atendimento das 
despesas decorrentes, cujas bases mensais silo indicadas no quadro npenso, 
não consideradas no orçamento do Distrito Federal para 1979. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos do meu eleva· 
do apreço e profundo respeito.- Elmo Serejo Farias, Governador. 

PROJETO DE LEI DOSENADON• !,DE J979·DF 

Altera o efetho de soldados PM da PoJfcla Militar do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal decreto: 

Art. J• O efetivo de Soldados PM da PoJfcia Militar do Distrito Fe· 
dera\, de que trata o art. 2• da Lei n• 5.622, de 1• de dezembro de \970, fica 
acrescido de 500(quinhentos) homens. 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, para o uno de 
1979, correr~o à conta do Governo Federal que complementará o 
Orçamento do Distrito Federal no valor correspondente. 

Art. 39 Esta Lei entrará cm vigor na data dt sua publicação, revogadas 
as disposições em contrârio. 

RtM~MElAÇJIO DESTIMAOA AO SOLDADO PH 

S o L O O ESPECJFJCA,ÇIIts 

AUX. MOR, 'FPM•l CFP11•2 TEIIPO SAL~RIO n"' TOTAL '" '" "' SERVIÇO FAMTLIA ALU(NT,: 

!,OBB, 5lZ I 2081 1,1061 'hrtn. Yutn, 806 0 

, ! ... 730, 

I 

Ulõ[NOASI 

AUK, ~DR, • AIIHLIO IIORADIA 
GfPH·l GUTirtCAÇJ.O FUNÇXO POLICIAL•HILITAR (CUASOJ 
Cõf,M•: GRUIFICAÇ~O fUHÇXO POLICIAL•HILITAR (TROPA) 

DUPUA MCNSALI 4,730 X 600 • Cr$ %,365,000100 

LEG/SLAÇiiO CITADA 

LEI N• 5.622, DE I• DE DEZEMBRO DE 1970 

Fixa os efethos da Policia Militar do Distrito f'<deru\, • dá ou
tras pro\lidênclas~ 

..................... ········· ············· ..................... . 
Art. 2\1 Os cfctivos de praças do Quadro de que I rata o urtigo anterior 

silo lixados cm: 

Subtcnentes PM .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 23 
\'s Sargentos PM . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 
2•s Sargentos PM ............................................. 137 
3's Sargentos PM ............................................. 3\4 
Cabos PM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 36K 
Soldados PM ............................................... 1.994 

................................................................ 
OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAl. FEDERAI. 

N• S/1/79 (n• 71f78·P/MC, no origem), de 12 de dezembro de 197M, 
encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigrálic.:as c de acór· 
dilo prorerido pelo Supremo Tribuno\ Federal nos autos do Recurso Ex· 
traordinário n• 77.111·5, do Estudo do Paraná, o qual declarou a inconstitu· 
cionolidade do Lei n• 5.482, de 20·1·67, Tabelo "A", duque\ e Estado. 

(À Comissão de Conl'lituiçàu e J1wiça. J 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA 
CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N• 397/78, de li de dezembro de 1978, comunicando a aprovação do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei do Câmara n• 128, de \978 
(n• 5.531·8/78, na Casa de origem), que dispõe sobre o regulamentação da 
profissão de Radialista, c dâ outras providencias. (Projeto enviado à sanção 
cm 11·12·78.) 

OFICIOS 

Do Sr. /'·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando ã revisão 
do Senado autógrafos dos seguinies projelos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• I, DE 1979 
(n' 4.6119f77,naCaudeorlaem) ·' 

Dispõe sobre a criaçio de caraos na Secretaria do Tribunal ~c
alonal Eleitoral do Rio Grande do Sul, e di outras pro•ldi:nclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribu

no\ Regional Eleitoral do Rio Grondc do Sul os cargos constantes do Anexo 
a esta lei. 

§ 19 O ingresso nos cargos de qu.c trata este artigo far-sc-á mediante 
concurso público para a primeira Referência da classe inicial da correspon
dente Categoria Funcional. 

§ 2\1 O regime jurídico dos servidores nomeados para os cargos referi· 
dos no parágrafo anterior e: o do Estatuto dos Funcion6.rios Públicos Civis 
da Uniilo. 

Art. 2\1 Aos cargos referidos no artigo anterior silo aplicados os mcs· 
mos valores de retribuição, referências de vencimento ou salário por classe, 
crittrios de gratificação c condições de trabalho fixados para idênlicos car· 
gos do Poder Executivo, inclufdos na sistemática de classificação de cargos a 
que alude a Lei n• 5.645, de \Ode dezembro de 1970. 

Art. J9 As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à conta 
dos dotações orçomcnt6rios próprios do Tribunal Regionol Eleito rol do Rio 
Grande do Sul ou outras para esse fim dcstinndas. 

Art. 4\1 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5\1 Revogam-se as disposições cm contrário. 

A H E X O 
(Lei n9 da de de 1976) 

Cllr!JOS Criados (Art. 10) 

GRUPO: ARTESANATO 

Clltegcria Funcional e Chsse CÕdlqo 

Aux111D.r de Artfflce TRE ·ART • 709 
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Cargos 

5 

Cargos 

3 

3 

5 

12 

GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES 

Categoria Funcional e Classe 

Agente Administrativo, C 
Agente Administrativo, O 
Agente Administrativo, A 

CÕdtgo 

TRE·SA-801 
TRE·SA-801 
TRE·SA-801 

GRUPO: OUTRAS AT!VIOAOES DE N!VEL SUPERIOR 
CategorfA Funcional e Cluse 

Midlco, A 
Contador, A 
Bibltotecirto, A• 

CÕdlgo 

TRE·NS-901 
TRE·NS-924 
TRE·NS-932 

GRUPO: SERVIÇOS OE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA 
Cat~orta Funcional e Classe 

Agente de Portllr111, C 
Agente de Portaria, B 
Agente de Portllr1a, A 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Cõdtgo 

TRE·TP-1202 
TRE· TP-1202 
TRE· TP-1202 

DECRETO-LEI N• 1.573. DE 5 DE SETEMBRO DE 1977 

Dispõe sobre crlaçio de cargos e empregos nas Secrelarías do 
Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Jusilça Federal, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o arti· 
go 55, item III, da Constituição, decreta: 

Art. 19 Ficam criados, no Quadro de Pessoal das Secretarias do Tribu· 

ANEXO 11 

(Art. I• do Decreto-lei n• 1.573/77) 

GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO JUDICIÁRIO- TFR-AJ.020 

N•de 
Denomlnaçio 

Cargos 
Claue C6dlgo 

41 Auxiliar Judiciário B TRF-AJ-022 
138 Auxiliar Judiciário A TRF-AJ-022 

2 Taqulgrafo Judiciário c TRF-AJ-023 
3 Taqulgrafo Judicillrio B TRF·AJ-023 
5 Taqufgrafo Judiciário A TRF-AJ-023 
5 A tendente Judiciário c TRF-AJ-024 

19 Atenáente Judiciário B TRF·AJ-024 
14 A tendente Judiciário A TRF·AJ-024 
17 Agente de Seg. Judie, A TRF·AJ-025 

ANEXO III 

(Art. l• do Decreto-lei n• 1.573/77) 

N•de 
Empregos 

GRUPO- ARTESANATO- TRF-LT-ART-700 

Denominação ClaSS< Código 

Artífice de Mecãnlca 
Artífice Especializado TFR-LT·ART-702 
Artífice TFR-LT-ART-702 
Artífice de Eletrlcldade e 
Comunicações 
Artífice Especializado TFR-LT-ART-703 

Refe-
rêncla 

35. 3g 
31 a 34 
49a53 
44a48 
39a43 
31 aJ4 
26Õ 30 
21 a25 
21 a 25 

Refe-
rêncla 

20a 23 
14 a 19 

20a 23 
nal Federal de RecurSos c do Conselho da Justiça Federal, os cargos cons· 2 Artífice TFR·LT-ART-703 J4a 19 
tantes dos Anexos I c II deste Decreto-lei. 

Parágrafo único. Para os cargos de que trata este artigo só se nomea· 
rão servidores cujos deveres, direitos c vantagens sejam os definidos cm esta
tuto próprio na forma do artigo 109 da Constituição. 

Art. 2' Fica criada, nas Secretarias do Tribunal Federal de Recursos c 
do Conselho da Justiça Federal, a Tabela Permanente constituída dos cm
pregos relacionados no Anexo III deste Decreto-lei, a serem providos por 
servidores regidos pela legislação trabalhista, sem os direitos de greve c sindi
calização, aplicando-se-lhe as normas que disciplinam o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. 

Art. Jt Os utuuis funcionários que desempenhem atividadcs previstas 
no artigo anterior poderão optar pelo regime de legislação trabalhista, na 
fonn:~ determinada pela Lei n• 6.Jg5, de 11 de dezembro de 1974, alterada 
pela Lei n•6.335, de 31 de maio de 1976, feitas as devidas adaptações para o 
Tribun~l Fcdcral de Recursos c pura o Conselho da Justiça Federal. 

Art. 41' As despesas decorrentes do disposto neste Decreto-lei corre· 
rilo à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Federal de 
Recursos ou outrus pura esse fim destinadas. 

Art. 5' Este Decreto entrará cm vigor nu dutu de suu publicaç;1o, revo· 
gudas as disposições cm contrário, 

Brasília, 5 de setembro de 1977; 156Y du Jndepcndênci<l c HlJ~' du Repú
blica.- ERNESTO GEISEL- Armando Fulcilo, 

ANEXO I 

(Art, I• dollmeto-Jel n•IS73j77) 

GRUPO- DIREÇÃO E ASSESSORAMENTOSUI'ERIOR[S
TFR-DAS-IliO 

NUmero dl• Cnr~os 

14 
14 

Jlcnnmlnuçilu 

Assessor do Ministro 
Assessor J udicii1rio 

Cticllgu 

TFR·Ot\S· llll.l 
TFR-OAS- 102.1 

2 
2 

Artífice de Carplntarin e 
Marcenaria 
Mestre TFR-LT-ART-704 
Contramestre TFR-LT-ART-704 
Artífice Especializado TFR-LT·ART-704 
Artlficc TFR·LT-ART-704 

ANEXO III 

(Art. l• do Decreto-lei n• 1.573/77) 

GRUPO- SERVIÇOS AUXILIARES- TFR-LT·SA-800 

N•de 
Dcnomhaaçiio 

Empregos 
Classe Código 

3 Agente Administrativo c TFR-LT-SA-801 
8 Agente Administrativo B TFR-L T-SA-80 I 

13 Agente Administrativo A TFR-L T-SA-80 I 

ANEXO III 

(Art.l• do Decreto-lei n• 1.573/77) 

30a 34 
24a29 
2Ua23 
14a 19 

Refe-
rênciu 

32 u 36 
28 a 31 
2.; a 27 

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NIVELSUPERIOR
TFR-LT-NS-900 

NYdc 
Dc:nominuçilo Chtssc Códi~o 

Rl'fl'-

Einpregos rênclu 

Médico B TFR-LT-NS-901 47 u 49 
Médico A TFR-LT-NS-901 43u46 
Odontólogo A TFR-LT-NS-909 43 u46 
Dihliotcdrio B TFR-LT-NS-932 62 a 50 
Uihlioh:c:\rio t\ TFR·LT-NS-9.12 55 a 41 
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ANEXO III 

(Art. 2• do Docrelo-lel n• 1.573/77) 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL MEDI O
TFR·LT-NM-1000 

N•de Rele-
Emprt~os 

Denomlnacio a .... Código 
rênela 

I Auxiliar de Engcrmagcm 8 TFR-LT·NM-1001 31 a 36 
2 Auxiliar de Enfermagem A TFR·LT·NM-1001 24 a 36 

20 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos A TFR-LT·NM-1006 2a9 
Agente de Tclccomunica-
çõcs c Elclricidadc D TFR-LT-NM-1027 32a36 
Agente de Tclccomunica-
ções c Elclricidadc c TFR-L T·NM-1027 27 a 31 

6 Agente Operacional de 
Telecomunicações c Ele-
tricidadc 8 TFR-LT-NM-1027 20 a 26 

8 Agente Operacional de 
Tclccomunicaçõe& c Ele-
tricidadc A TFR·LT-NM-1027 12a 19 

4 Telefonista A TFR·LT-NM-1044 li a 18 

o -
ANEXO III 

(Art. 2• do Decreto-lei n• 1.573!77)-

GRUPO: TRANSPORTE OFICIÁL E PORTARIA- TFR-LT-TP-1200 

N•de 
Em pro'-

105 

8 
19 
i5 
21 
25 

Dt11omlnoçio a .... Códi&o Refe-
rência 

Motorista Oficial A TFR-LT-TP-i201 16a 20 
Motorista Oficial 8 TFR-LT·TP-1201 li a i5 

Agente de Portaria c TFR-LT-TP-1202 i3 a 17 
Agente de Portaria B ·• TFR-LT-TP-1202 7 a 12 
Agente de Portaria A TFR-LT-TP-1202 I a 6 

LEI N• 486, DE 14 DE NOVJ;;MBRO DE 1948 

Cria os Quadros dss Secretarias do Tribunal Superior Eleitoral 
e dos Tribunais RO&Ionals Eleilorais, o di outras prowidên<ias. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. J9 Silo criados os Quadros das Secretarias do Tribunal Superior 
Eleitoral c dos Tribunais Regionais Eleitorais, integrados pelos cargos 
constantes das tabelas anexas à presente lei, que compreendem cargos isola
rios, cargos de carreiras c funções gratificadas. 

Art. 2v Os cargos isolados, cm comissilo ou cfetivos serão de livre 
nomcaçilo, exigida~ porém, quanto ao redator de debutes, a condição de 
jornalista profissional, com mais de três unos de exercício nu profissão, 
devidamente comprovado pela respectiva carreira. 

Art. 311 Os cargos das classes iniciais das carreiras scrilo providos 
mediante concurso de provas c os das classes superiores mediante 
promoçilo, alternativamente, por antigUidade c merecimento, nu forma do 
que for regulado pelo respectivo Tribunal. 

Art. 411 No aproveitamento de funcionârios nos cargos das Secre
tarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais ElcilOruis, 
os funcionários efetivos dos Tribunais extintos u lO de novembro de \937 
terão, prcfcre"ntemcnte, direito à nomcuçilo puru ~o:urgo ,'illpcrior ou 
cqu~vule~tc ao que n1.1quel~ data ,exerciam, desde que o hajum requerido c 

§ 111 Para ~ompletar os Quadros das respectivas Secretarias serilo 
aproveitados os que atualmentc deles fazem parte, respeitados os direitos do 
pessoal que nu data da promulgaçllo da Constituição j6 integrava os 
mesmos quadros nos termos do § 3• do art. 15 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

§ 2• Os cargos cm comissilo de Dirctor da Sccrcturia c de Dirctor de 
Serviço serão considerados de provimento cfctivo desde que providos nos 
termos deste artigo c enquanto subsistir esse provimento. 

§ J9 DCvem ser obrigatoriamente aproveitados cm carâter efctivo, nos 
cargos cm comissão de Diretor de Serviço, os Chefes de Scção do Tribunal 
Superior de Justiça Eleitoral, cxtinlo cm iOde novembro de 1937. 

Art. 59 Metade das vagas que ocorrerem na classe inicial da carreira 
de Oficial Administrativo será provida por acesso dos ocupantes da classe 
final da carreira de Escriturário. 

P!lrâgrafo único. Os ocupantes da classe final da carreira de 
Dntilógrafo terão acesso à classe iniciai da carreiru de Oficiai Administrati· 
vo, mediante a prestação de concurso' de segunda cntrãncia c sem prejuízo 
do disposto neste artigo, 

Art. 6•' Os funcionários ocupantes dos cargos das carreiras de Serven
te, ao atinttircm a classe final, poderio ser nomeados, independente de pro
vas, para a classe inicial da carreira de Continuo. 

Art. 7• As funções gratificadas da Procuradoria-Geral junto uo 
Tribunal Superior Eleitoral c das Procuradorias Regionais scrilo exercidas 
por servidores públicos requisitados pelo Procurador-Geral c pelos Procura
dores Regionais, respectivamente. 

Art. 89 Alf:m dos funcionários existentes, poderão servir na Secreta· 
ria do Tribunal Superior c nas dos Tribunais Regionais funcionários de 
outros órgãos, requisitados pelos seus Presidentes nas épocas de maior 
intensidade de trabalho, até o número correspondente à metade do rcspccti· 
vo quadro. 

§ I• Essas requisições nilo poderilo ser recusadas, cm virtude de pre
ferência assegurada ao serviço eleitoral. 

§ 29 Os servidores requisitados conservarão os direitos c as vantagens 
do~ seus cargos. 

Art. 99 Os funcionârios dos Quadros de Secretaria do Tribunui Supe
rior Eleitoral c dos Tribunais Regionais Eleitorais lerão direito a 30 dias de 
férias anuais remuneradas, mediante escala aprovada ··pelo Presidente do 
Tribunal respectivo, 

Art. 10. Aplicam-se aos funciom\rios dos Quadros das Sccrelnrias do 
Tribunal Superior c dos Tribunais Regionais as normas vigentes do Estatuto 
dos FuncionArias Públicos Civis, que nlo colidam com as da presente lei. 

Art. i i. Aos cr~ditos dos Tribunais Eleitorais destinados a material c 
diversas despesas aplicar-se-lo as disposições da Lei n• 5.059, de 8 de 
novembro de i 926. 

Art. '12. E o Poder Executivo autorizado a abrir o cr~dito especial de 
Cr' 19.416.600,00 (dczcnove milhões, quatrocentos c dczcsseis mil c seiscen
tos cruzeiros), pura atender, no cxcrcfcio de 1948, uo pagamento du despesa :.. 
decorrente da presente lei. 

Art. i3. Esta Lei entrará cm vigor na datu de sua publicaçilo, revoga
das as disposições cm contrário. 

QUADROS AOS QUAIS SE REFERE O ARTIGO DA PRESENTE LEI 
TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS- GRUPO D 

Rio Grundc do Sul- 8ahia- Rio de Junciro 
Caraoslsolados de pro\'lmento em comissMo 

Número de Careos C•rrelra ou C afiO Classe ou Padrlio 

I Diretor-Gcrul da Secretaria 
2 Dirctor de Serviço 

C1rgos Isolados de pro"lmento efl'tho 

·Auditor Fiscal 
Tuqulgrufo 
Ar4uivista 
A\moxurifc 
Porteiro 
Ajudnntc de l'ortciro 
Motorista 

Q 
o 

o 
M 
K 
J 
I 
H 
H 
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I 
2 
2 
3 
4 
5 

4 
6 
8 

3 
4 

I 
3 

I 
2 
3 

6 
I 
I 

Cargos de Carreira 

Oficial Administrativo 
Oficial Administrativo 
Oficial Administrativo 
Oficial Administrativo 
Oficial Administrativo 
Oficial Administrativo 

Escriturário 
Escriturário 
Escriturário 

Datilógrafo 
Datilógrafo 

Continuo 
Continuo 

Servente 
Servente 
Servente 

Funções GraiiOcadu 

Chefe de Scçilo 
Secretário do Presidente 
Secretário do Procurador Regional 

M 
L 
K 
J 
I 
H 

G 
F 
E 

G 
F 

G 
F 

E 
D 
c 

Anu1lscada 
Cr$ 

5.400,00 
6.000,00 
6.000,00 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1948; 127• da Independência c 61)9 
da República.- EURICO G. OUTRA- Corrêa e Casrro. 

LEI N-6.082, DE lO DE JULHO DE 1974 

Fixa oa nlorn de nnclmenlos dos cargos aos Grupos- AliYI
dodes de Apoio Judiciário, Senlços Auxiliares, Serviços de Trans
porte OOclol e Portaria, Artesonoto, Outras AtJ.Idades de Nf"l 
Superior e Outras Ativldodn de Nhel Midlo, dos Quadros 
Permanentes dos Seerelarlos dos Tribunais Realonals Elellorals, e 
dí outros provldénclos. 

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

guintc Lei: 
Art. )9 Aos nlvcis de classificaçilo dos cargos integrantes dos Grupos 

a que se refere esta lei. dos Quadros Permanentes das Secretarias dos 
Tribunais Regionais Eleitorais. criados e estrutur_ados com fundamento na 
Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes 
vencimentos: 

TRE·Al·8 
TRE·AJ-7 
TRE·AJ-6 
TRE·AJ-5 
TRE·Al·4 
TRE-Al·3 
TRE·AJ-2 
TRE·Al·l 

TRE-SA·6 
TRE·SA-5 
TRE-SA-4 
TRE-SA·J 
TRE-SA-2 

·I 

I- Grupo- Allvldades de Apolo Judlclírlo 

Níveis- Vencimentos Mensais 

............. ····· ......................... . ............................................ 

............................................ 

............................................ 

.................. ············· ............ . ............................................ 

.............. ····· ........ ····· ............ . 

............................................ 
11- Grupo- Serviços Auxiliares 
Níveis- Vt~ncimcntos Mensais 

............................................ 
' .......................................... . 

............................................ 

............................................ 

CrS 

5.440,00 
4.820,00 
4.080,00 
2.920,00 
2.510,00 
2.100,00 
1.630,00 
1.360,00 

2.380,00 
2.040,00 
1.630,00 
I .080,00 

950,00 
610,00 

TRE-TP-5 
TRE-TP-4 
TRE-TP-3 
TRE·TP-2 
TRE·TP-1 

III- Grupo- Serviços de Tronsporte 
OOclal e Porlorla . 

Níveis- Vencimentos Mensais 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............... ······ ...................... . 

IV - Grupo - Artesanato 
Nfvcis- Vencimentos Mensais 

1.290,00 
1.080,00 

950,00 
740,00 
540,00 

TRE·ART-5 
TRE·ART·4 
TRE-ART-3 
TRE·ART-2 
TRE·ART·i 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

2.100,00 
1.630,00 
1.290,00 

880,00 
540,00 

TRE-NS-7 
TRE-NS-6 
TRE·NS-5 
TRE-NS-4 
TRE·NS-3 
TRE-NS-2 
TRE-NS-i 

V- Grupo- Outras Alivldades 
de Nfvel Superior 

Níveis- Vencimentos Mensais 

..... ' ..... '' ....... '.'' .. ''' .. '' .. ' '' ... ' ' ... 5.570,00 

.. ' .. '' .. '.'' ... ''' ....... '' ... '' .. '.'' .. ' ... ' 4.960,00 
' .... '' .. ' ...... '''' ...... ''' .. '' .. ' ... ''' ... ' 4.620,00 
'.' .. '' .. ' ...... ''''.' ...... ''.'' .. ' ''' .. ' ... ' 4,080,00 
'' ....... ' ........ ''.' .. '' .. ' .. '' .. ' ''' ' .. ''.' 3.870,00 
. '' ... ''.' ........ ''.' .. '' .. ' .. '' .. ' ''' ' ... '.' 3.460,00 
. ' ..... '' '' ....... ''.' .. '' .. ''.'' .. ' ' .. ' ...... 3.120,00 

VI- Grupo- Outras Ativldades 
de Nível Médio 

Níveis- Vencimentos Mensais 

TRE·NM·7 ... , , .. , . , ... , , ............................... 2.380,00 
TRE·NM-6 . , . , , .. , . , ... , , ... , .. , , . , , . , , ................. 2.240,00 
TRE-NM-5 . , . , , .. , . , ... , , ... , ..... , .. , .................. 2.040,00 
TRE·NM-4 .............................................. 1.760,00 
TRE·NM-3 .............................................. 1.420,00 
TRE-NM-2 . , . , , .. , .. , .. , , ... , , . , , . , , , . , ................. 1.080,00 
TRE-NM-1 , ..... , .. , ....... , , . , .. , , .. , ................... 610,00 

Art. 2• As diãrias de trata a Lei n• 4.01 9, de 20 de dezembro de 1961, 
c respectivas absorções, bem assim as gratificações de nível universitário, 
referente!\ aos cargos que integram os Grupos de que trata esta lei, são absor· 
vidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

§ I• A partir da vigência dos atos de transformação ou transposição 
de cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, para os 
respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste 
artigo. 

§ 29 Aplica-se o disposto neste artigo aos runcionàrios dos Quadros 
Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, à medida 
que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos para as Cate· 
gorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados 
na forma da Lei n• 5.645, de lO de dezembro de 1970. 

Art. 39 A gratificação adicional por tempo de serviço dos runciond· 
rios dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Elei
torais, que forem incluídos nos Grupos de que trata esta lei c nos demais 
estruturados ou criados nu forma da Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, será calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n• 4.345, de 
26 de junho de 1964. 

Art. 49 Aos utuais funcionArias que, em decorrência desta lei, passa· 
rem u perceber, mensalmente, retribuição total inferior n que vinhum au
ferindo, de acordo com a legislaçllo anterior serd assegurada a diferença, 
como vantagem pessoal, nominalmente identilicáYel, nu forma do disposto 
no urt. 4' e respectivos parágrafos da Lei Complementar n9 10, de 6 de 
maio de 1971. 

Art. 59 Silo requisitos pura ingresso nns classes iniciais, ul~m du idade 
mtlximu de trinta e cinco unos: 

I- flUru a Categoria Funcional de T~cnico Judiciário, diploma de Bu
churcl cm Direito; 

11- purn u Cntegorin Funcional de T~cnico de Tuqulgruro Judiciário, 
diploma ou ccrtificudo de conclusilo de curso superior, ou hubilituçilo legal 
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equivalente, da área das Ciências Humanas c Sociais c das Letras, correlacio
nadas com as atribuições da Categoria Funcional, além da correspondente 
formncào especializada; 

III- para a Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário, certificado de 
conclus~o do ciclo colegial ou ensino de segundo grau, ou de nível cquiYa· 
lente, c proYu de matricula no segundo pcrfodo lctiYo, no mínimo, de um 
dos cursos superiores de Direito, Economia, Contabilidudc ou Administm· 
ç~o; 

IV- para u Categoria Funcional de Atendente Judiciário, certificado 
de conclusão do curso ginasial ou oitava série do primeiro grau ou de nível 
c:.quivalcnte; 

V -demais exigências constantes das instruções reguladoras de concur
sos, inclusive no tocante à formação profissional cspecializuda. 

Art. 6~' As funções integrantes do Grupo - Dircçào c Assistência 
Intermediária, necessárias aos serYiços dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
serão criadas na forma do art. 59 da Lei Complementar n~' 10, de 6 de maio 
de 1971, adotados os princípios de classificação c níveis de valores vigoran· 
tes no Poder ExecutiYo c dentro dos limites das dotações orçamentárias. 

Art. 7' As Chefias das Zonas Eleitorais das Capitais dos Estados c do 
Distrito Federal serão exercidas por ocupantes de funções integrantes do 
Grupo- Direção e Assistência Intermediária (DAI). 

§I I' O pn:enchimento das funções de DAI de que trata este artigo fica 
condicionado à vacância das Chefias cfetivas correspondentes. 

§ 2~' Aplica-se aos atuais ocupantes efctivos dos cargos de Chefe de 
Zona Eleitoral o disposto no art. 711, item I, da Lei n~' 6.006, de 19 de dezem· 
brade 1973. 

§ 3~' O disposto no parágrafo anterior somente vigorará a partir da 
data da implantaç!lo, nos respcctiYos Tribunais Regionais Eleitorais, do 
Grupo- Direçilo e Assistência Intermediárias. 

' Art. 89 Os atuais cargos cm comisslio de Secretário da Presidência, 
símbolo PJ, dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais 
da Guanabara e Minas Gerais e de Secretário do Presidente, símbolo PJ-3, 
do Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul, passarão a corresponder a funções integrantes do Grupo- Direç1lo e 
Assistência Intermediárias. 

Art. 99 Os servidores aposentados que satisfaçam as condições 
estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação do Gru
pc respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do venci
mento fixudo para o nível inicial da correspondente Categoria Funcional, 
do novo Plano de Retribuiç~o do Grupo. 

§ J9 Para efeito do disposto neste artigo, será consider<:~do o cargo 
efctivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a 
revisão somente sobre a parte do proYcnto correspondente ao vencimento 
básico e ficando suprimidas todas as Yantagens, gratificaçõe!!, parcelas e 
quaisquer outras retribuições que nUa se coadunem com o noYo Plano de 
Clussificacão de Cargos. 

§ 2~' O cargo que serYirá de base será o da classe inicial da Categoria 
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denomina
ções e atribuições daquele cm que foi aposentado. 

§ 39 A reYisào dependerá da existência de recursos orçamentários 
suficientes e somente poderá efetivar-se ap"ós ultimuda a trunsposição de 
todos os servidores na utividade, de todos os Grupos t:m que ocorrer a 
inclusão mediante transposição. 

§ 41' Os novos vnlorcs dos proventos serão dcYidos n partir da publica· 
çilo do uto dt: reYisào. 

Art. 10. Aos atuais funcionúrios, mediantt: pt:tiçào u st:r formuliLada 
junto ao órgilo do pessoal, no prazo de trintu dias, contados da publicação 
desta lei, será facultado permanecer nos cargos de que sUo ocupuntcs 
efeti vos, com os direitos, vantagens c obrigações da situaçi\o anterior, 
pussando a integrar Quadro Suplementar, em extinção, juntamentt: com os 
cargos ocupados pelos que nilo lograrem hubilitaçllo no processo selctivo, a 
ser disciplinado pelo Tribunnl Superior Eleitoral. 

Art. 11. Os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral c dos Tri· 
bunais Rcgionuis Elcito~is, que se encontrarem à disposição de outros 
órglos da Justiça Eleitoral, nn dntu du publicuçno dcstu lei, podcr~o 
concorrer à transformaçilo ou transposiçilo dos cursos de que são ocupan
tes, nos órgilos cm que estiverem prcstundo serviços, pussando u integrar os 
correspondc:ntes Grupos de Catc:gorias Funcionuis, nos respectivos Quadrm 
Permanentes, caso haja concordtlnciu do órgilo de origem. 
' Purógrufo único, Poderão igualmente concorrer à trunsposiçi\o ou 
tr:msformuçilo dos rcspcctiYos cargos efctivos do Quudro Pçrmanentc, os 
funcionários de outros órgi\os du Administração Pública, que se encontrem 

prestando serYiços uos Tribunais Regionais Eleitorais na qualidade de 
requisitados, desde que haja concordilnciu do órgão de origem. 

Art. 12. Os funcionários do Quadro Suplementar do Tribunal Rc· 
gional Eleitoral da Guanabara passarão a integrar o Quadro Permanente do 
mesmo Tribunal, no Grupo- Apoio Judiciário e demais Grupos de Cate· 
gerias Funcionais, correspondentes aos cargos de que são ocupantes, 
observadas as disposições pertinentes à transformação ou transposição dos 
meSI:10S, 

Art. 13. Os funcionários do Quadro Especial do Tribunal Rcgional 
Eleitoral· do Distrito Federal passarão a integrar o Quadro Permanente do 
mesmo Tribunal, no Grupo - Serviços Auxiliares e demais Gruros de 
Categorias Funcionais, correspondentes aos cargos de que são ocupames, 
obscrYadas as disposições pertinentes à transformação ou transposição dos 
mesmos. 

Art. 14. Os extranumerários, com estabilidade reconhecida, existentes 
nas Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, passarão a integrar os 
Quadros Permanentes respectivo~. nos Grupos de Categorias Funcionais, 
correspondentes aos cargos de que silo ocupantes, obseryudas a normu 
pertinentes à transformação ou transposiç1lo dos mesmos. 

Art. 15. Os Tribunais Regionais Eleitorais, na implantação do Plano 
de ClassificaçUo, aprovcitardo no Grupo ScrYiços Auxiliares, dos Quadros 
Permnnentes das rcspcctiYas Secretarias, as funções atualmente desempenha
das por Auxiliares de Cartório, com estabilidade reconhecida_à data da pu
blicação desta lei, cm cargos vagos, resultantes de transposição, transforma
ção ou criação por lei. 

Art. 16. Os funcionários excedentes, existentes nos Tribunuis 
Regionais Eleitorais, passarão a integrar os rcspcctiYos Quadros Permancn· 
tes, nos Grupos de Categorias Funcionais correspondentes, cm cargos 
vagos, resultantes de transposição, transformação ou criaçilo por lei. 

Art. 17. Os vencimentos fixados no art. !9 desta h:i vigorarão a partir 
da data dos Atas de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o§ 1" 
do art. 29 

Art. 18. Os ocupantes de cargos que integrarem as classes das 
Categorias Funcionais dos Grupos a que se refere esta lei ficarilo sujeitos ao 
regime de quarenta horas semanais de trabalho, 

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos integrantes do Grupo -
Outras Atividades de Nlvel Superior ficur3o sujeitos à jornada de trabalho 
estabelecida pelas Secretarias dos Tribunais Region:~is Eleitorais, de confor
midade com as necessidades do serviço, observado o mínimo de trinta horas 
semanais. 

Art. 19. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as Instruções nccessá· 
rias, a serem observadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para o 
cumprimento da presente lei, 

Art. 20. ObserYadó o dispsoto nos arts, 89, inciso III, e 12, da Lei 
n• 5.645, de lO de dezembro de 1970, us despesas decorrentes da "plicaç~o 
destu lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos Tri
bunais Regionais Eleitorais, bem como por outros recursos a esse fim 
dc:stinados na forma da legislação pertinente. 

Art. 21. Esta Lei cntrarú cm Yigor na datu de sua publicaçào, rt:Yogl.l· 
das as disposiçàe:; cm contrário. 

Brasília, lO de julho de 1974; !53• da lndcpendênciu c H6•da República. 
-ERNESTO GEISEL- Armando Falcilu- José Cnrlos Soares Freire
Joiio Paulo dos Reis Vclloso. ' 

LEI N• 5.645, DE lO DE DEZEMBRO DE 197U 

Escabclcce dlrclrlzc~ p11r11 11 clnssinc11çiio de cargos do SL•rviço 
Civil da Unliio e dlis uutarqulus federais, c diÍ outras pruvidénclus. 

O Presidente da República, 

Fuça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sunciono u seguinte 
Lei: 

Art. J9 A clussificação de cargos do Serviço CiYil du Unii\o c das au· 
tarquias fcderuis obedece rã às diretrizcs estabelecidas nu presente lei. 

Art. 29 Os cargos serão classificudos como de rrovimc:nto cm co· 
missilo c de provimento cfetiYo, enquadrando-se, basicamente nos st:guintcs 
Grupos: 

De Provimento cm Comissilo: 
1- Direçilo c: Asscssoramcnto Superiores. 
De ProYimcnto Efctivo: 
11- Pesquisa Cientifica c Tecnológicu: 
111 _ Diplomacia; 
IV- Mugist~rio; 
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V- Poll~ia Federal; 
VI- Tributuçllo, Arrecadação c Fiscalização; 
VIl- Artesanato; 
VIII- Serviços Auxiliares; 
IX -Outras atividadcs de nfvc\ superior; 
X- Outras utividades de nfvcl médio. 
Art. )9 Segundo a corrcluçilo c afinidade, a natureza dos trabalhos ou 

o nfvel de conhecimentos aplicado, cada Grupo, abrangendo várias ativi
dades, compreenderá: 

1 - Dircçilo c Assessoramcnto Supcriort:s: os cargos de direçào c 
assessoramento superiores da administração cujo provimento deva ser re
gido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido cm regulamento; 

II - Pesquisa Cientifica c Tecnológica: os cargos com atribuições, 
exclusivas ou comprovadamente principais, de pesquisa cientifica, pura ou 
aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino 
ou habilitação legal equivalente c não estejam abrangidos pela legislação do 
Magistério Superior: 

III - Diplomacia: os cargos que se destinam a representação di· 
plomática: 

IV -Magistério: os cargos com utividades de magistério de todos os 
níveis de ensino; 

V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial; 
VI -Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com ativi

dades de tributação, arrecadação c fiscalizaçilo de tributos ft:derais; 
VII- Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, 

principais ou auxiliares, relacionadas com os serviços de artfficc em suas 
várias modalidades; 

VIII- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em 
geral, quando não de nível superior; 

IX -Outras atividadcs de nível superior: os demais cargos para cujo 
provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal 
equivalente; 

X -Outras atiyidadcs de nível médio: os demais cargos pum cujo pro· 
vimento se exija diplOma ou certificado de conclusão de curso de grau médio 
ou habilitação equivalente. 

Parágrafo único. As atividadcs relacionadas com transporte, conser
vação, custódia, operação de elevadores, limpeza c outras assemelhadas 
serão, de preferência objeto de execução indireta mediante conuato, de 
acordo com o art. 10, § 79, do Decreto-lei n9 200 (•), de 25 de fevereiro de 
1967. 

Art. 49 Outros Grupos, com características próprias, diferenciados 
dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmem
brados daqueles, se o justificarem as necc,'isidades da AdministrncUo, 
mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 59 Cada Gi'upo terá sua própria escala de nível, a ser aprovada 
pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores: 

1 - importiincia da atividade para o desenvolvimento nacional; 
li -complexidade c responsabilidade das atribuições exercidas: c 
III - qunlificações requeridas para o desempenho das atribuições. 
Parágrafo único. Não hnverl!. correspondência entre os nívds dos di-

versos Grupos, pura nenhum efeito. 
Art. 6~' t\ ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios 

selctivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um 
sistema de treinamento e quulificuçào destinado a nsscgurm u pc:rm:mcntc 
atualiz.açào c elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 

Art. 79 O Poder Executivo elaborará c expedirá o novo Plano de 
Classilicw;ilo de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, obser
vadus as disposições desta lei. 

Art. 8~' A implantação do Plano será feita por órgãos, atcndidu umu 
escala de prioridade nu qual se levarO. em conta preponderuntemcnu:: 

I - n implantaçilo prévia da reforma administrativtt, com base no 
Decrcto·lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967; 

II- o estudo quantitativo c qualitativo du lotaçilo dos órgãos, tendo 
cm vista u nova estrutura e utribuições decorrentes da providi:nci;.t mencio
nadu no item untcrior: c 

III - n existência de recursos orçamentários para f:tzcr fucc às res
pcctivus c.iespesns. 

Art. 'J\) t\ trunsposiçi\o ou transformuçilo dos cursos, em dccorrênci:l 
da sistemática prevista nestu lei, processar-sc·ft gradativumcnte consi
derando-se as necessidades c conveniêncius da Administraçi\o c, quando 
ocupados, sc~undo critérios sclctivos u serem estabelcch.los para os cargos 

integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo c 
obrigatório. 

Art. 10, O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas c 
instruções nccessârias c coordcnarâ a cxccuçllo do novo Plano, a ser pro
posta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e 
autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para uprovacllo mediante 
decreto. 

§ lq O órgilo central do Sistema de Pessoal promovcrâ as medidas ne· 
cessá rias para que o plano seja mantido permanentemente atualilado. 

§ 29 Para a correta e uniforme implantação do Plano, o órgão central 
do Sistema de Pessoal promoverá gradativa e obrigatorhvncnte o trei
namento de todos os servidores que participarem da tarefa·, segundo pro
gramas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art. li, Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos 
de elaboração c execução do Plano de Classificação de Cargos, havedl cm 
cada Ministério, órg11o integrante da Presidência da República ou au
tarquia, uma Equipe Técnica de alto nfvcl, sob a presidência do dirigente do 
órgão de pessoal respectivo, com a incumbência de: 

I -determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abran· 
gidos pela escala de prioridade a que se refere o art. gq desta lei; 

II -orientar c supervisionar os levantamentos, bem como realizar os 
estudos c análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano: e 

III- manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os cantatas 
necessários para correta elaboração e implantação do Plano. 

Parágrafo único. Os membros das Equipes de que trata este artigo 
serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes 
da Presidência da República ou de autarquia, devendo a escolha recair em 
servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, 
estejam c:m condições de exprimir os objctivos do Ministério, do órgão inte· 
grante da Presidência da República ou da autarquia, 

Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a ser instituído em 
aberto de acordo com as dirc:trizes expressas nesta lei, estabelecerá, para 
cada Ministério, órgllo integrante da Presidência da República ou au
tarquia, um número de cargos inferior, cm relação a cada grupo, aos atual
mentc: existentes, 

Parágrafo único. A nilo-observância ·da norma contida neste artigo 
somente será permitida: 

a) mediante redução equivalente cm outro grupo, de modo a não haver 
aumento de despesas; ou 

b) cm casos excepcionais, devidamente justificados perante o órgão 
central do Sistema de Pessoal, se inviâvcl a providência indicada na a\inea 
anterior. 

Arl. 13. Observado o disposto na Scçào VIII da Constituição c cm 
particular, no seu urt. 97, as formas de provimento de cargos, no Plano de 
Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas me
diuntc normas regulamcntare!i específicas, não se lhes aplicando as dispo· 
sições, u rc:spt:ito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
Un~. · 

Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos do Ser\'iço Civil do 
Poder Executivo, a que scrcrcrc a Lei n• 3.780 (')de 12 de julho de 1960 c lc
gisl<.tçi\o posterior, é considcrudo extinto, observadas as dispmições desta lei. 

Parágrafo Unico. À medida que for sendo implantado o novo Plano, 
os cargos remanescentes dt: cada categoria, classificados conforme o sistema 
de que truta este: artigo, passarão a integrar Quadros Suph::mentare~ c, sem 
prejuílo das promoções c acesso que couberem, seril.o suprimidos, quando 
vagmem. 

Art. 15. Para efeito do disposto no urt. 108, § IY, da Constituição, as 
dirctrizcs estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no art. 14 c seu 
parttgrafo único, se aplicarilo à classificaçilo dos cargos do Poder 
Legislativo, do Poder JudiciO.rio. dos Tribunais de Contas da União c do 
Distrito Federal, bem como à clussificaçi1o dos cargos dos Territórios c do 
Distrito Fedcrul. 

Art. 16. Esta Lei entrarlt cm vigor nn data de sua publicação, rcvo
gudas us disposições cm contrário. - EM[l..IO G. MEDICI - Alfredo 
Duzuld - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel - Mário Glbson 
Burbozu - Anlônlo Delnm Notco - Múrlo David Andrenzzo - L. F. Clme 
Llmu- Jurbus G. Possurlnho- Júlio Barata- Múrclo de Souza e Mcllo
F. Rocha Lagc)a- Marcus Vlnlclus Prutlnl1lc Moroes- Antônio Dias Leite 
Júnior -Joau Paulo dos Reis Velloso- Jos~ Costa Cunlcunll- Hyglno C. 
CorseUI. 

( .rh ComiJsiie.r dt• Stn·iço P1íblico CMI e de Fincmçcu.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 2, DE 1979 
( N• 4.690/77, na Casa de origem) 

Dispõe sobre 1 crlaçio de cargos ma Secretaria do Tribunal 
Re&lonal Eleitoral do Pari, e di outras pro•ldênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l' Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do 

Tribunal Regional Eleitoral do ParA os cargos constantes do Anexo u esta 
lei, 

§ 1' O ingresso nos cargos de que trata este artigo far~sc-A mediante 
concurso público. para a primeira Referência da clussc inicial da corrcspon· 
dente Categoria Funcional. 

§ 2' O regime jurídico dos servidores nomeados para os cargos rcfc· 
ridos no parAgrafo anterior é o do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
daUniilo. 

Art. 2' Aos cargos referidos no artigo anterior são aplicados os 
nesmos valores de retribuição, referências de vencimento ou salário por 
classe, critérios de gratifocaçilo c condições de trabalho fixados para 
idênticos cargos do Poder Executivo, incluldos na sistemática de classili· 
caçãodccargos a que alude a Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. )v As despesas decorrentes do disposto nesta lei corrcrilo à conta 
d;u dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará ou outras para esse fim destinadas. 

Art.4• Esta Lei cntrartl cm vigor na data de sua publicação. 
Art. sv Revogam·sc as disposições cm contrário. 

cargos 

3 
3 

_4_ 
10 
i 

_1_4_ 
20· 

Carqos 

1 
_L 

3 

1 
_3_ 

4 

Cargos 

Cargo 

_l_ 
1 

(Let n9 

A H E X O 
de de 

Cargos Criados (Art. 19) 

GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES 

Categoria Funcional e Classe 

Agente Administrativo, C 
Agente Administrativo, B 
Agente Administrativo, A 

Dat1lõgrafo, B 
Datnõgrafo, A 

de 1978) 

Cõdigo 

TRE-SA-801 
TRE•SA-801 
TRE-SA-801 

TRE-SA-802 
TRE·SA-802 

GRUPO: SERVIÇOS OE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA 

Categoria Funcional e Classe 
Hotor1::tilo O!ichl, B 
Motorista Oficial, A 

Agente de Portaria, C 
Agente de Portaria, A 

Cõdipo 
TRE-TP-1201 
TRE-TP-1201 

TRE•TP-1202 
TRE·TP-1202 

GRUPO: OUTAAS ATIVIDADES OE NTYEL SUPERIOR 
Categoria Funcional e Chs~e 
Nêdtco, A 

Contador, A 

GRUPO: ARTESANATO 

Categoria Funcional e Chsse 

ArtTfice de 1\rtes Grificas 
Artífice 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Cõd1go 
TRE·NS-901 

TRE-NS-924 

Cõdtgo 

LEI N•486, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1948 

Cria os Quadros das Secretarias do Tribunal Superior Elcltorul 
c do!J Tribunais Regionais Eleitorais, c dá outras providênclus. 

O Presidente da Repúblicn: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancionou seguinte 

Lei: 
O CongrC5So Nacionul decreta: 
Art. \9 Silo criados os Quudros das Secretarias do Tribunal Superior 

E!citorul c dos Tribunais Regionais Eleitorais, integrados pelos Cl\rgos cons· 

tuntcs das tabelas anc.~tas à presente lei, que: compreendem curgos isolados, 
cargos de carreiras e funções gratificadas. 

Art. 2' Os cargos isolados, em comissilo ou cfctivos serão de livre 
nomeação, exigida, por~m quanto no redutor de debates, a condição de jor· 
nalistn prolissionnl, com mais de três anos de cxcrcfcio na profissão, dt:vi· 
damcntc comprovado pela respectiva carreira. 

Art. 39 Os cargos das classes iniciais nas carreiras scri'lo providos me· 
diante concurso de provas c os das classes superiores, mediante promoção 
alternativamente, por antigUidade c merecimento na forma do que for rcgu· 
lado pelo respectivo Tribunal. 

Art. 49 No aproveitamento de funcionários nos cargos das Secretarias 
do Tribunal Superior Eleitoral c dos Tribunais Regionais Eleitorais, os fun· 
cionúrios efetivos dos Tribunais extintos a to de novembro de i937 terão, 
preferentemente,"' direito à nomeação para cargo superior ou equivalente ao 
que naquela data exerciam, desde que o hajam requerido c estejam ainda cm 
serviço ativo da Uniilo. 

§ I• Para completar os Quadros das respectivas Secretarias scrilo 
aproveitados os que atualmente deles fazem parte, respeitados os direitos do 
Pessoal que na data da promulgação da Constituição já integrava os mcs· 
mos Quadros, nos termos do§ J• do art. 15 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias. 

§ 2v Os cargos cm comissão de Diretor da Secretaria e de Dirctor de 
Serviço serão considerados de provimento cfetivo, desde que providos nos 
termos deste artigo, c enquanto subsistir esse provimento. 

§ 29 Devem ser obrigatoriamente aproveitados cm caráter efctivo, nos 
cargos cm comissilo de Diretor de Serviço, os Chefes de Scçào do Tribunal 
Superior de Justiça Eleitoral, extinto cm 10 de novembro de 1937. 

Art. 59 Metade das vagas que ocOrrerem na classe inicial da carreira 
de Oficial Administrativo será pro\•ida por acesso dos ocupantes da classe 
final da carreira de Escriturário. 

Parágrafo único. Os ocupantes da classe final da carreira de Dati· 
lógrafo terão acesso à classe inicial da carreira de Oficial Administrativo, 
mediante a prestação de concurso de segunda entrãncia c sem prejuízo do 
disposto neste artigo. 

Art. 69 Os funcionários ocupantes dos cargos da carreira de Serven
te, ao atingirem a classe final, podcrilo ser nomeados, independente de pro· 
vas, para a classe inicial da carreira de Continuo. 

Art. 7• As funções gratificadas da Procuradoria·Gcral junto no Tri· 
bunal Superior Eleitoral c das Procuradorias Regionais perante os Tri
bunais Regionais Eleitorais serão exercidas por servidores públicos requisi
tados pelo Procu~ador-Gcral c pelos Procuradores·- Regionais, respccti
vBmcntc. 

Art. 89 Alf:m dos funcionários existentes, poderão servir na Secretaria 
do Tribunal Superior c nas dos Tribunais Regionais funcionários de outros 
órgãos, requisitados pelos seus Presidentes nas f:pocas de maior intensidade 
de trabalho, at~ o número correspondente à metade do respectivo quadro. 

§ tv Essas requisições nilo podcrilo ser recusadas, cm virtude de pre
ferência assegurada ao serviço eleitoral. 

§ 2v Os servidores requisitados conscrvarilo os direitos c as vantagens 
dos seus cargos. 

A ri. 99 Os funcionários dos Quadros da Secretaria do Tribunal Supe
rior Eleitoral c dos Tribunais Regionais Eleitorais tcrào direito a 30 dins de 
R:rias anuais remuneradas, mediante escala aprovada pelo Presidente do Tri
bunal respectivo. 

Art. 10, Aplicam-se aos funcionários dos Quadros das Secretarias do 
Tribunal Superior c dos Tribunais Regionais as normas vigentes do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis, que não colidam com as da presente lei. 

Art. 11. Aos erMitas dos Tribunais Eleitorais destinados a material c: 
diversas despesas aplicar-se-ilo as disposições da Lei n9 5.059, de 8 de: 
novembro de 1926. 

Art. 12. B o Poder Executivo autorizado a abrir o cr~dito especial de: 
Cr' 19.416.600,00 (dczcnove ·milhões, quatrocentos c dczcsseis mil c sc:isccn .. 
tos cruzeiros), para atender, no excrclcio de 1948, ao pagamento da despesa 
decorrente da presente lei. 

A:-t. 13. Esta Lei entrard cm vigor nn duta de suu publicuçno, revo
gadas as disposições c:m contrário. 

QUADROS AOS QUAIS SE REFERE O ARTIGO DA PRESENTE LEI 

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS- GRUPO B 

Pará- Murunhi\o- Piuur- Rio Grundc do Norte- J>uruiba- Sergipe 
- Espirita Santo- Goiás 
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ClriOIIJOIIdos de pro•lmento em eomlssio 

Número de ClfiOI C1rrelro oo C1r1o 

Diretor de Scc:rctaria 

ClfiOI de Correlro 

Número de C1r101 Correlro oo CofiO 

2 Oficial Administrativo 
3 Oficial Administrativo 
3 Oficial Administrativo 
2 Datíl6grafo 
2 Datil6grafo 
I Cont!nuo 
I Cont!nuo 
2 Servente 

Cofio IJOiodo de pro•lmento efetl•o 

Porteiro 

Funções GratlOcodos 

SecretArio do Presidente 
SecretArio do Procurador Regional 

CillltooPodrio 

L 

Ciuseou Padrão 

J 
I 
H 
G 
F 
F 
E 
D 

G 

Anaolscodl 
Cr$ 

6.000,00 
6.000,00 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1948; 127• da Independência c 60' 
da República. - EURICO G. DUTRA - Corrh e Costro, 

LEI.N• 6.082, DE lO DE JULHO DE 1974 

Flu 01 •11om de •eed-toa doo <afiOI 101 Grupos-Atl•ld•· 
dn de' Apoio Jlldldlirio, Smlçoo Aaxlllorn, Smlços dr Trans
po~ OOdll e Porllrll, Arteuuto, Outru Atbldldn de Nbel 
S..pérlor e 01tru All•idtdel de Nl,.l MHio, dOI Qaodros Pormo· 
- .. du SecrellriP doa Trlbanolo Reatonols Eleitorais, e dá 
oatru pro•ldhciP. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a scsuinte 
Lei: 

Art. I• Aos nlveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos 
a que se refer~; esta lei. dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribu
nais Regionais Eleitorais. criados c estruturados com fundamento na lei 
n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes venci· 
mentes: 

TRE·Al·8 
TRE·Al·7 
TRE·Al·6 
TRE·Al·5 
TRE·Al·4 
TRE·Al·3 
TRE·Al·2 
TRE·Al·l 

TRE·SA-6 
TRE-SA·5 

1-Grupo-AtiYidodn de ApoloJudldírlo 

Níveis- Vencimentos Mensais 

11- Grupo- Smlços Auxlllar<s 

Níveis- Vencimentos Mensuis 

CrS 
5.440,00 
4.820,00 
4.080,00 
2.920,00 
2.510,00 
2.100,00 
1.630,00 
1.360,00 

2.JKO,OU 
2.040,00 

TRE·SA-4 
TRE·SA·3 
TRE·SA-2 
TRE·SA-1 

III - Grupo- Se"lçoo de Transporte 
OOdale Portarlo 

Níveis- Vencimentos Mensais 

TRE·TP-5 
TRE·TP-4 
TRE·TP-3 
TRE-TP-2 
TRE·TP-1 

......................................... ; .... 

TRE·ART-5 
TRE·ART-4 
TRE·ART-3 
TRE·ART-2 
TRE·ART·I 

TRE·NS-7 
TRE·NS-6 
TRE·NS-5 
TRE-NS-4 
TRE-NS-3 
TRE-NS-2 
TRE·NS-1 

TRE·NM-7 
TRE·NM-6 
TRE·NM-5 
TRE·NM-4 
TRE·NM-3 
TRE·NM·2 
TRE·NM-1 

IV - Grupo- Artnanato 

Niveis- Vencimentos Mensais 

V -Grupo -Outras Atl•ldades 
de Nl•d Superior 

Niveis- Vencimentos Mensais 

VI - Grapo - Outrao Atbldadel 
deNf•dMHio 

Nlvci$- Vencimentos Mensais 

1.630,00 
1.080,00 

950,00 
610,00 

1.290,00 
1.080,00 

950,00 
740,00 
540,00 

2.100,00 
1.630,00 
1.290,00 

880,00 
540,00 

5.570,00 
4.960,00 
4.620,00 
4.080,00 
3.870,00 
3.460,00 
3.120,00 

2.380,00 
2.240,00 
2.040,00 
1.760,00 
1.420,00 
1,080,00 

610,00 

Art. 2• As diárias de que trata a Lei n• 4.019, de 20 de dezembro de 
1961, c respectivas absorções. bem assim as gratificações de nivclunivcrsitá~ 
rio. referentes aos cargos que integram os Grupos de que trata esta lei, silo 
absorvidas. cm cada caso. pelos vencimentos fixados no artiso anterior. 

§ 19 A partir da vigência dos atas de transformação ou transposição 
de cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema. cessará, para os 
'respectivos ocupantes. o pasamcnto das vantascns especificadas neste arti
go. 

§ 2v Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionârios dos Quadros 
Permanentes das Secretarias dos Tribunais Rcsionais Eleitorais, à medida 
que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos pura as 
Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou cria
dos na forma da Lei n• 5.645, de lO de dezembro de 1970. 

Art. 3' A gratificaçilo adicional por tempo de serviço dos funciouâ
rios dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais. que forem inclui dos nos Grupos de que truta esta lei c nos dr:muis 
estruturados ou criados na forma da Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, ocrn calculada de acordo com o disposto no urt. lU da Lei n• 4.345, de 
26 de junho de 1964, 

Art, 4' Aos utuuis funcionórios que, cm decorrênciu dc!itU lei, pussa· 
rem u perceber, mcnsn\mcntc, retribuiçàtl totu\, inferior u que vinh01m 
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auferindo, de acordo com a legislação anterior, será assegurada u diferença, 
como vantagem pessoal, nominalmente idcntilicãvel, nu forma do disposto 
no art. 49 c respectivos parágrafos da Lei Complementar n~' 10, de 6 de 
maiodel971. 

Art. 5' São requisitos pura ingresso nas classes iniciais, ulê:m du idade 
mtutima de trinta e cinco anos: 

1- para a Cate&oria Funcional de Técnico Judiciário, diploma de 
Bacharel cm Direito: 

11- para a Categoria Funcional de Técnico Judiciário, diploma ou 
certificado de conclusão de curso superior, ou habilitação legal equivalente, 
da ãrcu das Ciências Humanas c Sociais c das Letras, correlacionadas com 
as atribuições da Categoria Funcional, além da correspondente formação 
especializada; 

III- para a Categoria Funcional de Auxiliar Judicilirio, certificado de 
conclusão do ciclo colegial ou ensino de segundo grau, ou de nlvel cquivalen· 
te, e prova de matricula no segundo período letivo, no mínimo, de um dos 
cursos superiores de Direito, Economia, Contabilidade ou Administração; 

IV- pura a Categoria Funcional de A tendente Judiciário, certificado 
de conclusão do curso ginasial ou oitava série do primeiro grau ou de nível 
equivalente; 

V - demais exigências constantes das instruções reguladoras de 
concursos, inclusive1 no tocante à formação profissional especializada. 

Art. 69 As funções integrantes do Grupo - Direçào c Assistênda 
Intermediárias, m:cessárias aos serviços dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
serão criadas na forma do art. 59 da Lei Complementar n~' 1 O, de 6 de maio 
de 1971, adotados os principias de classificaç~o e níveis de valores vigonm· 
tes no Podcr Exccutivo e dentro dos limites das dotações orçament!trias. 

Art. 7Q As Chetias das Zonas Eleitorais das Capitais do!l Estados c do 
Distrito Federal serão exercidas por ocupantes de funções integrantes do 
Grupo- Direçào c Assistência lntcdnediária (DAI), 

§ 19 O preenchimento das funções de DAI. de que trata este artigo, 
fica condicionado à vacância das Chdias c:fetivas corrc:spondcntes. 

§ 2~' Aplica-se aos atuais ocupantes eft::tivos dos cargos de Chc:fc de 
Zona Eleitoral o disposto no urt. 79, item I, da Lei n~' 6.006, de 19 de 
dezembro do 1973. 

§ 3~' O dispoMo no parágrafo anterior somente vigorará u partir da 
data da implantaç:1o, nos rc:spt::ctivos Tribunais Regionais Eleitorais, do 
Grupo- Dircçào c: Assistência lntcrmcdiárias. 

Art. sv Os atuais cargos cm comissão de Secretário da Pn:sidéncia, 
símbolo PJ, dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais 
da Guanabara c Minas Gerais c de Secretário do Prc:sidente, símbolo PJ-3, 
do Quadro da Somtaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul, passarão a corresponder a funções integrantes do Grupo- Direçào c 
Assisttncia Intcrmc:diárias. 

Art. 99 Os scrvidorc:s uposc:ntados que satisfaçotm as condições 
estabelecidas pura a transposição de cargos no Ato de: estruturação do 
Grupo respectivo farão jus à n:visào de: provc:ntos com base no valor do 
vencimento lixado para o nível inicial da corrc:spondc:nte Categoria Fun
cional, do novo Plano de Retribuição do Grupo. 

~ I~> Para efeito do disposto neste <irti~o, ~cr{t con~iderudo o t.:arg.o 
detivo o~.:upado pelo funcionftrio à data d;1 aposc:ntadoria, incidindo a revi· 
si'w somente.' sobre: a parte do provento corrcspondcntc ao vencimento bitsi· 
~.:o e !kandu suprimidas todas as vantagens, gratilkações, pan.:c\;.ts c 
quais4uer (lUtras retribuições que não se coadunem com o novo Plano di! 
Classificação l.lt: Curgos. 

S ~~~ O cargo que servirú de b;tsc sc:rá o da classe iniciul da Cttcgoria 
l:uncion;.d pam a quul tiver sido tran~posto u cargo (.l;ts mesma~ denomina· 
çúcs c atribuiçõc~ daquele em que foi 11poscnt:Ldo. 

~ )1' t\ rcvisJo dc:pcndc:r:t Ja cxistêtu:iu de rccunos orçamcnt~mo:-. 

:-.ulicicntc~ c ~omcntc poder{l cfetiv;tr-sc apú~ ultinlild~l a transposiçilo de 
tndos os ~crvidorc~ na ativít.lade, de todo~ os Grupos cm que ocorrer a indu
~:nl tncdiantc tran~posiçào. 

~ 4"' Os novo~ valores dos provcntus ~crilo devidos :t partir di.l puhli
caçfLil do ato Uc rcvi:-.;'Lo, 

Ar\. lO Aos atuaís funcion{trill'>, mcúiuntc pctiçilo ii ser f'orma!tt:H1a 
junto an úrgftn do pes!'loltl, no rmti'.O de trinta Uias, contl\do., da puhlicaçilo 
desta lei. ~crá facuhadn permanecerem nm car~;m de (JUl' sll11 o~.:upantcs 

cfctivns, cnm os direitos, vant;.t~cns c ohripaçlics da '>itu;u;üu anterior, 
pa~sandtl a integrar Quadro Suplcnwntar. cm r.\ 1in~·~1n, juntamente cum m 

car~m ocup:H.h.ls pelos que não lo~rarcrn habililitt;íln nu prncl.'~\o ~dctivu. a 
-.cr di,ciplinado pelo Tribunal Superior l·.lciloral. 

Art. 11. Os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral c dos Tribu· 
na is Regionais Eleitorais, que se encontrarem à disposição de outros órgãos 
da Justiça Eleitoral, na data da publicação desta lei, poderão concorrer :i 
transformação ou transposição dos cargos de que silo ocupantes, nos 6rgllos 
cm que estiverem prestando serviços, passando a integrar os corresponden· 
tcs Grupos de Categorias Funcionais, nos respectivos Quadros Permanen
tes, caso haja concordünciu do órgilo de origem, 

Parágrafo único, Poderão igualmente concorrer à transposição ou 
transformação dos respectivos cargos cfetivos do Quadro Permanente, os 
funcionários de outros órgãos da Administração Pública, que se encontrem 
prestando serviços aos Tribunais Regionais Eleitorais na qualidade de 
requisitados, desde que haja concordância do órgão de origem. 

Art. 12. Os funcionãrios do Quadro Suplementar do Tribunal 
Regional Eleitoral da Guanabara passarilo a integrar o Quadro Permanente 
do mesmo Tribunal, no Grupo - Apoio Judiciário c demais Grupos de 
Categorias Funcionais, correspondentes aos cargos de que são ocupantes, 
observadas as disposições pertinentes à transformação ou transposição dos 
mesmos, 

Art. 13. Os funcionários do Quadro Especial do Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal passarão a integrar o Quadro Pc:rmanente do 
mesmo Tribunal, no Grupo - Serviços Auxiliares c: demais Grupos de 
Categorias Funcionais, correspondentes aos cargos de que são ocupantes, 
obscrvadus as disposições pertinentes à transformaçüo ou transposiçi'io dos 
mesmos. 

Art. 14. Os extranumcrários, com estabilidade reconhecida existentes 
nas St:crctárias dos Tribunais Regionais Eh:itorais, passarJo a integrar os 
Quadros Permancntc:s respectivos, nos Grupos de Categorias Funcionais, 
corrc:spondentcs aos cargos de que silo ocupantes, observadas as normas 
pertinentes à transformação ou transposição dos mc:smos, 

Art. 15. Os Tribunais Regionais Eleitorais, na implantaçilo do Plano 
de Classificação, aproveitarão no Grupo Serviços Auxiliares, dos Quadro~ 
Permanentes das respectivas Secretarias, as funções atualmcnte desempenha· 
das por Auxiliares de Cartório, com estabilidade reconhecida à data da 
publicação desta ld, cm cargos vagos, resultantes da transposição, 
transformação ou criação por lei. 

Art. 16, Os funcionários cxcc:dcntes, existentes nos Tribunais 
Regionais Eleitorais, passarão a integrar os respectivos Quadros Permanen
tes, nos Grupos de Categorias Funcionais correspondentes, cm cargos 
vagos, resultantes de transposição, transformação ou· criação por lei. 

Art. 17. Os vencimentos tixados no art, 111 desta lei vigorarllo a partir 
da data dos Atas de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o 
§ J• do art. 2•. 

Art. 18. Os ocupantes de cargos que integrarem as classes das Catego· 
rias Funcionais dos Grupos, a que se rc:fc:rc: esta lei, licari\o liUjcitos ao 
regime de quarenta horas semanais de trabalho, 

Parúgrafo único. Os ocupantes dos cargos intc:grantes do Grupo -
Outras Atividades de: Nivc:l Superior fica;ilo sujeitos à jornada de trabalho 
c:~tabc:lc:cida pelas Sccrc:tarias dos Tribunais Rc:gionais Eleitorais, de 
conformid:~de com as nc:cessidades do sc:rviço, observado o mínimo de trinlll 
horas sc:manais, 

Art. 19. O 'fribunal Supc:rior Eleitoral baixurá us Instruções necessá
rias, a sac:m observadas pelos Tribunais Rc:gionais EIL!I\Or;tb, para o 
cumprimento da presente lei, 

Art. 20. Observado o disposto nm :~rt:o.. H~. inciso III. c 12 d;L Lei 
n~' 5.645, de lU de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da :tplicaçi'!O 
desta lei scrilo atendidas pelos rccurMJS orçamL:ntúrios próprios d.,~ 
Tribunais Regionuis Elc:itorais, bem como por outms recursos ~~ esse lirn 
dcstin:tdos na forma d<t\cgislacilo pertinente, 

Art. 21. Esla lei cntrurá cm vigor na datot de sua puhlicaçilo, rcvu· 
gad:ts as disposições cm çontrário. 

Bra'iilia, lO de julho de 1974: 15JY da lndcpcnliêncio.t c Ht'Jv d:1 RepUblica. 
- ERNF.SfO GF.IS~:I.- Arnlllntlo ~·ulcito- José Carlos Snures Freire
Joiio Puuln do!'! I~ eis Vl•lhtMI. 

Lei: 

LEI N• 5.fo4S, DE III DE DF.ZF.MilRO DL l'llll 

Estuhclcct dlrctrlll'S Jlllrll 11 clnsslficutliU de curJ:Cl'- tlu Scn il,'u 
('h li du Uniiio c dus lllllllrllll\uo., fcdl•ntis, l' d1i uutruo.,prmitll•ncius, 

O Prc~idcntc d:r Rcp(tblica, 

Faço !oahcr (JUe o Congresso Nudonal decreta c cu sancionu a !ot:guint~o: 

Art. 1~ A cla~~ilkaç•1o de car~os do Serviço Civil da União c da~ 
aurarqui;t~ fcdcr;~Js nhcdcccr;'t ;h diretri1cs estabelecidas na prt:~cntc Lei. 
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Art. 21' Os cargos serão classiricados como de provimento cm 
comissão c de provimento efctivo, enquadrando-se, basicumcntc, nos 
seguintes Grupos: 

De Provimento em Comissão: 
I - Direçi\o c Assessoramc:nto Superiores. 
De Provimento E(etivo: 
lJ- Pesquisa Científica e Tecnológica; 
IJI - Diplomacia; 
IV- Magistério; 
V- Polícia Federal; 
VI- Tributação, Arrecadação c Fiscalizaçilo; 
VII -Artesanato; 
VIII- Serviços Auxiliares; 
IX- outras atividades de nfvel superior; 
X -outras atividades de nível médio. 
Art. J~' Segundo a carrclaçdo e afinidade, a natureza dos trabalhos ou 

o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias ativida· 
dcs, compreenderá: 

( - Direção e Assessoramcnto Superiores: os cargos de díreção c asses
$oramc:nto superiores da administração cujo provimento deva ser regido 
pc:Jo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento; 

[( - Pesquisa Cientrrtca c Tecnológica: os cargos com atribuições, 
exclusivas ou comprovadamcntc principais, de pesquisa científica, pura ou 
aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino 
ou habilitação legal equivalente c não estejam abrangidos pela legislação do 
Magistério Superior; 

III- Diplomacia: os cargos que se destinam a n:presentação diplomáti· 
ca; 

IV- Magistério: os cargos com atividadcs de magistério de todos os ní
veis de: ensino; 

Y- Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial; 
VI - Tributação, Arrecadação c Fiscalização: os cargos com ativida· 

dcs de tributação, arrecadação c fiscalização de tributos federais~ 
VII - Artesanato: os cargos de atividadcs de natureza permanente, 

principais ou auxiliares, relacionadas com os serviços de artífice cm suas 
várias modalidades; 

VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas cm 
geral, quando não de n!vel superior; 

IX - outras atividadcs de nível superior: os demais cargos para cujo 
provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal 
equivalente: 

X: - outras atividades de nível médio: os demais cargos para cujo 
provimento se exija diploma ou certificado de conclusão de curso de grau 
ml:dio ou habilitação equivalente. 

Parágrafo único. t\s atividadcs rc:Jacionadas com transporte, conser· 
vação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas 
serão, de preferência, abjeto de: execução indirc:ta, mediante: contrato, de 
ucordo com o art. to,§ 79, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 4~' Outros Grupos, com características próprias, diferenciados 
dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou 
desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades da Administra
ção, mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível, a ser aprovada 
pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores; 

1 -importância da atividadc para o desenvolvimento nacional: 
li- complexidade c responsabilidade das atribuições exercidas: c 
III- qualificações requeridas puru o desempenho das atribuições. 
Parágrafo único. Nilo haverá correspondência entre os níveis dos 

diversos Grupos, para nenhum efeito. 
Art. 6~' A asccnsUo c a progressão funcionais obedecerão a critérios 

selctívos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um 
sistema de elevação do nfvcl de eficiência do funcionalismo, 

Art. 7• O Poder Executivo elaborará c expedirá o novo Pluno de 
Classificação de Curgos, total ou parcialmente, mediante decreto, observa· 
das as disposições desta lei. 

Art. 89 A implantuçdo do Plano será feita por órgilos, atendida umu 
escula de prioridade na quul se levará cm conta preponderuntcmc:ntc.:: 

I - a implantação prévi11 du rcformu administrutivu, com base no 
Dc:cn:to·lei nY 200, de 25 de fcvc:rcíro de \967; 

11 -o estudo quuntitativCI c quulitutivl1 du lotuçào dos órgilos, tendo 
crn vista u nuvu cstrutur:1 c atribuiçôcs decorrentes da providCncia mcn· 
cionudu nn item anterior: c 

III- a existência de recursos orçamentários para fazer face às rcspecti· 
vas despesas. 

Art. 9~' A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência 
da sistemática prevista nesta lei, processar-se·á gradativamente 
considerando-se as nec;cssidades c convcniénciQ.s da Administração c, 
quando ocupados, segundo critérios sclctivos a serem estabelecidos para os 
cargos integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensi· 
vo c obrigatório. 

Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas e 
instruções necessárias c cooordenurá a execução do nova Plano, a sc:r 
proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência qa República 
e autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para aprovação mediante 
decreto. 

§ I~' O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medidas 
necessárias para que o Plano seja mantido permanentemente atualizado .• 

§ 29 Para a correta c uniforme implantação do Plano, o órgão central 
do Sistema de Pessoal promoverá gradativa c obrigatoriamente o treinamcn· 
to de todos os servidores que participarem da tarefa, segundo programas a 
serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos 
de elaboração e execução do Plano de Classificação de Cargos, haverá, cm 
cada Ministério, órgão integrante da Presidência da República ou autar· 
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidência da dirigente do ór· 
gào de pessoal respectivo, com a incumbência de: 

1- determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrangi· 
dos pela escala de prioridade a que se refere o art. 89 desta lei: 

II - orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os 
Cstudos c análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e 

III - manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os cantatas 
necessários para correta elaboração c implantação do Plano. 

Parágrafo único. Os membros das Equipes de que trata este artigo 
serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes 
da Presidência da República ou de autarquia, devendo a escolha recair cm 
servidores que, pela sua autoridade administrativa c capacidade técnica, 
estejam cm condições de exprimir os objctivos do Ministério, do órgão inte· 
grantc da Presidência da República ou da autarquia. 

Art. 12. O novo Plano de Classilicação de Cargos, a ser instituído em 
aberto de acordo com as diretrizcs expressas nesta lei, estabelecerá, para 
cada Ministl:rio, órgão integrante da Presidência da República ou autar· 
quia, um número de cargos inferior, cm relação a cada grupo, aos atunlmen· 
te existentes. 

Parágrafo único. A não-observância da norma contida neste artigo 
somente será permitida: 

1) mediante redução equivalente cm outro grupo, de modo" não haver 
aumento de despesas; ou 

b) cm casos excepcionais, devidamente justificados perante o órgão 
central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alinea 
anterior. 

Art. I 3. Observado o disposto na Scção VIII da Constituição c, em 
particular, no seu art. 97, as formas de provimento de cargos, no Plano de 
Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas c disciplinadas 
mediante normas regulamentares especificas, não se lhes aplicando as 
disposições, a respeita, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Ci· 
vis dn União. 

Art. 14. O utuul Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do 
Poder Executivo, a que se refere n Lei n• 3.780, de 12 de julho de 1960, e 
Jegislaçilo posterior, é considerado extinto, observadas as disposições desta 
lei. 

Parágraro único. Ã medida que for sendo implantado o novo Plano, 
os cargos remanescentes de cada categoria, classilicndos conforme o sistema 
de que trata este artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e, sem 
prcju[zo das promoções c acesso que couberem, serão suprimidos, quando 
vagarem. 

Art. 15. Pura efeito do disposto no urt. 108, § I•, du Constituição, us 
dirctrizes estabelecidas nesta lei, inclusive:: o disposto no art. 14 e seu pará· 
grafo único, se up\icurão à classificação dos Cargos do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas du União e do Distrito Federal, 
bem como à clnssiflcuçi'lo dos cargos dos Territórios e do Distrito Federal. 

Art. 16. Estu Lei cntrart'l. e:m vigor nu data de sun rublicuci'lo, revoga· 
dus us disposiçilcscm contrário.- EMILJO G. MEDICI- Alfrrdu Duzuld 
- Atlulbcrlo de Burros Nun~s- Orlando Gclscl - Mário Glbson Barhoz11 -
i\nll)nlo Delfim N~tlo- Múrln l>uvld AndrciiZZII- L.F. Cirnl' l.lnm- .lur· 
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bus G. Pu!lsurinho - Júlio llarutu - Mário de Souzu e Melto - F. Rochu 
La~:ô11- l\hrcu!l \'lniclus Pnr.tlnl de Montes- Anttinlo Dias Lc.•itc Júnior
Joiio Paulo dos Reis Velloso -José Cosua (u\'alcand- Hy~ino C. Cor~tti. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças). 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 3, DE 1979 
(n• 5.483/78, na Casa de origem) 

Dt iniciativa do Senhor Pres,.dente da Repúhll'ca 

Dispõe sobre • Politica Nacional de Irrlgaçlio, e dá oulras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Da Pollllca Natlonal dtlrrlaa;io 

Art. I• A Politica Nacional de Irrigação tem como objctivo o apro· 
vcitamento racional de recursos de ãgua c solos parll a implantação c desen
volvimento da agricultura irrigada, atendidos os seguintes postulados bá-
sicos: ·· 

1- preeminência da função social e utilidade publica do uso da ilgua e 
solos irrigflvcis; 

II -estimulo c maior segurança às atividadcs agropccuârias, priori
tariamente nas regiões sujeitas a condições climáticas adversas; 

III -promoção de condições que possam elevar a produção c a pro
dutividlldc Jgríco!Js; 

IV - atuaçi!o principal ou supletiva do Poder Público na elaboração, 
financiamento, execução, operação, fiscalização e acompanhamento de pro
jetas de irrigação. 

Art. 211 O aproveitamento de águas c solos; Para fins de irrigação, rege
se pelas disposições desta Lei e, no que couber, peta legislação sobre águas. 

Parágrafo único. O regime de uso de águas c solos, para fins de irri
gação, obedecerá aos seguintes princípios: 

I -utilização racional das águas c solos irrigâvcis, atribuindo-se priori· 
dade à utiliZJÇ<1o que assegurar maior beneficio sócio-económico: 

11 -planificação da utilização dos recursos hídricos e de solos de uni
dade hidrográlica, mediante integração com outros planos setoriais, visando 
ao seu múltiplo aproveitamento c à sua adequada distribuição; 

III - adoção de normas especiais para a definição da prioridade de 
utilização da âgua, com a finalidade de atender às flrcas sujeitas a fcnô· 
menos c\imâticos peculiares; 

11- us empresas públicas ou sociedades de economin mistu existentes 
ou que vierem a ser constituídas cm consonância com os objetivos desta Lei: 

III- outras entidades públicas ou privadas, quando cm regime de con· 
vênio com o Ministério do Interior. 

CAPITULO 11 
Do• Proaramas dtlrrlaaçio 

Art. 6• Programa de Irrigação é o conjunto de ações que tenha por 
finalidade o desenvolvimento sócio-económico de determinada ârca do 
meio rural, através da impla~taçilo da agricultura irrigada. 

Art. 79 Os programas de irrigação serão consolidados c coordenados, 
a nfvcl regional, pelas Supcrintcnd~ncias de Desenvolvimento Regional. 

Parilgrafo ünico. A elaboração c execução dos programas de irri· 
gaçilo, fora da área de atuação das Supcrintcndtncias de Desenvolvimento 
Regional, serão coordcpadas dir~tamcntc pelo Minist~rio do Interior. 

CAPITULO III 

Dos Projr!os de Irrlaaçio 

Art. 8• Os projetas de irrigação, para os efeitos desta lei, silo públicos 
ou privados. 

§ 19 Projetas Públicos do aqueles cuja infra·estrutura de irrigação é 
projetada, implantada c operada, dirc:ta ou indiretamcnte, sob a responsabi
lidade do Poder Público. 

§ 29 Projetas Privados silo aqueles cuja infra-estrutura de irrigação é 
projetada, implantada c operada por particulares, com ou sem incentivos do 
Poder Público. 

§ 3Y Os projetas privados, que pretendam beneficiar-se: de incentivos 
do Poder Público, deverão ser analisados c aprovados pelo Ministi:ria do ln· 
teria r. 

Art. 99 Os projetas públicos de irrigaçào. a cargo do Governo Fe· 
deral, serão elaborados, implantados e operados, direta ou indirctumentc, 
sob a responsabilidade do Ministério do Interior. 

Art. lO, O Ministério do Interior poderA·colaborur com os Governos 
estaduais e municipais, na implementação de seus projetas públicos de 
irrigação. 

Art. ll. O Poder Executivo concederá financiamentos ou estabelecerá 
finhas de incentivos aos projetas de irrigação que vierem a ser exccu'tados 
por iniciativa de empresas privadas, coopcrati~as c produtores rurais iso· 
lados, desde que os respectivos projetas tenham sido aprovados pelo Minis· 
tério do Interior. 

IV- definiçi\1> dos deveres dos concessionàrios e usuilrios de água, SEÇÃO 1 
objctivundo a utilização .racional dos sistemas de irrigação, segundo o inte· 
resse público c social; . , Do Uso do Solo 

V- observância liaS normas de prevenção de cndcmias rurais c de sali· Art. 12. Os projetas pliblicos de irrigação serão localizados, priori· 
nizaçào dos solos, bem como a preservação do meio ambiente e da boa tariamcnte, cm terras do patrimõnio pliblico, pura esse fim reservadas ou 
qualidade das águas. · adquiridas. 

Art. 39 Compete ao Poder Executivo: Art. 13. Nas áreas reservadas ou adquiridas, de que trata o artigo 
I- estabelecer as dirctrizcs da Política Nacional de Irrigação; anterior, as terras agricultáveis serão sempre destinadas à exploração inten-
11- aprovar o Plano Nacional de Irrigação; siva, agropccuâria ou agro industrial, c divididas cm lotes de dimensões 
III -baixar normas referentes a créditos c incentivos, tendo cm vista a vuriãvcis de acordo com a estrutura de produção projetada, observados os 

execução do Plano Nacional de Irrigação. critérios estabelecidos pelo Ministério do Interior. 
Art. 4Y Compete ao Minist~rio do Interior: Parágrafo único, Os lotes poderilo ser alienados ou cedidos a irri-
1 -elaborar o Plano Nacional de Irrigação; gantes ou cooperativas, ou, ttinda, incorporados uo cupital socinl'dc empr~-
11 -baixar normas, objctivundo o aproveitamento dos recursos hidri· sas ou sociedades civis, que tenham como objctivo u ugriculturu irrigada. 

cos destinados à irrigação; . Art. 14. As ãreas dos projetas de interesse social prcdominuntc serão 
lll- aprovar os programas regionais c sub-rcgionuis de irrigação; · divididas cm lotes familiares. 
IV- firmar acordos com entidades públicas ou privadus c organismos Art. IS. O lote familiar, cuja dimensão deverá corresponder à (m:a 

internacionais, visando à consecução dos objctivos da Politica Nacional de mínima de produção capu1. de assegurar u promoção cconômica c social do 
Irrigação; irriguntc c sua famflia, constitui propriedade resolúvel c indivisivcl, de acor· 

V- estabelecer critérios pura plunejumcnto, execução, opcn1çào, fiscu· do com esta lcí. 
\izaçilo c uvaliacilo de projetas de irrigação; § 1., Nu hipótese cm que, fu\ccido o proprietário, o lote familiar nàc.1 

VI -incentivar o desenvolvimento de progrumus estaduais c muni· caiba nn meaçào do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um dos IH:rdci· 
dpai!i de irrigação cu implantação de projetas particulares; ros, ser{l escolhido dentre eles o udministmdor do lote, salvo se, preferindo 

VII- estabc::h:ccr normas c critérios para u fixação das tarifas de úgua extinguir a comunhão, o cônjuge sobrevivente ou um dos hcrdcíros rcqucn:r 
c pari\ o controle de sua up\icação. u respectiva udjudicuçào, repondo u diferença em dinheiro. 

Art. 5Y Sào órgãos uuxiliures do Ministério do Interior, pura u cxc· § 2Y A udjudicuçi\o, de que trutu o pur{Ígr;lfo untcrior, fur-sc-ú, prcfc· 
cuçào do Plana Nacional de lrriguçi\o: rcncialmcntc, no cónjug,c sobrevivente, scguindo·sc, qunnto ;II)S hcrt..lcirn~. 

1- u~ uutaHluias de dc~cnvnlvinlento regional ou suh·rcRiona\ c outras ror ordem de idndc, dentre as domiciliados no lote familiar c com cxpc· 
entidades vinculadas HO Ministério, de acordo com as resrcctivus atribui- riCncia cm irrigaçi\o, 
çlJc.., legais, ou com us que lhe forem cometidas por dclcgaç~o ou alo norma- § )Y Ainda no caso de morte do irrignntc, ni\n ocorrendo qualquer da~ 
tivu do r-.-linistro de Estullo do lntcril)r; hipóteses previstas nos parflgrufus anteriores, proeedcr-sc·ú tl venda judicial. 
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independentemente de formalidade de praça ou leilão, pelo preço mínimo de 
avaliação, tendo prefcrência para a aquisição a entidadc administradora do 
projeto de irrigação, ou a pessoa por ela indicada. 

§ 4Y A preferência assegurada no parágrafo anterior também se aplica 
aos casos de transmissão inter· l'ivos. 

Art. 16. Todas as obras c serviços executados no lote terão seu custo 
incorporado ao valor da terra para efeito de cessão de uso, alienação ou 
incorporação socictãria. · 

Art. 17. As áreas não irrigadas, interiores ou adjacentes a um Projeto 
de Irrigação, poderão ser consideradas como comprcendidas no Projeto, pa· 
ra efeito de programação da sua produção integrada, de sequeiro e sob irri
gaç~o. 

Art. 18. Em caso de aproveitamento, total ou parcial, nos projetas 
públicos de irrigação, da estrutura fundiária preexistente, os proprietários 
das terras serão considerados irrigantcs, para os efeitos desta lei, desde que 
atendam aos requisitos legais c aos objetivos dos respectivos projetas. 

SEÇÃO II 

Do u .. daÁgua 

Art. 19. A utilização de águas públicas, superficiais ou subterrâneas, 
para lins de irrigação, serã supervisionada, coordenada c fiscalizada pelo 
Ministério do Interior. 

Parágrafo único. O Ministério do Interior articular-se-á com os 
demais Ministérios setoriais, tendo cm vista uma adequada programação 
para o uso múltiplo das águas públicas. 

Art. 20. O uso das águas públicas para irrigação c atividadcs decor· 
rciJtes, por pessoas físicas ou jurídicas, dependerá de prévia concessão ou au
torização do Ministério do Interior. 

Parágrafo único. Os atuais usuários, que não disponham da conces
são ou autorização de que trata este artigo, devcrllo obtê-las na forma a ser 
estabelecida cm regulamento. 

Art. 21. A utilização de águas públicas, para fins de irrigacllo c ativi
dades decorrentes, dependerá de remuneracllo a ser fixada de acordo com a 
sistemática estabelecida em regulamento. 

Art. 22. A conccssllo ou a autorizaçllo de distribuição de :í.guas públi· 
cus, para fins de irrigação, extingue-se nas seguintes hipóteses: 

I - abandono ou renúncia, de forma expressa ou tácita, do concc:s· 
sionltrio ou autorizado; 

li - inadimplemento; 
III- caducidade; 
IV- poluição ou salinizaçào das águas, com prejuízos de terceiros; 

V- a critério do órgão ou entidade pública, quando considerar o uso 
da água inadequado para atender às finalidades sócio-económicas do 
projeto de irrigaçllo; 

VI- dissolução ou insolvência da entidade concessionária ou 
autorizada; 

VIl- cncampaç~o. 
Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, o Minist~rio do Interior 

dará continuidade à distribuição da água de modo a evit:lr prejuizos aos 
irrigantes, respondendo, o concessionário ou o autorizado, pelas perdas e 
danos decorrentes da interrupção do fornecimento. 

SEÇÃO III 
Dt~lnfra-Esrrutunl 

Art.13. As obr:1s e benfcitorias nos Projetas Públicos compn.:cndcrào: 
i- as infra-estruturas de irriguçilo, de uso comum, voltadas para o 

apvio diretu à produção, compreendendo barragem e diques: estruturus c 
CI.JU: 1l:tmcntos de aduçih1, conduçilo e distribuição de (1gut1; estrudt~s c linhas 
d~ transmis:;ào dc energi:~ internas: rede de drcnagc:m principul c prédios Jc: 
uso da administruçrto; 

II- as inrra·estruturas sociais, de uso comum, incluindo as obras c 
c:quirmmentos umbulutoriais ou hospitalures, pr~dios c equipumentos e~
colares, estruturas e equipamentos urban1JS e de saneamc:nto: 

111- as benfcitorius internas rcalizadtiS nos lotes, ubrungendo o desm:1· 
lamento, sistcmatil.uçào, cunais e drenos parcelares, habitações c outrus 
obras de utilil.nção individuul. 

Art. 24. O Ministério do Interior dotur(t suus entidaJc:s vinculadus 
dos recursos neccssúrios ;) implantaçi\o dus infru·t:strutums c: Jus bcnfcito· 
rias internas rculizadus nos lotes que se d~stinarc:m 11 irrigantcs individuais. 

~ I~' Scnlo da rcsponsabilid:1dc Ju:-. emprcsus os rc~ursos para invcs
tirncntn cm hcnfcitorias intc:rnas nos lotes a e\us destinados. 

§ 29 A forma de amortiz<Jçào das aplicações de recursos públicos, em 
benfeitorias realizadas nos lotes destinados a irrigantes individuais, scrú esta· 
belecida pelo Ministério do Interior, atendidas as peculiaridades de: cada 
projeto. 

§ 3q A infra-estrutura de irrigação terá seus investimentos amorli· 
zados, total ou parcialmente, pelo) irtigantcs, conforme estabelecer o Poder 
Executivo. 

Art. 25. As infra-estruturas de irrigaçilo, nos Projetas Públicos im· 
plantados com recursos orçamentários da União, serão de propriedade do 
Governo Federal, representado pelas entidades vinculadas ao Ministério do 
Interior. 

§ \9 As infra-estruturas n que se refere este artigo se):;)O projc:tadas, 
implantadas, operadas, conservadas c mantidas sob a administração dircta 
ou indircta das entidades vinculadas ao Ministério do Interior. 

§ 29 As despesas correspondentes à administração, operação, conser
vação c manutenção das infra-estruturas, mencionadas no caput ·deste 
artigo, serão divididas proporcionalmente entre os irrigantes, na forma 
fixada pelo Poder Executivo, 

§ 39 O Ministério do Interior fixará as diretrizes para elaboração dos 
regulamentos c normas para operação, conservação c manutenção das infra
estruturas dos projetas de irrigação, sob a responsabilidade de suas cnti· 
dades vinculadas. 

CAPITULO IV 
Do lrrigantc 

Art. 26. Considera-se irrigantc, para os efeitos desta lei, a pessoa 
física ou jurídica que se dedique, em determinado projeto de irrigaçD.o, à ex· 
p\oraçD.o de lote agrícola, do qual seja proprietária, promitente-compradora 
ou concessionária de uso. 

§ \9 São deveres do irrigante: 
I - adotar medidas c práticas recomendadas pela administração, para 

o uso da água, utilização c conservação do solo: 
11- obedecer a normas legais, regulamentos e dccisões administrativas 

pertinentes à situação c atividadc de irrigante: 
III- cumprir os contratos de comercialização de produtos, celebrados 

pelas cooperativas ou associações de que participe; 
IV- explorar, di reta c integralmente, a área irrigável soh sua responsa

bilidade: 
V- permitir a fiscalização de suas atividades pela administração e 

prestar·lhe as informações solicitadas; 
VI -proporcionar facilidades à execução dos trabalhos necessários ou 

úteis à conservação, ampliação ou modificação das obras e instalações de 
irrigaçilo; 

VII- cumprir as obrigações assumidas no contrato pelo qual se tenhu 
investido na posse e exploração do lote. 

§ 29 A inobservância dos deveres estabelecidos neste urtigo c nas dis· 
posições legais, regulamentares ou contratuais, inerentes à condição de 
irrigante, e cuja gravidade exceda à simples aplicação das multas previstas 
no contrato, acarretará a rescisão, de pleno direito, do contrato de promcssa 
de venda, ou concessão de uso, reintegrando-se, automaticamente, a pro· 
mi tente vendedora ou cedente, na posse do imóvel. 

§ Jj! A rescisilo, operada na forma do parágrafo anterior, dartl direito 
a indenizaçi\o pelas benfeitorias necessárias c úteis, e ao reembolso, ao pro· 
mi tente comprador, das prestações pagas. 

g 49 Quando se tratar de proprietãrio, de lote ou de área admitid:1 no 
projeto, na forma do art. 18, que comprovudamentc descumpra us db· 
posições dos §§ 19 e 2lil destc artigo, promover·se-ã a desapropriação, por 
interesse social, das terras respl!ctivus, niio considcrudos, no c:l\culo da in· 
dcnizaçiio, o custo d::1s obrus de infra-estrutura c a valorizaçüo dela~ 
decorrente. 

Art. 27. Se o adquirente do lote ou seu succssor vier a desistir da cx
plorução direta, ou deixur injustilicadumente inexploradas ilrcas suscctivci:-. 
de uproveitamento, o imóvel vendido, originuriamcnte, nos termos desta lc:i, 
rc:vcrterú uo patrimônio du entidade alienante, indcnil.ada~ as despesas 
fcitus com a uquisiçi\o, us benfcitorius ncccssárius e as úteis. 

CAPITULO V 
Du Dcsuproprluçiio 

Art. 28. Por uto do Presidente du Repúblicu ::rUo declaradas de uti
lidade: pública ou intc:rcsse sociul, puru lins de ex['lropriuçi\o, as úrc:n.~ de: 
tc:rms selc:cionudas pura u impluntuçi\o ou expunsi\o de: projctllS pl1blko.'i de 
irri~aç<lo, uplicando·sc, no que coubc:r, n legis\uçi\o sobre dc:s:~prnpriu~·lics. 
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Art. :!9. Publicado o ato declaratório de utilidade pública ou interesse 
social, havendo concordância do proprietário com o valor do laudo de 
avaliação, o cxpropriantc poderá proceder de forma amigável, e:(i~indo, do 
expropriado, além da prova de propriedade, a de inexistência de ônus sobre 
os bens. 

Parágrafo único. As normas sobre a liquidação amigâve\ dos pro
cessos de desapropriação de que trata este artigo serào nprovudas pelo Mi
nistro de Estado do Interior, 

Art. 30. lne:(istindo acordo, ou ocorrendo qualquer outra causa legal 
impeditiva do procedimento amigável, o exproprinnte ajuizará ação de desa
propriaçllo, c se alegar urgência e depositar o valor do laudo de avaliação, o 
Juiz mandará imiti-\o provisoriamente na posse dos bens, 

Art. 3.1. No valor da indenizaçào, que será contemporàneo da 
avu\iaçào, nào serão considerados direitos de terceiros contra o e:(pro
priado, inclusive os decorrentes de relação trabalhista. 

§ I"' Ficam sub-rogados no preço quaisquer õnus ou direitos que 
recaiam sobre o bem expropriado. 

§ 2? Serão da responsabilidade do expropriado as obrigações 
contraidus antes da imissão do cxpropriantc na posse do bem, objcto da 
expropriação. 

§ 3q Decorrido prazo superior a um ano a partir da uvaliaçào, o Juiz 
ou Tribunal, antes da decisão linul, determinará u correçào monetária do 
valor upurudo, conforme índice que serà fixado, trimestralmente, pela Se· 
cretaria de Planejamento da Prcsid~ncia da República. 

Art. 32. 1:: de dois anos, contados da data da publicação, o prazo de 
caducidade do ato declaratório de utilidade pública ou 'mteresse social, in
tc:rrompcndo-se, automaticamente, quundo do ajuizamento da ação expro
priatóriu. 

Art. 33. As disposições dt:ste Capítulo ap\icam·se uos processos 
amigâvcis ou judiciais em andamento. 

CAPITULO VI 
Das Disposições Gerais 

Ar!. 34. As empre~s privadas de exploração agropecuária ou. agroin
dustrial, com base na irrigação, cujos projetas tenham sido beneficiados 
com incentivos do Poder Público, não poderão dar às terras destinaçi'lo 
diversa da prevista nos respectivos projetas, sem prévia uutorizaçào do Mi· 
nistl:rio do Interior. 

Art. 35. A constituição de empresas públicas ou sociedades de 
economia mista, visundo à prestação de lierviços concernentes aos objctivos 
da Política Nacional de Irrigação, dependerá, c:m cada caso, du autorização 
!cgislativ.a, 

Art. 36. O Poder Executivo regulamentará esta lei, nu suu integrali
dade, ou por partes, expedindo. uo fiou\, a conso\idução da matéria regu
lamentada. 

Parágrafo único, Até que se cumpra o disposto no caput, deste artigo, 
o Ministro de Estado do Interior expedirá, quando couber, os atas ne
cessários à execução desta lei. 

Art. 37. Esta Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação. 
Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 304, DE 197B 

Exceh:ntissimos Senhorts Membros do Congresso Naciaana\: 
Nos termos do art. 51 da ConstituiçJo, tenho a honra de submeter à 

e\cvadu dcliberução de Vossus Excel~ncias, acompanhada de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estudo do interior, o unexo Projeto de Lei 
que "dispõe sobre a Politica Nucionul de Irrigação, c dfl outras providén. 
cias". 

Brusi\ia, 5 de setembro de 1978.- Erncslo Gclscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 067, DE 23 DE AGOSTO DE l97H, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR. 

Excc\c:ntissimo Senhor Prc!lidentc d:1 R.cpúblicn: 
Tenho u honra de: submeter.~ clevud:1 comidcrm;ilo de Vm~a Exccli:nd:t 

o anexo Projeto de Lei, dhpondo ),Obre a PoliliCH Nacional de lrri~w;iiu, 
c!ahorndo pelo Ministério do Interior com ti p:~rticipaçtin úc rcprc~cnlitntcs 
da Secretaria de Plancjamt:nto, do Ministério das Mina~ c l:ncrgitt, do 
Minhtérlo da Agrícu!tunt, úo Ministêrio da Saúde e do Mini~l~rin da Fatcn· 
da c colaboração da~ Supt:rintcndência~ de Dcscnvolvimcntn Rt:[l.ional. o 
DNOCS, a DNOS c a CODEV,\SF. 

A proposíçiio rt:jHt:scnta c~fnrçn coordenado dm Minist\:rios c t:nti· 
·ssadils c visa a consuh~tanciar, num llrw.:o· di pluma ;\ imp!c· 

mentaçdo da agricultura irrigada no Pais. Nesse sentido o Projeto estabelece 
disposições relativus ao plunejamcnto, implantuçi\o e operação de períme
tros irrigados c consolida dispositivos legais vigentes, resguardando, ao mes
mo tempo, os princípios consagrados pelo Código de Águas e pelo Estatuto 
da Terra. 

A partir da edição do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
que incluiu a irrigação nu área de competência do Ministério do Interior, 
surgiu a necc!isidadc de lei especfnca sobre u matéria, que permitisse a cst\l 
Secretaria de Estudo promover o desenvolvimento da agricultura irrigada. 
Releva salientar, ainda que o tratamento do assunto, na forma proposta, 
coincide com a recomendação du Comissão de Alto Nível criadu nos termos 
do Decreto n• 62.529, de 16 de abril de 1968, para a revisào do atual Código 
de Aguas. 

Cumprc.me informar a Vossa E~celência que a matéria está trutada de 
acordo com a seguinte estruturação: politica nacional de irriguçào, 
competência do Poder Executivo, para a fixação das diretrizts dessa poli· 
tica, administruçilo dos projetas de irrigação, formas de realilaçào c 
amortização dos investimentos públicos, usa das águas, desupropriuçào das 
terras c disposições gerais, abrangendo, nesse caso, aspectos ligados à 
sistemática de planejamento no campo da irrigação, a nlvcis nacional, regia· 
na\ c sub-rcgional. 

No que diz respeito à Politica Nacional de Irrigação, o projeto procura 
estabelecer seus objctivos: destaca a função sociul e a utilidade pública da 
água c dos solos irrig~vcis; estimula as atividades agropecuárias cm regiões 
sujeitas a condições climáticas adversas, enfatizando, inclusive, a promoção 
de condições capazes de, a curto e mt:dio prazos, contribuírem para a melho· 
ria e o aumento da produtividade agrícola. Estatui, por outro ludo, os princi· 
pios que devem reger a utilização da àgua, define os deveres dos usuários c 
recomenda a observância de normas de prevenção de cndemias rurais e de 
controle da poluição c: salinização dos solos, contribuindo, desse modo, 
puru a preservação e conservação do meio ambiente. 

O Projeto confere ao Poder Executiv.o competência para a lix.açi\o das 
diretrizes da Política Nacional de frrigação c estabelece as normas referentes 
à concessão de crédito c outros incentivos necessários à C:(ccuçào do Plano 
Nacional de lrrigaçJo, reservanda.sc: ao Ministério do Interior a atribuição 
de definir e disciplinur, a nível sctorial, os instrumentas c programas orien· 
tados para o desenvolvimento da agricultura irrigada. A este: Ministério atri· 
buí, ainda, a competência para administrur a distribuição dos recursos dos 
programas de irrigação, estabelecer critt:rios para, a fixação do preço da 
.1gua c incentivar o desenvolvimento de programas estaduais c: municipais de 
irrigaçilo. Nesse sentido, prevê a co-participaçilo de órgilos e cmtidudes da 
administração pública e da iniciativa privada, considerando-os como órgãos 
auxiliares para efeito da execução do Plano Nacional de I rrigaçào. 

Os projetas de irrigação são det1nidos como públicos c privados, l!abcn
do ao Ministério da Interior, juntamente com os órgãos auxiliares, a 
rcsponsabilidude de planejar, implantar c operar os pertencentes à primeira 
categoria. Contempla uínda o Capítulo UI, na sua Seção (,os aspectos rclati· 
vos à ulíenução dos lotes aos colonos, segundo condições que serão defini· 
dus em regulamento: a implantação de unidades ugroindustriuis e o upoio a 
irrígantes particulares, quundo for o cuso, sem· modificação da estrutura 
fundiária existente, cubcnda a este: Ministério determinar a ârea mâximu u 
ser explorada sob o regime du irrigação, O Projeto, rcgulu uinda, a participu· 
çào complementar de sociedades, empresas c produtores ruruis, permitindo 
a exploração das áreas irrigudus nna upcnus pelos colonos t: suus famílias, 
como por empresas e cooperativas, agrícolas ou agroindustriais, ns quais po· 
dcrào contar com a purticipaçi\o socictária dos órgãos auxiliares, consoantt: 
u~ diretrizes da Politica Agrlcola Nacional, cuju definição C:itâ 11 cargo do 
Ministério du Agriculturu. 

A utiliomçilo da úgua, para tios dc irriguçào, expressa pe\11 concessão ou 
;.tutorizilçlo de U~l,, constitui o objeto da Seçlto 11, do Capítulo I li, onde é 
prevista u articulação Llestt~ Sccrc.:turia de Estallo com os dcmuis Ministério:-. 
interes~ados, para umu udequada prognunaçllo paru o uso mU\tip\o das 
úguas pUhlica~. Nessa Seção, tratll·se, uinda, do processo de partiçUo, super· 
ViSàO, cuordcnaçào C !isCU\ilaÇi\0 do USO das á!3Ui1S para tim. de Írrigaçihl C 

<l!ivhJudc.~ Uecorrcnlcs. 

1\inda no Capítulo III, na sua Seçào III, s;lo cnumcruUa~ as oOras J<: 
infra-t:strutma c bcnfcilOrias rca!ir.adas no interior dos pcrinwtro~, it cxcm· 
plo das corrc.,pondcntcs u d!cnn~tem, sancamt:nto hiJroa!-(rfCo!;t, prolc~:)o 
t.'oJJirn inundações, estradas, dctrilicaçi\o, armat.éns t: cquiramt:lltn~ !Oo-::iais 
(co.;colas, posto~ Uc Stllidi.!, ct~.:.), dis~.:irlinantllHíC :1 forrnu dt: anwr(it<~~.;iht dm 
rcspc\:tivns ~o:ustn~. 
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O Capitulo IV do Projeto trata do irrigantc, sua definição, suas garan
tias c deveres. 

O processo de desapropriação de terras, nas áreas das baciíls de irriga· 
ção, previsto no Capitulo V;apóia-sc fundamentalmente na legislação geral 
que rege a matt:ria. 

No Capitulo VI, que trata das disposições gerais, são definidas as for· 
mas de utilização das terras beneficiadas com a irrigação, pelas empresas 
agropecuârias ou agroindustriais, a fim de evitar que essas terras tenham 
destinação dircrcnte da prevista nos projetas. Esse Capítulo contempla 
ainda a criação, no âmbito do Ministf:rio do Interior, de empresas públicas 
ou sociedades de economia mista, visando à prestação de serviços concer
nentes aos objetivos da Política Nacional de Irrigação, c prevê o estc.belcci· 
menta, pelo Ministro do Interior, de normas provisórias sobre assuntos de 

·sua competência até a regulamentação da Lei. 

Cumpre-me salientar que o Projeto ora aprc.scntado à consideração de 
Vossa Excelência tem como um dos objetivos principais criar condições 
para a melhoria dos rendimentos das populações rurais, em decorrência do 
aproveitamento crctivo dos recursos de água c solos nas dircrentcs regiões 
do Pafs. 

Convém, finalmente, acrescentar que, ao se elaborar o Projeto, levou-se 
cm conta a experiência decorrente da legislação atual, a vivência resultante 
da execução dos projetas de irrigação jâ implantados ou cm fase de implan· 
taçilo, bem como alguns principias c diretrizcs constantes de proposições cm 
tramitação no Congresso Nacional. Refiro-me aos Projetas de Lei n's 898 e 
4.933, respectivamente, de 1975 c 1978. 

Esses oS motivos, Senhor Presidente, pelos quais solicito o encaminha· 
menta do Projeto para a deliberação do Congresso Nacional. 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência meus protestos 
de profundo respeito.- Mauricio Rancei Reis. 

(Às Comissões dt Constiluição t Justiça, de Assuntos Regia· 
nais, de Agricultura, dt Economia t de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência comunica ao 
Plenário que, no pcriodo de recesso, designou o Senhor Senador Dinartc 
Moriz para integrar, juntamente com o Senhor Senador Nelson Carneiro, a 
delegação brasileira à IV Reunião Conjunta dos Parlamentos Latino· 
Americano c Europe~, realizada em Roma, nos dias 19 a 21 de revcrciro. 

' O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- No pcrfodo de recesso, a Pre· 
sidência recebeu as scguintcs"comunicaçõcs: 

I) dos Senhores Senadores Dinarte Mariz c Nelson Carneiro de viagem 
ao exterior, cm missão oficial, integrando a delegação brasileira à IV 
Reunião Conjunta dos Parlamentos Latino-Americano c Europeu, realiza· 
da cm Roma, nos dias 19 a 21 de rcvcrciro; c 

2) dos Senhores Senadores Jcssé Freire, Luiz Viana, Arnôn de Mcllo, 
Saldanha Dcrzi, Leite Chaves, Lourival Baptista, João Calmon, Gilvan Ro
cha c Marcos Freire, de viagem ao exterior, cm carâtcr particular. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Dispõe o art. 367 do Regim~nto 
Interno que: "ao fim de cada legislatura serão arquivados os Projetas de Lei 
do Senado, em primeiro turno, o5 de Resolução, as Indicações c os Reque
rimentos, cabendo, a qualquer Senador ou Comissão, requerer o seu desar· 
quivamcnto, até o fim da sessão legislativa seguinte, quando se considerará 
definitivo o arquivamento". 

Em obedi~ncia à norma regimental, a Presidência determinou o ar· 
quivamcnto, no final da legislatura, das seguintes Proposições: 

PROJETOS DE LEI DO SENADO ARQUIVADOS NOS TERMOS 
DO ARTIGO 367 DO REGIMENTO INTERNO 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - No Expediente lido, figura a No 

Mensagem n• 32, de 1979 (n• 21/79, na origem), de 7 de fevereiro do cor-
/\utor Emcnt.J 

rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 6·1/G5 

51, combinado com o art. 42, item V, da Constituição, submete à Casa o 
Projeto de Lei do Senado n• I, de 1979, que altera o efetivo de soldados PM 
da Policia Militar do Distrito Federal, c dá outras providências. 

A matt:ria será despachada as Comissõe!l de Constituição c Justiça, do 
Distrito Federal c de Finanças, recebendo emendas pelo prazo de cinco ses-
sões ordinãrias na primeira Comissão a que foi distribuldo, nos termos do§ 
I• do art. 141 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu as Mcnsa· 
gens n•s 24 a 31, de 1979 (n•s 16, 17, 29,41 a 45, de 1979, na origem), de 17, 
18 e 21 de janeiro do corrente ano, pelas quais o Senhor Presidente da Repú· 
blica, nos termos do disposto no artigo 42, hcm VI, da Constituição, 
submete ao Senado propostas do Senhor Ministro de Estado. da Fazenda, 
para que as Prefeituras Municipais de Santa Rosa (RS), Coxim (MT), 
Camaçuri (BA), Cubatao (SP), Limeira (SP), Osasco (SP), Ourinhos (SP) e a 
Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina - CODISC, sejam 
autorizadas a elevar, temporariamente, os parâmetros lixados pelo art. 2' da 
Resolução n' 62/75, desta Casa, c possam realizar operações de erMita, 
para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c de Cons· 
tituiçUo c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vi1>n11)- A Presidência recebeu, da Prc· 
feitura Municipal de São P;IU!o (SP), n Oncio Sj2, de 1979 (n' SPP 13/7", 
na orisc:m), de M de rcvereiro do corrente ano, sulicitondo uutorizuçilo do 
Senado Fc:dcrul pun1 que aquela Prefeitura possa contrntar empréstimo 
externo, nu V!l!or de US~ 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólar" 
amcrkt1nos), pura o lim que especifica. 

A matéria serâ despachada Us Comissões de Finanças c de Constituh;Uo 
c Justilj:íl. 

78/68 

l2/G9 

Jú/71 

~7/71 

59/71 

78/"71 

ouzcrr.:1 tloto 

Josl'lph.lt Marinho 

V.auconcoJ los Torro o 

Volsconcc los Torro a 

Doncdito Forroir.J 

Jo::~ú Lindoao 

Oniro:~ Tui.l:oi.t"•l 

f"L'O:IIICO t10IIt:O!O 

l::stabclcca c.J:lOS do prcscriç~o .Jquis.!_ 
tiv.:1 quanto .1 bans incorpor.ldos .10 

donlnio dü União. 

rrolbc a dispons.J do cmprog.:1do que 
haja rocl.lmndo, ou düdo r:'.ot1vo a ro 
clamüçiio, adminictr.ltivn ou jucUchl7 

~:odificn o .:'l.rt. 14:! do Dclcrotowloi n9 
5.452 1 de l? do mAiO de 1943 (CLT). 

Reduz o limite de ido1do de AponontD.dO 
ria por tornpo do oarviço d.1:0_mulhoroi 
pArll 25 anoo, llltora a rod.Jçao do art, 
J2 c aou ~ 19 da Lei Orgiinica. d"
Providüncia Social. 

Roquln ll propagandn cornoreial dos pr2 
dutOD induotriali::oldOfl do fwno. 

Disciplina. li. venda da eiqarros a mono 
raa, limitll a publici.dadll sobro o rü 
1:10, torna obriqatório nos invóluc:;o9 
doa produtos do fur.\0 o d!Dticot Cuida 
do! Prajudici.al à UllÚdc, -

OinpÕO nobro a pror~IJllndil do fumo u 
tliJ bcbid1111 ulcoÕli~IH>. 

J:•Jtlmltla l, <wrovclt;nmontCJ tln cmpt~IICJ•lw 
do:~ 11u 1c1.1du m.ü,t .1lti!. 1 l:ll'dl.nntv u. fi 
):.tçiin du contr.ibui~~ÕUII vur.!.Zivu1B )llll.';; 
o IIIPf., 

l 
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~3/72 

07/73 

19173 

46/7] 

!i0/73 

61/73 

tlobon Carnoito 

Vo~o.:oncaloa Torrou 

l"nnco Montara 

lloban Carnairo 

Autoriu o I'Ddcr &xocut1vo 4 concader 
apoio l09f.Dt1c:O a l:Mpud1çiio Dra•1loi• 
ra i. Antattica, orqaniuda polo Clube 
do Efi'JCflharia do nto da JIIOOiro, 

D1aflÕq aobra o oxuctcio da pro.Uaoio 
do Ortoptiota. 

R11du1 a pruo proacricionJ:al da diroi 
ta do ncobol" ou cobrar 111 importi.n = 
c::iaa dovidllll ao li/PG do 30 para 15 
anoa, Altqranda o art. 144 da Lei n9 
3,807, da :t6.8,61J, 

Vaacancoloa Torras Dlllpõa 10b"' o inatituto da anf1tou10, 
nvoqa o cap!tulo II, 4rta. 678 a 694 1 
a o 1tom I do art. 674 do CÕdiiJo Ci 
vu nras1lo1ro. -

Vuconcetlos Torres Hoditica o art. 816 da C:onaalidaçio 
diUI Loi do Trolbalho, ospaeUicando a 
C0111petlinc1a para ju11]AmQfltO daa açÕaa 
roac1uór1aa. 

li6/7l llalaon Ci:ltneiro AlterG diapoaitivoa da :.01 n9 4,069 1 
da 11.6,62, 

71/71 JJon:)GIIlilll Parllh DtlpÕo IIObro 11 o'UJUiOiÇÃO dO veiculO 
automator por IIIDtOr111t4 vrot1!11onal 
AUtõnoll\0, naa condiçÕoa que oapoc:Ui
co. 

76/71 Vaoc:on~lon Tortc:IIJ llnvoqa 011 C.ap!t\lloo I, n a III do 
T!culo Il, Ltvro r, do c:dtliqo CivU. 
Dra11Uo1ro. 

77/13 VAIIC:OnCOlOI Torrou AltOt:4 oo Cap1tuloo li, UI a tV dO 
'I'S:tulo v, Livro I, do ctdiqo Civil lk'a 
oUoiro. -

79/7l l"t:anco Hontoro flerm1to 11 rt~alizaçiio do c:AIIamanto ci 
vil poranto toatcmunholl, noo luqa.roi 
!la dUlc::U ac:auo 4 autoridAde COrnP! 
tanta, 

104/73 Nalaon Ci1rnt~1.ro Altcara a Loi n9 5.7~6 1 qua dhpÕO ao 
bn rnodtdAD provont1vaa o roJlroaa1.vai 
atol tr~t'tco o UIIO do 1ub11tindu ontoJ:" 
paCCintaa ou qu&~ dotorm1n11m dopcndôn = 
ciA !laico ou pdqu.!.co, 

~/74 llolaon Ci1rno1.ro Altera a redaÇiio do llt't, 84 do C:Õdi90 
Ponil.l, 

15/74 Nollon C11.rno1ro o\lten A logillaçiio da Providllnc:ia ll.9; 
cial. 

19/74 Nolllon Cuna1ro 

ntH 

40/74 Nlllaon CGrnniro 

46/74 Jooii LlndOIIO 

47/74 tluluon C:,lrtl•uro 

llnluon Cnrnnlro 

:,]/'1·1 !'runo:o llrll\l.oru 

Alton 11 rodaçiio da P4rÍI!Jrato único 
do ort. l~l do c&Uo;Jo l'aMlo 

Hod1tica taiCtD do Códiqo do l'roc:Gaao 
C1V1lo • 

lntrad~a parÚqrAt'O Únlc:o hO art, U 
do c6d1go do l'roc:u11ao Civil. 

0~1 nov!l rllllAÇ;;o :10 «rt, 111 do Càdl•JO 
do t•ro~:unno t.::lvil. 

OÜ nova rLJUnç:~o :, lutrn h Qo 1tum II 
do nrt, ~·J dn l.ol no;> ~ .U~fo, (lu u d11 
)UIIho çlu U1J, 

'l'••rnol o!JI'l')o!l.!•rl<l ,, hlll•••ra.,<io du <lt;: 
r.u,., <l•n••••tro <lrnV<l<,'""·' <1.' o;:a·,,,J ,,rt.!u 
t l ,,,,,. UI! ('jnHr I f J.~·il!J, -

Pnnco MOntara 

C.6/74 Nallon carneiro 

U/74 tlabon Carneiro 

64/74 Nobon carnoiro 

94/74 Va11concoloa 'J'orroa 

lOG/74 

Alsoqura Ã• 11nt1dados 11nd1~aia a 
pnrt1cipa;io nA Uaco~~Uuç~o do lo'.Ji!!. 
lllç;io providonc1ir1a, 

"erosc:ontA r•rÃ!;Irato so art, 221 
CõdiiJO CiVilo 

IIA~a o p&ri'Jr&fo Única do art • 
do CõdiCJO da 1'roc:ono Civil, 

do 

.. 
llc:rCiacanta diapolitivos i Consol1.da -
çio d11.1 Lois do TrabAlho, aprovada P!. 
lo Docroto•lo1 h9 :,,452, d11 19.5.4], 

Oiapôa sobro os dinitoa dA tlulhor o 
Altera o art., :140 do CÓC11qo Civil Dr! 
aUalro, 

1!11m1nll donl<JUAldlido do tratillllonto no 
cÃ1culo da c:ampl!rncntaçDo di!. apaaant!!, 
dorill do !urroviürioo. 

Acro1conta parÃqrafo 11.0 l!.rt. 89 
La1 n9 ~.107, do ll,9,G6. •• 

lJl/74 It~t.l!vio Coalho lllt.Qra 11. Loi n9 5,6JO, fio 2 dlil di!IZO!!! 
bro de 1970, qua aata.bctloco 1\0rlll!lal!' 
r~ ll ·Cdoçiio do órgãoa ou Jlrimol.'rG ~ 
t•ncia na Juat1ça do TrabAlho. 

137/74 Noloon C4rnairo 1\ltor.a. ll rc:ldaçii:o dO Art:. 370, Qo CÕd!, 
90 Civil, 

Ui2/74 rlalaon CArneiro Introduz modiUcaçÕcto no 411 n9 5,1071 
do ll d~ satombro ela 1966, quo crio~ 
o f'undo do Caunc.J.a do 'I'UIIlpo da Scrv,!:. ,,. 

172/74 licitar Dha r.utorizl!. o t'odor E•ucutivc o lotou o 
doar 011 torranoa dos A!)'lOilloradoa do 
palat'itl!.s, quo into!)'nm o "rugiio doa 
ali!.!JI!.doa•, n11. c:idadu do Salvador .. 8_! 
hiA, 

3/15 Josli Sarn11y OhpÕO sobn o ACOUO da marc:adortaa 
brodlairu a ~narc;sdoa oatrllllqoiroa. 

lU75 l'nnco ~ntQro t1cx1itit:A a olltrut:un o o tunc:ion&IIIOn• 
to do Conaolho da Dofoal!. doi Direitos 
do l'oiGos UUflll!.na, criada palA Lai nQ 
5.763, do 15 dei dcu:oi!IDro do 1971, 

1!i/7S llnulo ~arN 0Locipl1n4 O OICOrc:fr.io do cargOCI OIIG 
cutiVOI ou da anC~;~~cr.QJnllnto am ompra= 
1411 trananacionaill L.or I'Arta do uiC-o
CUI•antaa da ClU'fJOI pÚliliCOII C:ivh o 
llli.Utaroa o~potantadao, dn ra~orvo ou 
ratomadoa, o dÃ outroa provldünc:iu. 

111/75 

~4/75 

3~/7!1 

4l/7!i 

VAaconcolos TOrras DilpÕo oobro 4 c:onvot'oZ.a do• diibitOII 
doa l:lltabeloatmantoa Part1c:u1aroll do 
l:ndno, u dÃ outram llrOVidÜnahl!., 

\o111concolou Torruo Daturnino quu os maços du clt;Jarwo t:r,!' 
Q'lnl 1mpruaaoa na pGrtu uxtornA, oua 
tõmuln da cornpo.uçiio, 

rr«nco Montara DlnpÕO DObro a p~:otaçiio aoa documun 
tQa ch.1 VAlor hllltÓl'lco oxiotuntoN c:~m 
llljlOII dU prOCQIIIIOII )Utlicilllfl lhtrDdu 
ztndo rnodiUCIIçÕUu no 11rt. l.ll~ dÕ 
CÕdiqo do l'rocllano Civil, 

JOIIÚ CUtiiV\111 

VllllCOnculoD 'l'Qrruu 1\lLlltll o ~trt, li> t1o CÔI.11<Jo C1V11 llrll 
uUo1ro (!.lll. n9 3.071! du 1'.• clu :lauuT 
ro <.lu lnt>), <JUU <ll11p1.11• uohru 1!.11 J••Úi 
no,,u jur1dlcllll d11 d1ru1Lo Jlr1VJidO. -

Jo11ú :>l!rnuy l'urrnttu <1U<!Ut;Õntl do lmpQrJtO du Hntlola 
d1111 /'uUOOooll Juddi<Huo u J·'ÍUlC<l" l'llrll 
tJn" c:ullnr.lln, u l"lrLir lln uxnrct 
CiO lho i'J'/11 1 /H\()M)HIIIII <11.1 l'J'/~ 0 -



Marçodtl971 

58/75 

6l/75 

62/75 

64/75 

73/75 

76/75 

70/75 

110/75 

82/75 

63/75 

84/75 

88/75 

69/75 

!1!1/75 

101/75 

106/75 

1011/75 

117/75 

lU/75 

Vaacon011loa Torra• 

rr.:~nco Hontoro 

llolvldio tlunoa 

Oroato11 Quárc1A 

l"r.:~nco Hontoro 

l'ou1o cuern 

Nalaon Cuna1ro 

Jollii sarnay 

11anr11]ua de LA 
llocq~ 

Nabon Carnairo 

nuy Carna1ro 

Nobon Carnairo 

Oroatu Quórc111 

Franco Montoro 

OtA1r Bllckor 

Rcbarto fiAturnino 

Itallv1o Coalho 

Kauro nan.v1dea 

1/olaon CArna1ro 

DIÁRIO DO CONGRE.~ NACIONAL(Sft.lo III 

Jloqul~~~~enta a prottuio de aoc1ólo9o, 
a dA~outroa prov1diinc1aa. 

Corriya dali<]UAldado na apoaantadorh. 
do ox-cOIIIbatonta, 

lll/75 

lll/75 

Vapconc11l01 Torroa 

t'ronco Hontoro 

T~•ln' m 

Inclui o dono-du-coao antr• Oa ltiiJU 

rt~do11 hcult.:~t1vo11 Ut~ l'rnvido1nch sõ 
ciol. -

Aaauquu ao ounpru•J•do olo1to voroodor 
o dirolto do auata1Ur do ompra<JOoCOIII 
III <JIIrllnt1AI la'JAilo 

c& nova rodac;ão AO art. 39 o acroacan 
t.a•1hll por:i1Jra!o, r11nurnorMdO o atuor 
!i ~9 ao art. 79 a ao Jlaráqnfo .único 
do ort. 111, todos d11 Lo1 n9 5,107, do 
lJ do 11ot.ombro do lU66, quo cr1o o 
rundo do C11rantiol do Tcl!llpo do Gorv1ço, 

lJ!I/15 V41iconcoloa 'I'orroa oá nova rodaçSo aoa ~ '39 do 11rt. 67 

Iaunta d11 raaponaob1l1dada •oUd:iriA 
cal! o con1trutor, p!lr.tmto o INI'S, o 
propr1atiir1o da co11a doltinoda i 11ua 
I!IOE"Ad1a. 

l!stAbabco IJUe oa !uncionüiot Cada 
raia, •ntadua1a a mun1c1pA1a, vinculA 
dOI 00 INPS, Gal"ÃO AJIOIOntAdOI nAi 
ban• o condiçõaa oat.Abolocidaa no 
texto eonltitucional. 

Altura a rodaç:io du art. lU da Lei 
n9 3,807, do ;!6 do OIJOito da 1!160, o 
dÁ outraa provJ.dônciaa. 

Ct1a o rundo do If111)Qrtaçt.io u Fixação 
do Chnt1ataa 111 T111cn6lO']OIII - FII'CIT,III 
ai outra• providünciaa. 

Olllt1111'!11.1na qua 1110t41do do 1110ntante dAI 

:~::=r:::~~~~·~!4!n!~~b~==r~~~!~; 
obr1']atot1411111nte E"llltitu!da aob • tor 
1111 da bol114B de aatudo, · -

Rovoqa o !i 29 art. 75 do CÓCI11JO Panal 
quo diapõa aobto o l1vr4111C1nto condi 
don~. -

DÁ novo. tedac;:io ao art. 79 da La1 n9 
4,l61i, de 3 du outubttl C:. 1~Gl. 

concodo iaançAo do I~lto do Rando1 
i1 ponoa• qua aapociUca. 

Altara o art. 89, da La1 n9 5.107, da 
1J,!),66, quo •cria o fundo da C.,ta!J. 
tia do TCIIIIPO do Sorv1c;o•, 

Altura a rodac;iio do G ;!9 do art! 67 
da I.oi OE"9Ânica dA l'rav1dãnc1a Sochl 
(Loi n9 3,807, da ;!6 da ~~ogoato dll 
1!160), 

TOrna obr1gat6rio o ana1no de h1g1ena 
a aoguranc;a do trabalho no• cur1oa 
tôcnJ.coa a proUn1ona11 z 11111 todo o 
Pata, • di outru prov1dunc1u. 

Altura A rodcaçio dO art. 1·44, da tal 
n9 l.807z do 46 da OIJODtO da 1960 
CLo1 Organlca dA l'nv1dincLa lloc1al) , 

r:atabllloco o PrQIJE"AIIA da Pato1c;ão B' 
a1ca pen a popula1iio du baixa randca7 
o di outra• providõnc1aa. 

Altera dtapoa1t1voa do art. 27 da La1 
n9 4.5!1!i1 d1 Jl da dne~IPobro di 1964 1 
qua d1!poe AObl'! 11 poltt.ic~ 111 •• In!!, 

~t~t~~:~ .. g~~!"~1 ~~~~~~i~~-~~~:t&rr~! 
Nac:r1onal • dli. autua prov1dincha. 

Altera o C6d1oo Cla1torc.l, daav1ncul.l!l 
do oa voto• para Doputallo r:etallual a 
radoral. 

Intt1tu1 a Uconço eiJ>UCllll po.ra 01 

111'1JIE"CIOIIU10I rnt/hloa l'llln Conllolto.lnç:io 
•ln• Wi11 do 1'ro~bo~lho ICLTI. 

FrAnCO Hontoro 

147/7~ Vaaconc:aloa Torrua 

156/75 Nallon Carneiro 

1511/75 Vaaconc..loa Torroa 

160/75 lluy Carneiro 

162/75 !"ronco Hontoro 

164/75 lloi to r Dha 

165/75 Marco• l"roire 

16!1/75 FrAnco Hontoro 

l74/7!i Cairo• 'l'vixo1ra 

176/75 Oa1na Taixolra 

177/75 l'au1o DroiiArd 

179/75 Paulo Cuarra 

182/75 Nalllon C'.unolro 

186/75 Nolaon C~rnolro 

10!1/7~ Oruatu Uuürcl.:J 

da Lai n9 5.682, da ll da julho do 
1~71. 

Cltabuloce quo .:1 apOIOtltildOri.:J da 
mulhor 110111 trint..:~ .:1no1 dll trabalho 
aorli toita com aallirio intfi'Jral. 

t:,)ncodo pana livro nua tron• da Rede 
rorrov1Ãr1A rodvrAl a aou11 t~~~~pr11qado .. 
11 dÁ outro~• prov1diinc1&a. ' 

Acrcaccanta Wll porS']rato ao artlqc.. 39 
da Lei n9 5.107, d• lJ do aatt~l!lbro d• 
l!Hili, a dá· outroa prov1Uiinc1.raa, 

oS nova redac;Ão ao itona III art. H 
da Loi n9 6,182, do ll do do:r.ol!lbro dCI 
1974, 

DiapÕa aobn o exorcicio tia prou .. Do 
:J~~~~ Agricola, o dá outral pr~ 

Dá nova redaçio ao art. 144 d• "''' Orq.inica dll Prov1dlinc1o SociAl, oata 
bnlacondo a prolcdçiio ljQinql!onAl di 
d!v1dA at1vA do Iur:>. 

Di nova radação Coa letro~~s •b• o •o•m 
1nc1ao II, o oo 1nc1ao III do art. 
89, ocrcnscontA porá9rato• ao11 ort1, 
lO o·ll todoa da t.Gi n9 5.107, do 13 
dll •otelllbro da 1966, l'jou criA o Fundo 
do Corant1a do Ta11po do Serviço. 

Datomin• que ao procal!a ao• cilculoa 
doa juro• 11 corruc;io 110notir1A tr11111t! 
tral doa dopóaitoa do Funao da CAran
tia do Tal!lpo da serviço, o di outra• 
prov1dânc1Aa, 

Datom.lna que oa banet!c:loa concodi -
doa pulo INPS •ario raoju•tAdoa na 
bAle do roajuatamonto do aalirlo 111In1 
1110. Di nova ru4:~çio ao ~ 29 do art,-
67 da LC11 Ofl].inica do Prov1diinc1o S~ 
clal, 

D1apõe aobre o aprowitiiiiCWito do llio-

;f:;o~r~5 daan~:~·~~~~. C:t~::S;r!~iaõn: 
claa, 

Dlacipllna a do•tinaçiio da prü'.Uoa da 
t.otorlo l"oderol n;io procurado• no pu 
.zo laqol. -

011 nova rodaç5o oos artiqoa 687 ,6!12 1111 

700 dA Lo1 n~ 5 ,!1;!5, da 19 da outubro 
da 1!173 (Código l'rOCDIIO CiVil), 

Autorha a 1nelu•Ãa do alu<JUal entre 
01 obDtl~~~antoa n,, ouclar;~ç5a do ltand.t 
du rouoa rtaicll. 

Acraacontil \IIli porilqr.:~fo ao ilrt. ~li!l 
da ConuoUd.:~çQo dali Luin do Trab.llho 
hliaJIÜtJ 1obrv 11. tr.an11!ur.inctn do ""'
pro<J.:Jdol, u d:i. outrn• rrovl<liinclaa. 

DhpÕV lobra o Plano du U.IIOnvolvliiiDn 
to •ln l:duc~ç.i.o Nllclon.:~l <J d~ outra• ·• 
provill.incill~. 

Acroucant11 <11apoultivo ou nrt. 119 da 
Lni n\' :.,101, <lu lJ do UtJturnhro d11 
l'Jbll crun<lo 11U CllriiUtl.:J do 'l'tlmpo (III 
:;orv1ço), 



074 Tern-rrlr~' 

l!l0/75 

193/75 oruatoa Ql.lórc1a 

195/75 Itill1v1o Coelho 

Orantaa Quórc1A 

19!1/'IS 

~0:1/75 Ncdatm Ctarne1ro 

204/75 Oreltea Quiircil, 

~05/75 JniiÓ suney 

:108/75 rle1aon CArna1ro 

209/75 Orntaa Quiirch 

lll/75 Nalllon Carno1ro 

:ll2/7~ orontuu cuúrc~n 

2111/75 rranco Montara 

:non5 J'8Uio Cuurra 

:1:11/?5 Ol'UBtrll QuÚ.roiQ 

;n~;n:. rronco tlontoro 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL }.~l~» 11) 

AcraaCQntl\ d1apoa1t.tvoll D. La1 n9 
:i,!l!llL do 17 da do;:ombro do 1973, quo 
"diupoo uobro o controlt~ 1111n1tÍI.rto do 
comUrc1o do drog11a, mod1cl\ll\Ontoa,1nau 
moa farm11cliut1cou Q corrolllto•, o a:i 
outrnu provtdúnoiaa~. 

Altou A rodAçiio do art, 73, Cllput,da 
Conuol1d11çio dAI LQ1a do TrAbAlho, 

Diapõo aobro li porm:müncia do oatron 
CJOl.ro no Draa1l, e dÃ outrau prov! 
dÜnc1aa, -

Acroaconu a modifica diupoaiçÕoa n11 
1A1 n9 5.107, d<l lJ do aatrullbro do 
U6G, quo cr1ou:rundo da car:ant:1a do 
TQmpo dQ :l'orv1ço. 

o~ nova rodaçÃo o Acroaconta dhpoll1 .. 
t1vo ao Art. 89 dA Ld. n9 5.10'1, dQlJ 
do uotombro do 1961!, <:~uo crio o fundo 
do CArant1~ Jr.. Tempo <Jo Dorv!ço o dÁ 
outr111.1 prov ... IUnclou, 

Dhl(lÕO 11obro l~rotoçiio llO oncdtor h!, 
c1onõll, o dá outn •• prov1dúncha. 

:!30/?S 

:145/?S 

:1:49/75 

Aqanor H11r11l 

IA 1 to ChilVUII 

tlu1uon CarM1ro 

Franc:o llontol:'u 

Oroatou Qutirc::in 

Marçodel9'711 

Introdu~ modlflcnçõua no LIJ1 nQ !l,lo7, 
tl>~ 13 Llu llutulll[lro do ~~~~"• <JUO cdou 
o i'un<lt) Uu Cilf,lntla c.lo 'fOI'lllO <III !iurv! 
ço. 

~~~~~~~~~.i~r~~~~ ~:~:~~~~~ ,1" I ~~~r~~~~~~~ 
por tMrtQ dll llmprolla, Llilll l>l'OVld<mci'*l 
O CIIUllllllll }Q')aill dulltlh.:ldo.lfl o\ UVlt;st" 
o ,,cllluntu c.lo trD.blllho. 

t:utobolucu novou pmlrÕllll d11 romunorn 
çjio proHAoion,,l m!nt1n,, non on•Jo~hof 
roo, arqu1totoa t1 unrJtll\1\tl~ro~~I\•Jr<ll\o• 
mon, Q d~ outrnu prnvidcincl«U, 

PiopÕc::l uo!Jro o pAgaiiiOnto tlo ilux!uo 
~doonç.t~ o IIDCJI.Irwdou !lo Illl'!i •Juo oxo! 
çom mn1u dn Ullln llt1V1d~do prot111a12 
11.11, ocruncuntonclo J1ilt.1•Jrofo 11o nrt, 
~~ ~" Lc:t Orq~n1c<'l da l'ruvidün,cill !l!?, 

:ntruclu:r. illtoroçiio no ~~ort. :)O~ do c§_ 
oli<}O d.u l'tucullao Civil. 

,O,,·roncontn Jl<lrfi<Jrato .1., ort1<JO 32 da 
J.ut nQ 3.1107, du ~b dQ "'fllllto !ln 1%0 
(Lt~i or•rnn1cn ela I•ruvitiÜnc:l.l !iac1al), 
\llll'•l o !11'1 c.lo I>Ctr.J~tit 41.ouontii<IOtiol 
j>l'Ojlht ClOili\l <l01i ~:0 il.IIOII !lolril OU !IUIJ!!_ 
r ado, du UIIXO 1" deu H nu u ;w 1>.1r" 011 
<lo ll••x·• lom1ni•.o 

Acralconta. d11poa1t1vo ao Cocroto•1oi 
n9 1.376, da ll dQ do'l:or.~Uro do '1!114, 
quo "d11PÕO aobro a cri •1\ÂO Lia Fundos 
do Involltimonto, b.ltor11 u LCCJinlAçlio 
do Imponto oobro A Runda rolntivll A 
~ij~~~~~~~~ f1acD..h o dÃ O\ltrao prov!, 

Vlluconco 1011 Torrqu Oiapô., ll<>br<J ab·''· .m<lnto do ron<la bt!! 
ll dO JIOii .. Oil fiiiiCilo 

Mod1fic .• d111POa1t.1•,roa do Da roto•lol. 
n9 :127, ao :lU do tovaroiro Uu l'lli7 -
CÓd1!Jo d· MinorD.ÇiiQ • .:alturado j.lolo 
Docroto· ~ 1 n9 3LU, do lot dCI mArço 
do l!Hi'/, 

DÁ novA rud -çiio ,,o ~ :19 do • t, 54J, 
dD. Co1v··,l "'ll<;'iio 1.11111 Luta do rilbAlho, 
IIPl'OV.IlldA ~-·lO \lOCtQ'CJ loi h •.45:l,da 
19 do ma\, I<· 1~4J 

Altcn:a A Lu1 n9 l,C ·.o, do 5 do favo -
ro1ro ri·• 1!1!10 •IUU ut •Llt1lucy OOI:'IMN 
par ~~o li cQno::ullliiiO rla A• lll'lttino::.l.~~o ol'ud1 
c1ilr:~.a AQII nucu1111 todoo' , -

llilipo<> 11obrtJ a A(IORonttadori" proror 
c1onol, taou :1:5 o1nou !lo oorv1ço, da 
• ulht:tr, lltnvúu do :tm•s. 

no,ulo~muu~.) ·l prahlllliio do dlluonhllltl\ 
~rrilf.l.co, o dii uulr,,~ pi:'UVidiinciaa, 

1'\ltur<~ 11 l:'ud~:~çiio do i :!9 do art, ~7 
!ln Lu1 org.in1c.:~ dll Provl.clônc1ll Oocinl, 
O c!lÍ OUtl:llll \lt'OVidolOC1AII, 

~~~1~ :~ 1!u~~r~ ~~.!~~u.,~ ... d~~~~"! 
cOI'\I'rovadrunontu wob uun IIOL1t1ntlo1nc1a o 
conâm1co, tlanUo IJOVll rodnçno ao itoiii 
~idg~~~~~tà~! .. ~~ tA1 or1Jàn1c4 dn rr~ 

oii. novo rodoçiio no art, 19 dn Lo i n9 
~.~~>9, ao ll olu do:uamllro 11o 1!173, c(uo 
inutl.tutu o J•ro•Jl'Af!ID. do r.orontln da 
l\t1vidacla A'Jl'OIIClcuiir1a, 

l!ttnblllllco a romunorllção mtntma oUri 
IJAtÓr11\ llArll 011 IIIDtoriatllll \ltOfJ.IIaio= 
nAia~, fixA•1hu• 11 ~ornllllA LIOJ tr!ilialho 
• clã outra11 provldtlncillllo 

Col'lutd~:~ra llopuncluntu tio IIOIJUrlldo,para 

~t~~n~=~ u~:n ~~:ii 11 ~:~c~ ~o~~~! ~0J11rd~r ~ *·'-
atü .l•l onou du t\nUo, llcruucont~~ont\0 jll 
r~•Jrnln ao Art. 11 Lln l,u1 Or<Jli.nicn t)Ã 
l'ruvtdolnc1<'1 lloe-t«l. 

257/75 U(ll on ,·,,rn<liro 

256/76 l'IIUlO GUIIl'l'A 

:15!1/75 Ooirull Teixo1ra 

1/olaon C:Arnoiro 

Oolruu Tnlxolra 

l?l/75 LOlto ChAVOD 

275/7~ Jo•õ linrnoy 

Olll/76 Nolaon Carndro 

OCl/76 Nolllon CArndro 

004/76 Oroatoa Quóro1a 

OU/7t. rrnnco Montoro 

lll~/16 Orontou Ouilroln 

'Jo41f1CA dl' ;•Qq1UVO dO Oucrcto ~ lo1 
f1" 3.3•.~. d·· t do J •nhll do 191\1, 'IUU 
c:\iiiJ•":o ·;<;hrtl dtlU•1(lt< j>r.olÇÕoll J•Or ut!, 
lltl .. •l·. )IUio!1cJ, 

IntU!Jt'll ,, Jd ... ntr•101Jiol • l'otnolCO~og1a 
como a•:•u<"l •ti<.l.c\ull dou curno11 do M!!_ 
d1c1no. 

Autnd:o dod11:lio no irnpo11to 110bro • 
rona11, o doi outr.::uo prov1dúnctoa. 

Altura 4 rudnc'"o úo ~ 19 do .:r.rt. BJ~ 
do Conllolldolçw dno t.oil do TrAb•lho 
(J>ocr<lto~lot nQ !.,452, do 19 do maio 
du 1!1~Jl, 

Autort:n duduçiio do tmpouto ~llllro 
Jltlh<l,,, t1 d:i outraa provt(!ünctau. 

Autorizl\ dtlduçlio no ImjlOito aobro 
llonllo, o d5.•outrau l'rovidünctllll, 

01011ÕO 110\.lru n in11crtçiio doa functon~ 
l'iOII r:1Un1c1Jlllill junto olO l/II'G, 

Aeroacontll par~grat'o AO art. 903 do 
CÜtl1fJO i.l<l Pl'OCVIIIIO Civil, conll1doun .. 
do d.o dl!CIIIl~ncio o prA:o do r. muao!l 
~~;~~l.::.cl.do pArA ult.lmnçiio do 1nvor. .. 

ll!.l(lÕo uobru A {)llrtlc1JlAÇiio ..tu •mpro .. 
DOU Llt'OilllOÜ'AI 0011 COntrAtOII do 110r 
vl.çou com ct5.uuulw au r1aco, fir~n~~doi 
por COIIIjl41hhillll Ulltllt,\111, 

1::qu1pAl'll 011 Sindicotna :i11 ont1dlldlla fi 
lAntrópicaft, pan oa Una dn l.Ol n9 
3.577, do ~ aa julho llo 195~. 

CillpÕU IObtQ 01 dot>Õul.tOII 1\Uvitloa AO 
fundo da ~il.rllhth do 1'0IIIJIO cio Sorviço, 
um tlocorrunc1A du IIQrvlçou J>rolltlldOa 
flOr trAb.:~lhndurull ~t\luloou, 

TornA obr1qat6ri11 11. 1nll<:r1çiiCI do df11 
ttc::o IJUII oupocl tlcn 011.11 omhA1n<fQna dii' 
cL•Jorroq 11 ''11'"111a dur~Vtulou c!o tumo, 
u tlii Olitrnu prU,•iclJncl~~ou, 

l.:lov~t 'l valur tio llont~tlt:ioll rninh1101 a 
cnt•Ju tlo 1111':;, u.1n<lo nuvu rtltlll<;;io '" ~ ~v <lo nrt, J9 Ua Lul n..., ~.U!IO, "" U lio Jill\ho <lo l!l7J, 

tntro<'lua lllntUtic.v;Õt~u 110 ll111tu111o do 
l'undo <ln Cnr•mtto~ 1\0 T~:rnpo du z:urviçu, 



Olli/76 Hondoa C<"nAlo 

021/76 llullon CArneiro 

0:22/76 Loito ChAVOII 

0:23/76 Ora.t.a Ouõrcta 

024/'76 Franco Hantoro 

028/76 Lo1ta Chave~ 

033/76 FrAnco nontoro 

Ol4/76 Loita ChAvaa 

035/76 Lcllte ChAVOII 

03'1/76 llobon Carneiro 

041/76 Laite C:hii.YIII 

044/76 JoaiÍ SArno)' 

D4Ci/7G 1/ullon Carnoi::o 

047!76 rranco t!Ontoro 

048/76 llulaon CArnoiro 

04\1/76 Nll111on Carnlliru 

0~0/76 1/chon Carnoiru 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (M(iclll) 

AcroacontA p11r.áarato AD Art. 469 dA 
ConaoUdAçiio d.na Lclll do •rubalho, A

provllda polo Dclcroto•lui n9 5.452, do 
19 do 1111110 da 1943, 

catllbaloet~ limita D. ror:~unouçio doa 
adminlatradoru dAli a~pre~DAI púbUcaa 
e aociod•doll dCI o~~conomia miaata. 

Apl1c11 aoa CIIIIPr'11'Jadoa daa aocicdadu 
dll criidito, t1nMC1P~C~nto o 1nVGat1 -
11111nto_ u dhpoa!çÕCJa oa[lOchJ.a aobro 
dura~IIO a condiçoall do trabAlho doa 
bancarias, 

Alllct'JUrA qratlticllção adicionAl do 
tiirloa AO emproCJAdO quo pore~~bar ramu 
nuoçio lntorlor a doia aallirloa mlnf 
moa rog.lon&ia, -

DÍ tiOVA t"edAÇÃO AO IU't1qo 391 do D!, 
croto-lol n9 5,452, do 19 do 1111110 ao 
1!143 ICOnaol1daçio dao l•la do Tr&ba 
lho), acreae~~nta parôqrato AO c1t. dÕ 
art.iqo, puoando A oor 29 o pAri<Jn!o 
único. 

DbpÕO aobro o IIIIIJUro da Acldontea do 
trab11lho em fAvor doa trabAlhadona 
AUtÔRO.OIIo 

Veda aoa ampraqadoa ou dir1qontaa da 
anUdadaa da acblllniatra~io todllral ln 
diret11 o poret~pçiio do rotribuiçio rr.afi 
11111 auporior ao VAlor da rumunura çãõ 
11111na&l fixAda para o Pr .. idonr.. da 
Rop\ibllca. 

Mton A rodaçiio .:ao art, '19 do Cód.iqo 
do rrocoaao Civil, 

Di nOVA rodAçÃo AO par5qrnto único do 
art. 49 dll Lo1 n9 ~.090, do tj do ~u 
nho da 1!173, AIIIO']urando A aplica ÇAÕ 

:~t:~i:~~-~o;~n:~;i!~~a~o:O~r~~~ 
do• da ciilculo que ontio Vi9onva~~~,-

Sublllata aa cuapraaaa 0111 quo hAjA parti 
c1paçÃo do capital oAtl'An<]lfiro Ã Uii 
~a;~~~~:~ .. ~o n:~~;;;:r!!~l do Draau';" 

AlterA o pu:i2rato ilnico do art. ~21 
1!:. co:u1ol1da~IIQ doa Loia üo 'l'ubalho, 
.Q[IrovAda polo Dacroto-lai n9 ~.452,do 
19 de maio ao l\J4J, 

AlWra a ro4a.çio do ut. 59 do c&l! 
90 da Procaaao Civil. 

Altera o art, 39, caput, do Dacroto-
loi n9 38!1; do 26 do duo~ro do l:J6B. 
quo diii[JÕa aobra A varlticAçio judiei 
al do inulubrid.:ado o ll!ll:iculoaJ.dllde~ :' 

J:ataboloco o 4irolto da protarincia i 
AqUilliçiio do to1:1111 IJÚhlicaa, e di 
outrAII prov1d.lnciAa. 

Roromula critérrioo do t'i!AjuatiiiiOnto 
colotlvo do aallirio.- das catogoriaa 
protluion.~~oill, o dÁ outra• providÔ!J. 
claa. 

rorn~ita noo o111pro']Ad01 A UtiliiiiÇÃO da 

eortta vinculAda do t'unLio do CarAntia 
do 'retnpo do Gorviço llArll a conatruçio 
dA caua pr611rlll. 

" P~~:.!~d~I!~1~o Art. 
l9 do ctx119o ,. 

Oiapõo aobra o n']illtro da oll!prooaa 
nau ont.id11du• ti•calhadorllll do UIIO!, 
(llaiu da proUuõua, 

Dhi>Õe aobru t01jU111to• A auru,. inoluC 
da• 1111 C11rte~ir11 i•roUD.aionDl doa KAr.r 
tll!lfoll, 

0~2/76 tlolaon Carnairo 

0~]/76 t.clito Ch&VOI 

060/'16 Oroatoa OUiircla 

Oril/76 Nolaon Cunoiro 

062/'16 Franco Hontoro 

0611/76 oraatoa Quiircill 

072/76 V11aconcoloa Torra• 

074/76 llolaon Carneiro 

076/76 Loito ChAvaa 

079/76 OraatoD Ouôrcia 

081/76 llolv141o Nunoa 

007/76 llolaon Carneiro 

089/76 Nolaon CarnoJ.ro 

090/76 rranco ..,ntoro 

OU/76 Ol"'latea Ou&rciA 

O:J8/76 Nalaon Carnuiro 

109/76 Nolann CArneiro 

T~lr16 07! 

TornA obriqAtÓriA A prova da 'lUitaçiio 
daa contr1bu1çõoa ao rundo d• CarAn -
tiA do Tolllpo da :lo~~rviço, pArA quo ... 

i~~:•:• d~r~~~~~=ml•~~v~~G~c1~: • llapac! 

Altura o art. lO dA tAl n9 5.107, da 
13 do setembro da 19ri6, que cri• o 
Fundo da Ca.rllfltlA do Tampo do Garv! 
ço. 

oii nova rodAçiio AO art., 450 do 
to-lei nv 5.452, do 19 do mAio 
1943 (ConsolidaçÃo daa Laia do 
lho). 

DÕ nov1 rodAçio ao art. 39 do Dacrat!:! 

i~:~. ":u;0:1.~ 2!o~~o 4:1=i~icaçt 
jwUcial da inulubridada o periculo• 
aidado. 

EAtaboloco novo critério pua a di,! 
tribulçiio.da contribu1çlio 111n41cAl. 4 
dÍI outr.:~a l•rovidünciaa, 

AIIDI:JUrA a apoaontodori.a da mulhor,P! 
lo IljPf>, AOD ~5 anoa do aorviço, alt!, 
r•ndo o caput do &rt. 10, IOUD it.ena 
o ~ 19 dA Lei n9 5.890, da 8 do j!,! 
nho do 1973. 

Dillpõo aobra o abatlr.~~~nto no Impoa to 
do 1111nd11 dllvido, da lllfl}'roaa que tiwr 
50\ do omprof}ll4011 lllll faixa otiria •! 
parlar a 40 anos. 

Znclul no doneo do ~:çõoa do r1to •2 
lllilrba1no A do Ullàor para oxonar•r~-
-ao da U.onça proatAdA 10111 lir:~itaÇAO 
da tlllllpo. 

Acroaoonta fi 29 ao CPC pau condicio-
nar A conconão da lir.~inar ln inltio 
l1tia a priiv1a audlçio do riu, quando 
forGIII virloa, o~gindo Ainda a clt;a• 

Y:ÕV:~ ~~~A~~ ~~c:~af:"r~:. ·~a:19~ 
t6rh, t....o.ín., a lnto~~rvonção do Hin1! 
tório J>útllico. 

Acraacanta dilpoait1voa à Lei n9 , , • , 
5,107, de ll do aotolllbro do U66, 
qlll! criou o Fundo do Ca.rantia do ..... 
po do Serviço. 

raculta ia pc!IIOAI !bicAl dedu1irom, 
par.:a arai to do allotiJIGn=o do I111p01to 
do nonda, u eontri.buiçooa que tua .. 
rorn 4101 D1rutórioA doa PllrUdoa Pol!, 
ticoa, o dÁ outras providúnciaa, 

DiapÕct aobra oatGboloc1Nntoa quo u 
d11111 00111 aanguo humAno • aaua deriVA = 
doa, o di outru providincha, 

AcroaoontA diapoaitivoa À Loi •• 2,604, do 1'1 dCI aotu!Uiro do 1955, quo 
•roo;rulA o axaro[clo da entormavo111 pr,2 
rt.aional•. 

tlova.. do 5 para ln do aalirlo alni1110 
a cotA do aalirio•!IIÚl.lA devida ao• 
IIIIPNVGdoa quo paroobu atii. cinco 
lirlo• alnilloa. •• 

Reatringa a publicidllda da -dioAIIMin• 

~~=~~~::~~o~:.oapooU1ca, • dl 0!1 

Inatitui o ndiclonal da puriculoaida• 
a.. par• oa olotric;1tir1ol, 

Acroacanta dbpooitivoa 11 t..i n9 .... 
2.000, do 111 da junho da l\156, '"' "criA 011 Conaalhoa rador11l a IIAqio -
nt~ia da Qu!micll, 1l11pÕO aobrn o oxor 
oiclu dll profl.aaiio de qu~mico, a d:Í 
outrA• provid•inciola•, 



076 Terça-relra6 

ll:Z/76 Nalaon Carnliro 

114/76 Laito Ctlava1 

119/76 Nalaon Carnoiro 

l:tJ/7& Nolaon Carneiro 

l:t&/76 Oaina Teixeira 

ll0/76 Nelaon Carnairo 

ll3n6 Nalaon Camalro 

uan& llolaon C&rndto 

147!76 P'riiinco Jolontoro 

148/7fi Nalaon carnairo 

150/76 Nol110n Carneiro 

154/76 Itallvio Coalho 

155/7& Hareoa Ft'f'in 

15&/76 Liaaro Barbou 

158/76 Vaaconcaloa 'l'orroa 

16t/76 tlahon Carnoiro 

166/76 Va•concoloa Torrai 

DI.4RIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scdo 11) 

Altera a rodaçiío do art., 69 da Loi n9 
5,107, da 13 da lllternbro da l!Hi6 
(P'GTSI para aaaaqurar aoa ampraga doa 
optantaa, com doia ou mail anoa dll 
serviço, wn adicional corraapondan t. 11 
ao valor doa dap6aitol taito1 1111 lua 
conta vinculada, e111 ruio da deap.cU• 
da 10111 ju1t.a cauaa, 

Acraacenta diapoaitivoa i Loi n9 
:t, 800, da 18 da jlmho da 1956, qua 
•crio oa Conaalhoo follarol o RQ'Jio 
nl\11 da Qullllicll, diapõa aobra o •xar= 
etc1o da prot'iniio do qul111ico 1 o dÍ. 
outr111 rrovidõnci1111•. 

Altero a Lei n9 6,268, da 24 dct novam 
bro do 1975, tixAnao multA IIOCUniórii 
para 01 ra1pona&vota pelo protolt.o dct 
t.ltulc1 li paCJO•• 

Aereaoanta dhpolit.ivo i Loi •• 2,800, da 18 da junho do 1!156 1 ... 
•erta oa ConaelhOI Fadaral a Regia-
niUa do Qulmioa, diapõo aobru o axar 
ctcio da prot11aão da qulrnlco, a di 
outra.a providinciaa •, 

Conoada a grat~ticaçio da_Natal 101 
vondodoraa autonOIIIOa, • da outra• pr-o 
vidinciaa, -

Autorila o &batiMnto dOI aluqlalia da 
declaração da ren~a dct paaaoa flaica, 
• di out.r .. providfinciaa. 

Introdu& altaraçõaa no Decreto-olai n9 
]89, dct 26 di da&alllbro da 1968, que 
dlapÕa aobre o adicional de inaalubr! 
lkdo • pariculolid.act, 

Acreac»nt.& diapoaitivo i ConaoUdaçio 
du Laia do Trabalho. 

HodUica di1politivoa do Dacreto-hi 
n9 7 .661, de :t1 do junho do 1945, • elo Dacrato·l•i n9 75, da U da novo-
bro da 196fi, pa:ra o t1111 do eo~~patibi-
:Uaar a logialaçio quo trata da inci-
4inc11 da jura o correçia r.10natiria 
aoa 4Õbitoa do nAtw:au tnbllhiata. 

Oetomina que o• empregados de e1ta· 
~· do interior faria jua i ramunerã 
çio corro1pondonta ao rogime. do •proii 
tidia•, pelaa tloru qua uxCIIdctna, iii 
da jornada nol'lllll do trabalhO. 

t•tabalace normal do aaailtânciill "' aJtoapcional a autoriu a criação da 
Pundaçio dct Allht:iincia ao ~CIIpeio 
nal • I'UMASI::, • di outru provldôn = 
cia.a. 

COnlidara circunatinoia atenuante •• pena o fato de tor aido o ag1nto 
nor abandonado. ... 
Aaaequri ao alllpraqado Veraador •• vantat;ana dOI orUgoa 471 o 472 •• CLT, 

DetiJmina a ravllio tri11111tral do ., 
lido mlnimo, a di. outraa providán 
Cillo 

Di nO!A Hd.IIIQÍO AO art, 492 da COnag 
lidAÇGO du Llia do TrAbalho,aprovada 
palo Deornto-loi n9 5,,52, da 19 d11 
mAio de 194], 

Diapõe aobr11 tarhlinal• ela trGnaportn 
tarreatrnl, a dS outra• providiinctaa, 

Altera a radaçio d<1 diapoait.ivoa do 
Ollcruto~llli n9 s.ou, do :tl du aatam 
bro de 19-IJ, a tlli. outrA• pcovldlinchii, 

Carnnto pat;~amunto da juroa 11 corraçio 

monotAriA aobro quant111• dapolitodua 
Cf.lmpulloriamunto, 

170/7& Ital1v1o Coelho 

119n6 Na11on Carneiro 

181/76 Marco• Frein 

1115/7& l'raaco Hontoro 

18&/76 Nelaon Carndro 

1119/76 Ewliaio Vieira 

191/76 Nelaon CarneJ.ro 

ufin~> Nalaon Carneiro 

:t00/76 Nolaon Carneiro 

0107/76 Robnrto Satumlno 

210/16 Nalaon Carneiro 

:tl6/7fi Nelaon Carneiro 

217176 franco Montara 

:!18/76 franco Hontaro 

:t:t0/76 tvaliaio Vhira 

221/76 frAnco ~tontoro 

222/7& IWalliaio V1aira 

225/76 llulaon Carnniro 

22ij/76 tlnllon C11rnoiro 

Ma~del971 

DllpÔa &Obra 01 CUfiOI do ror,n.udl~ 
loqia, ra(lulAIIIonta a rroUnao do P'o 
noaudi610')o 1 a o1Á outraa jlrovidóne11i. 

~craacontl dhpoa1t1vo AO art. 47] da 
ConaoUdGçio daa Laia do Trabalho, a~ 
provada pala Ooctot.o•lel n9 5,,52, do 
19 da maio de UU. 

ActoaCQnta a modlt'ica dhpo1itivoa no 
oacroto•loi n9 18, da :t' do aqoato da 
l!I6G, que dillpée aobra a prot111io do 
nronauta, 

Dlapõa 10bre a unlt'omllaçio do 
rio m!nillo 1111 todo o Pala. 

ul,! 

Oiapõ. aobra o onquadramanto da& •• 
::~:~:.l:c~fo~~:r~: ~~f~~c~~=, aorg 

Acraacenta pui9rato ao art. 164 do 
Daorata•la1 n9 5,45:2, de 19 de maio 
da UU. 

Acreacanta § 59 ao art. 65, da Lai n9 
4,504, de JO da novalftbro da 1964, que 
diapõa &abre o tatatuto da Terra. 

Acnacenta do1a pari.9ratoa ao artigo 
]9 da Lli n9 5.101 1 da lJ do aotalllbro 
de lt66. 

Aaaoqura a tranatorüncla dA m11t.rlculA 
de un1voraitÃr1ol funcion&.ciol l'~bli.• 
coa oatactuala, n<liD cond1çõoa fjUII OlP!, 
citica, 

Altera • redaçiio da allnaa •o•, do 
itam II, o do Itor.1 III • do art.. ,. 
da Loi n9 S,l07 1 ctu 1J da aatalllbro da 
196&. 

Alter<ll a logialaçio do i111poato Dobra 
a nnch o 11rov.ntoa de qualquor naturg .•. 
Pi nova radaçio ao art, ]9 dO. Doere 
to-lni n9 ]89, dlt 26 da ·daznrnbro •• l!lli8, 

AlterA a rodaçio do art. 729, da Con 
aolidaçio d .. Laia do Trabalho IOacrii 
to~lei n9 5,4S2, da 19 ao eaio di 
U4J), 

~hpõa •obra a tranal'erüncia do aaro 
viírio, a di outraa provid.inc1aa. -

Detamlna a aeUcaçio de :tot do Fundo 
da Patt1cipaçao~doa Hunicii'iOI 11111 prg 
qrii!N da educaçao pd•aloolor o do 
pri1110iro qrau. 

t.tanda 1101 titulare• da f1t'11111 indi 
VidU.ai1, aociadacloa por cotai, alicio! 
·zarantaa, dirotoraa da •octadAdol a~ 
n nlmAI o 11fiii1Valuntoa, o roql.Jrla do 
Fundo da Carantia do Tarn[IO da Sorvi 
qo, -

AUtOrha A ajlODOOtolldOria elO AOt'OO.IIIUtA 
inclO!KlndentoiiiOnte do auA 1dado, oqul 
pnr~ndo-o aoa IOIJUriUloa rtua tü111 d1re! 
to a AllOaontadnria olljlaCial. 

Olapõa Dobro dil[lelnaa da dacumontaçio 
noaolÓcJ1ca 0111 l'rocou&t.ll fio IKlOIÃO 1111 
litAr da ox-cOIIIbatantull tia ft:U talagf 
doa, o dÁ outra~ prov1dúnc1aa, -

Acrcu&conto~~~ dii!'Oaitlvo a Lo I. nv J .ou, , 
du 21i do AfJOato tio l!lbO (IAi OrCJiin1ca 
da Providünch lloglal), 

Allurn " rodngiio do ~ ~Y tlo nrtifJo lO 
d4 Lo1 n9 ~.11 o, do 8 do junho do 
1nJ. 



227/76 

232/76 

233/76 

:134/76 

236/76 

239/76 

240/76 

241/76 

24~/76 

246/76 

247/76 

~48/76 

250/76 

251/76 

Nalnon carnairo 

P'AUIItO CatalO• 
Dranco 

tlalaon Carna1ro 

IA1to Chavaa 

VAIICOncalo• Torra• 

Valconcalo• Torroa 

tl.luro nonovil!oa 

rranco Montara 

Liiizaro Darboaa 

Uallon Carnoiro 

llol•on Cundro 

Nallon Carno1ro 

tlolllon Carneiro 

253/76 Nallon Carneiro 

255/76 Va•concalou Torraa 

257/76 Oraata• Quór-c1a 

260/76 VaaconCDloa TOrna 

262/76 Vanconcalo• Torra• 

265/76 AqonoL· Harla 

DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL(Stçlu 11) Terc-·f•ln' m 

OÍI nova radaçAo .110 ~ 19 elo Art. 59 Ma 
ao 5 29 do art. 61, da ConooUdaçao 
dali Laia do Trllb4lho, 

Oollcaractori:ua panaõuu clvif a mil! 
t11ra11 do qualquar naturau, como rem 
dli:\Ontoa tr1butiiivoh jlarA Uno dfl 1ffi 
pauto uobro A .Ronda, 

Inltitui aalL.rio adlcionlll pau 01 tr_A 
b11lhadoroa quo pruatom OflrY1ÇOI am 
at1V1dadol um contato ponn4nonto COill 
enr.t']i.l olótric.a, 11m condtçõuo do pur! 
culooidad.ct. 

AIIIICIIJUra dlroitou i\ promoçiio o liPl"!!: 
voltAmonto do ampru')ado wn at1vido du 
j>rlvntiva da hó!b1l1taçiio IJU!llUicAd.:J, 

DiapÕa 10bro a proiblçD.o do \.IDO da 
corantaa nau alirnontoli induatr1a·Uaa• 
do•, a dÃ outraa providiinclaa, 

Altera a radAçiio do ~ 19 do a.rt. 29da 
ConaoUdaçio daa t.oi• do Trabalho. 

AIIIII')Ul"ll ao proprietário do solo pre 
t~riinc1A pau pnqu.t.•a o lavra dct -r 
norioa, 

o11põe 10bra a construção, 0111 Braai 
lia, da monwnonto cm mamór11 do Praai 
dllnta Juacel1no Kubitachak do 011w1~ 
ra, o di outna provldiinclal. 

Introduz mod.1t1caçiio na La i n9 3. 807, 
do 26 do A!JOIItO do 1960 (tAi 0r<JÃn1CA 
da Pnvldolnc1a Social), 

rrolbo a pesca da IH!loLt no m•r ~rr:, 
tor.l.d braaUo1ro, 

Dillpõa aobro natriÇÕIIII i ~~qulaição cll 
111uniçiio para .u•u do fooo, e di ou 
tra. providõnc:iaa. -

Altera o art, 89 da Lai n9 5.107, do 
13 do aatambro do 19G6, quo crlou o 
Fundo da Carant1a cSo Tampo do Suviço. 

DlapÕo sobro o exaralclo da protiaaio 
do Art1au, o di outraa prov.t.dõnciaa, 

DllpÕO aobra a pro1b1çÃo do aterrar 
;:~~::.~a 11uinha1 a di outraa pr2 

D1 nova radaçio ao S 19 do art, 457 
do Docnto~la1 nv 5.452, do 19 doMto 
~o 1943, 

Acra•centa diapoaitlvo i IAi n9 , , , , , 
J ,890ooA 1 do 2!i do abril do 1961, quo 
autorlu a Unlio a conat1tuir a Dapr• 
IIII Contrall l:liitrlCIII Draailo1ru :J,A, 
tLt:TilOURAs, a dá outras provid•ncl••• 

tUm1na a axl!JÜncla do l"'rlodo do C! 
rünc1n para conceuio, polo INPll, da 
bonatlcloa um vlrtuda du lncAJlllcidado 
para o trAII.:Jlho ou morta do aa<Jurado. 

267/76 

270/76 

271/76 

lOD/76 

281176 

283/76 

284/76 

:109/76 

.191/76 

298/76 

299/76 

300/76 

l03/76 

304/76 

305/76 

309/76 

ll0/76 

313/76 

Itamar Franco 

Viloccnet~loa Torrua 

Va11concolo11 'l'orrua 

Uolaon carnolro 

Vaaccncaloo Torro• 

Uolaon Carnoiro 

Nolaon carneiro 

Nolaon Carno.t.ro 

Ualaon Ca.rne.t.ro 

Habon Carneiro 

vuconcaloa Torro• 

N41hon Carneiro 

Nolaon Can~a.t.ro 

Nolaon Carn~~lro 

t:1tllbot.ce crit.iirica para a aprovaçÃo 
c.lu Pro~utoa florolta.t.a, o dÃ outraa 
jltOV1dunC111D, 

D1npÕU oobro 11 prolb1çiio do abata da 

:~f~=~· o b~!~~:!ín::O~~t;::1~r~~d;i~P; 
c1aa, 

Autoriza o l'odor l:xacutivo concodor 
(Jonoiio oapoclal ii flonhor.:~ Sara Lamoo 
t>Ub1tachok du Ol1w1ra, ViÚVII do 
o:l~l'rooid•nto da nupúbl1c11 Juacctlino 
l:ubitachak du 011vo1ra, 

Diecipl1nA o OICorclcio da proUuíio 
do dut~tt1vo particular, 

Eatllboloc• a obriqatoried41dO d11 qarA!l 
tia, A aar dada pulo tabr1canta, para 
oa pn111111 cornarci.:~Uzadoa. 

Introdu1 altoraçõOa na Lal do• Rllqh 
troa l'úbl1coa no qua lfl ratara i aYII"r 
llaçio, no Roq1atro do IIIIÕve1a, doi 
ollntflnça• do do1qu1to, nul1dade 01,1 
AnulaÇAO dO CaiiUIIQntO, 

D1apÕtt •obra o Adlclonal tloturno para 
oa trilbalh•doru raq1doa {lQla Consol1 
dAçio daa Lah do Trabalho. -

Mod1t1ca o ~ 29 do art. 19 do O.crato 
-lal n9 '~• dÍt 21 de novOIIIbro de U66; 
que d11põcr •obre .:1 corroç.io rnonetir.t.a 
dOI déb1tol de noUUret1A tr4balh1ata. 

ABtoriz.:~ o Uanco tiAclonal do Uab1t! 
ç.:~o a criar DopartUKtntoa do conatru~ 
çio o do Vonda do .1n6ve1a naid•n -
cia.t.1. 

:~~~:~=!!;~~~ ~=6~1q: 51~:~1 
tltuiu o f\lndo de CUant1a do 'l'aiÇO di 
Sa.,.iço, 

' 
Acraacenta parógrato ao art.1qo 11 da 
LG1 Orqin.t.ca da Prcrvidnc1a Soc1al, a 
di outru prcvldinc1aa, 

Acr .. centa dhpoa.t.tivo i conaol1dação 
du ~feia do Trabalho. 

D1apõa llobN vratltlcaçio por UJIPO 
de .. rv.t.ço, aoa trabalhadona IIOb o 
nvl• da conaol.t.daçio daa Leia do 
'trabalho, 

V4aconc.loa Torre• V.da a tHlaljiio para o podado S.. 
diato, de ~ir qentoa daá hdarayõ .. i 
COntodllraçoea S1n41.aah, 

VaiCDnDdOI Torraa 

Vaaoonceloa Torro• 

Ntclaon Car-neiro 

Nolaon Carnairo 

Otalr lluckar 

Nod1t1ca etrlhulçõoa doa COnaolhoa Pe 
~r.l 11 Eatad.uah cSa Educação, • di 
outras provldiinc.t.u. 

Introdu• altuAçÕIIo no taqi.M do Pu!!, 
do d• Cannt1A do "'~~~PD da Serviço,p! 
ra oxt1nqu1r • opçiio a IMnllar a allt! 
bU1dlldo no 11111praqo, no• tllnEIII da Clln 
aolidayiio das La1a do TrAbAlho, -

Di nova radaçio aoa 5§ lq 11 29 do •I 
ti'JO ~3~ da ConaolldAçio 111111 Laia do 
Trabalho, 

Dlapõ. aobro o 1110ntanta 11111 tom.a da 
l•orcentual do •alirio~tAN111a concedi 
do ao• ompraqatlou ruq1doll po~la Conaõ 
lld.:~çio dai Lilio do TrAbalho, -

Cona.t.dora con10 rarcala nio tributÁvel 
do lm!>OitO da ronda 01 pro..,..ntoa do 
1nat1v1d.ld• o 1111 JJoeneôoe paqoa calo• 
cotrua piiblicoa ou por 1n•t1tu1ç•o da 
JltOVldÜnciA IOCiAl, 
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Jl~/76 Otto IAtuumn LoqlUma 11 rrocuradorill Lllnl da llapJl Ol0/77 Uol.uon C;,rnairu Dh~o aobr11 CondiçÕttll IJArA a remuno• 

bl1ca para roquorc~r, )laranto ~ liupn>• n~ao d11 tóriaa l1ot ornpnvadoa ragldoa 
1110 Tribunal radoral, A auatoça,o da fiO 11 Cl.'l'o 
afe~itoa da• daci11Õa11 quo moncionA. 

Ol~/77 Olina Tahai·u concodq laonçÃo da imeoata do nndJ~ 
311/76 Eurico Rozondo Dispõe aobro o •al4r1o-m!n11110•1Uh do ooa provuntoa do ponauoa daa poaao&a 

proCua2ra• •ujoitoa .:ao rol]illlll da Co!l thic,u mll1ora11 da 70 anca, 
aoUdaçno do• Lo1a do Trabalho, e dA 
outru prov1dónc1oa. 

OlJ/77 lklbon carn.tro Altllrll d1apoa1t1vo da Con10Udaçio d• 
Laia do Trabalho, viunda 1110d1t1car 1 

318/76 M.:lrcoa l·'ro1ro Eataboloco a obr1gAt01'1odada de oa o• 0111 puta, o cr1tcír1o lia duolgnaçiio do 
miaaoral da rÁdio • tolavliiÃo n1arv~a ~u1a lubDtltuto do tJrCJI1dcnto do Jun 
rem horário• 1diint1co• ao1 concod1doi ta dCI Conc1111çiio a JulOJc.monto,· -
CJratulta/llllnto 1101 6rqiio1 qovarnuon ~ 
t!h• 11011 part1àoa poHtic:OI do opoo!-. 
çao. 

035/77 Vooconcaloa Torro• DillpÕO aobra o tuncionAIIIOnto doa ., 
aoua 1 aos a&badoa, dordngol o faria -: 
doa, o di outr .. providõnc:J.u, 

001/77 Otto Lah.rll11nn Inclui no concoito dCI anaino do 19 
CJrau, par~~ t'in1 do d111[10IIto no art,511 
do t.o1 n9 5.6112, do 11 elo aiJOato da 

036/77 Vuconcoloa Torra• ltc9UliiiDOnbl a venda ao público da 1111 1!171, o niniltrildo 11 cr!Gnça• do 1d! 
9uro t'acultativo do aciàanto po11oa! do 1nCer1or a loto anoa. 
paro cobrir 011 rilcoa n .. viaqana ro~ 
lhadall em õnibua dei transporte COl! 
ti"'. 

002/77 Nollon C'arnairo HOdUlca o art. 119 da L.li n9 5,107 . 
da ll do aotolllllro do UC.Ii, qua criou 

038/77 Ollroa TolxB!ra 011~ •obre o abat1manto, na randa o FUndo dll Co1ro1nth do 'J'Qmpo do Corv! bruta daa poaaoa1 fla1ca•, da quant:t. ço, o clÃ outrc.o l!t'OVidünci.aa. - ap11cldal na aqu111ção da Cda pr6 
pr1a. -

005/77 011rea Toho1rn E:ntondo ia ~:~ntldadoa do fino aducc.c1o 
naJ.fl a cultur1111 ~a 1nonçiio prov11ti 0311/77 Otto r..ahmann Altera o art. 39 da Lai n9 5,8511, •• na Lo! n9 3.511, da <4 do ~u1ho do 11 da d .. olllbro da' 19701, 1959. 

007/77 Ollroo 'fllixuJ.u Autorizo abatar da rondA brutll ... 040/77 Ndaon Carno1ro D1apÕa sobro o rocolh111111nto do ilnpoa 
to incidente 1obro •• Jravaçõ.. •onõ p01101111 Cla1Co:ul 011 dOIIpiJIII.I com lOC,! ra1 • di outru provi nc1u. -çQo roa1danc1Al. 

008/77 llahon Carn"otro DhpÕo aobre o exarc:lc1o da prot'baio OU/77 lia bon carnlliro Supr1111U o puiignto únleo do art. '" da fiÕdlcO'"rolidonto, o dá outraa pro do C6d1qo du Procoaao C'1v11. 
v1dõnciu, -

0401/77 llallon Carneiro Di nova ndaiio ao Q 59 do art. "· 011/77 llolaon Carneiro l\t't'QICORtA parácjrato AO &rt, 801 dO CÓ da ~1 no 5. 90, do a da junho •• di<JO Civil, fJUO tnta do validado doi 1J7J. 
atol ;)urldlool. 

OU/77 Na1aon Carneiro Altar& d111poi1Uvo.do Dacrot0'"1a1 n9 012/77 Pranco Hontoro AIIII<Jura diraitoll doa Olll[lrogadOII no 9U, do 21 do outubl'o do l9bll 1 que dia 
caao do flllúncia ou concordata dA •• põa sobro a 'l'ua Rodov1.ii.I'1A Dn1ca. -proaa, 

054/77 VIIIICORC:OlOI Torroa D11c1pl1nA o funclono~~~~anto daa blbUo 
·nun1 llolaon Carne~iro D1apÕo aobre o ntoio da pan•io •• tOCAI flUO recabctn t'GCUl'IOII dO or.Írio"; 

OOIIOIIII. 11 companha1ra do aoqurado do 
BiatoM Goral da Providência Social. 

055/77 Vauconcalo• Torroa Dh()Õa aobn a oLid9ator1odado do uao 
do llliacGrlll paloa flUO trabalha 0111 
of1cinal da aut0fl!Õvo11. 017/77 Pranco HOnto-ro Eatabolaca qua o MOnor da õll anoa U1 

to !>raCa1to, V1ca .. Profoito ou vere• 
dor adquiro plana catJAc1dGda ~urldici. 

056/77 Otto Latuunn Acroaconta diapoa1tivo i toai n9 6.ZZ6, 
do U da ~ulho do 1975. 

018/77 Otto tahllonn Dhpõa 10bro o parcolUIIIOnto do 
urbano o dÃ outra• provtdanc:i••· 

aolo 

058/77 Nolaon Carneiro otapõa lobt'll a validação, 11111 caritar 
019/77 rranco Hontoro Z:lt1pula praao par• G conolu1:Ío do o~~:copc1onal, do curao concluldo -

oaco1a da nlvol· .upor1or nio nconha 
J:nqulidto ralat1w A 1111urnçio du fa!, c1da. -
ta 9rava do Cll:(ll"OIJóldo ootSvd. 

0601/77 Hauro Ponav!doa D11ilÕG aobra a contaq-. om f•ygc ••• 
DhoipÚna o oxarc[c1o da pro1'1111io da 

ICIIJ'Ur.ldOI dO lNPfl do Ulnpo da .. rviço 
O:U/77 lloloon C'o~~rnairo público Oltadud • municipal. , 

Técnico A9rlco111. 

OGS/77 Vaaconcaloa Torro• Aaao9ura aos ltiiPriiiJ•dol optantaa Plllo 
OOil/77 011r .. 'foixaira Diapõo aobro 11 1nnlu•io da Contp•Mo1 .. alatGN do rundo do Cuantia do ~o 

ra COIIlO rlapondont.,, para e~t'uito do do Uorviço o direito .1011 juroa o cor 
1111poato da ronda, ror;io 111onotlrta, aobr• o valor dapo•f 

t!f-1o1 am qualquer hip6t.11o da ••ttn -: 
çao do contrato da trabalho a di. O! 
tr111 nrov1dino1AI, OOIG/77 Oairoa Tahalra Acraaoanta incho ao artivo 18 da LCIL 

n9 4,50úJ da 30 de novar.lbro do 1964, 
OC.7/77 VAJconcaloa Torro• DlapÕO aobre apo~antlldorla .. pocial quo dlapoo aobro impoato quo roca! ao 

bra AI t'ORdD.I O JlrOVUI\tOI dll ljUalquo~ para llleltalii.rqlcoa, 
naturoall. 

070177 VAJconcaloa 'l'orraa Allogura 11011 alllpnqadoa o d1r.1to da 0010/77 Uol10n Carneiro Introdus altarnr;õ11o no texto da Lo! 11rotarcinch pau 1ub11oravar" Olot doa 
no 4.11110, do ~ <.111 doaoniliro da 11165 auti!Cintoa de cap1 tAl raaliudo1 por 
C]UO l'GIJUlll O dil'ft1to da l'UpriiiCintaQÃ~ IIDC1Ddlldal Anlin11ftAio 
• o pcocouo do ruaJIOn11Ab1l1dodo .dml 
nhtrotlva, olvU a pe~nA1 1 noa 011101-
dCI o~.buao dCI autoridade. 

OH/77 VAJconcololl Torr1111 Inclui jlrat'alto•, YiCil~pre~fo1toa • 
voraadoro11 ontl'll oe contr1bt11nte~• ,, 

001!1/77 ItMIIIr rranoo [IOVOCJa O Llocrato•loi nO 1.5010 1 d1 17 oultot1vo• do II'C. 
do )Anolro de~ 1!177 I. flua oatabe~lac- cm 
d1ç.:~o JHirll nqut.dy•o doa darlvadoa cfu 
[>tltr6loo qu., monc onn u dií outra• pro 07$/77 tldleon CArne~lro ~~~;r~~! ~~~~~~:i~~. na Conao11diÇÃo Vll\ünclllflo -



077!77 Franco 'Montara 

070/77 Nahon Carnuiro 

079/77 Franco Hontoro 

OB0/77 Oro•tt~• ouiircia 

002/77 Itallvlo Coelho 

004/77 Otto t.hunn 

09J/77 rranco MOntara 

o!l6n7 Nalaan carneiro 

li:JD/77 Itallvio Coalho 

1o2n1 I"rMco ,_,ntoro 

lOS VAiconceloa Torrai 

1o1n1 Ndoon C11rn1i1'0 

1oan'J vaaooncaloa 'rorrclll 

111177 VIIOORCIIlOI 'l'orral 

112/77 Mlttoa LAio 

11JI77 Otto lAhJIAM 

118/77 Janl rrairo 

DIÁRIO 00 CONCRLiiSO NACIONAL (Sitio 11) 

Uatormin• ,. Unçiio obri!]lltÓrla du 
objutivoo po1ra a ruo1Uuçiio da du1~ 
•aa com pul.il1c1clndo o 111vulrrnçiio, utii' 
tU4~1111 pulo~ Adln1n111t!liÇiiO l'Úbl1CA oÜ 
Ót"IJIIO dA Admlnlatraçoo lndlrot•• 

OQtamlna a aplicaçÃo 11lni111a do 20\ c!a 
ronda liquida da Lotaria Caport1va m1 
municlpioa da Jlrocodincla da raco1ta. 

Aonac1nt11 pariiJrato ao art. 774 do 
Docroto•lai n9 5,452, da 19 ao 11&10 
do l94J, pa .. lllldo a Hr 19 o parigra• 
to único •. 

DlapÕe aobro cr1Urioa par• a cone•• 
aio óa a,11c1onll1 d1 iniAlubridAdo aoi 
trabalhaoorn. 

Altara o item I do art, 7J8 da Lol no 
5,an, de 11 do 'anairo do 197J - c6 
diqo da Proca111o Clvll, -

Altera dllpoaltivol do c6cuvo de Pro 
caSio Civil rolatlvoa À exocuçio di 
jlt'Oitaçio al1Nntlcill, 

O.tina 01 cri .. l contra o •rcado di 
t'Ajlitail o oatalMiluca u unçõu P! 
na11 o Ad:IJ.nbtrativoa corn~1pondan = 
tua. 

Altar. o rodoçio dOií uu. 7tl, lU a ' 
040 da COnaoHdaçlio d&l Laia dO Tra 
balhoo -

t:.tabaloce •11111 1 atuallaaçio do trl 
butoa nio podllri nwdor o lndiw Õ 
Uclal da carr-çio IDDIIatlria. -

Di~ aobre protaçiio doa intoraa~a 
c:Dq)Utarh&du 1 • dii outroa lltoV1 ·n-
Cid o 

Daclaru porto• de oxvortação do e&tl 
l•l'o)(Juddo a cc:aorc1Alh4do no t::~ta4o 
do Mato Croaao, 01 de Porto &•pt~ronça, 
trunic.lpio de Corullbi a da Porto Hurt1 
nho. -

Datem1na que 11 o111hooraa do tolovl 
1io o riidio pt'OIIIOVOrio ~UAnal.Mntll -
proqrUIIII da dob11ta1 IObr. pl'Ob1 ... 1 
nac1ona11, altAduah ou. IIIU.n1c1iJA11 , 
doatlnlld.oa ao DIClaraoiiiCinta • tona 
çio ctvlca dA populAçio. -

~~ .. :~ t:J:~:.:~:. "!u:â~: : 
pelo 81ltoma COr.l do Pnvldõncta '2 
Cialo 

Yi~~=n~1~ ~a110T::~~~o~· .. .,~~~::!1~ 
o Dacl'uto•lai n9 5.4~2, de 1? d1 

InAlo do l!IU. 

Di1põa 1obro A part1olp•çio do eapr!, 
QAdO noa lucroa da OlfiPrllla. 

Diapõo aob!G A oldg4no1o da prova ~· 
=~t~~~;~·~o .~:!~ a aa..rctalluçAO 

IntaorA n. aol.ru.tuu do tllniatGr1o da 
Ju.atlça a PoUc1A Rodoviária l'ldnal 
• di outra• prov1d4ncia•, 

Altora dllpo11t1vo• do Ç6d1go di. l'r!! 
CGIIO Civil, ot1n1nt11 a lntiiiAqao do 
davoaor para a arn•ataqio 111 b41nl 
ponhoradoa. 

Unltor•h• a l1Qialaqio nt1nnt1 •• 
OhlqUio 

120/77 Otto Latun4nn 

121/ 77 Naloan Carneiro 

122/77 J.u•baa PaUArinha 

Ul/77 Nollon carn11ro 

lJl/77 vaaconca1ol Torrai 

134/77 llolaon carneiro 

137177 otair nackar 

lJ!I/77 llalaon Carneiro 

140/'77 11ol110n carneiro 

u2n1 tlolaon carneiro 

l4G/77 Itollvio CoalhO 

147!77 JAl'bAI PanadRho 

148/77 Oli.roa Telxoir• 

1~0/'77 rranc:a HOntoro 

151177 Hallon Carnulro 

u2n1 Nollon CAI'oolrc 

UJ/77 HiltOIICabrAl 

155/77 I.u.ll Cavalcante 

lli0/77 vuconcaloa Torl'ila 

16ln7 Vaaconcaloa Torras 

16S/77 rranco KOntoro 

166/77 Otto LIMann 

T~•m 

AlterA dlapolitiva da ConaoUdaçÃo • 
JAl• do Trabalho. 

DhpÕII aobra 01 axamaa da validaçÃo 
pelai adYOCJidOA proviaion11d01 1 di 
outrlll prov1dliinc1aa. 

Acraoconta po!:Ãqrato Wllco ao art.47J, 
da conaolldaçao da• J.Ah do ':rabalhoo 

Autoriu a UniÃo, •• Autarquia• • .. 
:iociadodo• do t:conoai• Hiato 'a oU o 
nar 1t11Óva1a 1 funclonirioa apoHnta = 
doa. 

1\croaconta ~ 39 ao •rt, lO, da L.cti n9 
5.107, da lJ do aatal:lbro da 1!16b• Pu~ 
do do Car•ntla do Tampo do sarvlço, 

Autoriza a f111açiio hcu.ltat1Yo 
l'ravidónclll :locial doa Popu.tadol t:• 
taduala, Protoitoa, V1co-Prafo1toa ii' 
voroadoraa. 

Acraaconta d1IIJ10a1tivo i Lai n9 4.0!10, 
da lJ di jul~a da 196l, quo 1natltu1u 
11 9r11t1flcaç.a !la IIAtAl Pllt'll 01 tl'ab! 
lhlldorea. 

V.da a diapenaa do •lllllrDCJAdo ... jua 
ta cauaa a 4& outraa I'I'OVldlinclAa. -

Acraacanta Pll!ivrata Gnico ao art.~91 
da conaoUd.çM-du Lola da 'rrWlhO. 

Cria O OrdOII dOI DflciaJ.a de ~latro 

~~~~~;::d:~::~ll IORIDl, a di O! 

DispÕe aobn a ,..alluÍÃo de aogtlroa 
do Orqio1 do Podal' Púb ico • di Otl 
tru providJnciaa, -

Di nova rodaçÃo ao !i 30 do •rt. lO da 
1.01 n9 S,J6~, di lO do doa:tnllbro do 
196'7, qu1 cdA 11 Duvor1ntondõncill do 
Doaanvolvimonto da Ro91io Contra-ou-
tota•SUDtCO a dl outro• PI'OVidünclaa. 

l:ltAbaloco quo • contüfJClr.l do tGfiiPO do 
aorviço prcatado 0111 atlvidiKiu inlalu 
broa aori falta IOI]U.ndo critirlol vii 
pacbh. -

lu:ra1cant• ~ 49 ao art, 10, do ..... 
to•lo1 n9 1,470, do 4 da junho ,;; 
1976. 

Altora LlhroaiUvo da ConaoUdaçio 
dA• Lota do Tnb•1ho, para o fi111 da 
lllltlrfu1ço.lr o tuncionaraanto doa COII1a 
1001 Iutar:naa da Pn.wnçiio da Ac:ldan' 
tlla (ut, 164), -

l'rolbo • c11pt.nçiio llntocipoda do pog 
pança popular" IM.Idillnto JIL>QI:IQIIIII do 
contrAjlroataç•o 01:1 bun., dlroltoa ... 
•orviçoa ® 'lll.Al'.IUOr natU.rQJA, 

AlterA a rad~oçlio do 5 19 do art. J6 • 
do Art. U da Lei no 4.870, do 19 •• doaollbro da 196~. 

Iaonta 01 tlxia do PIIIJIIIIIInto da 
do•podli!JlO, 

taxa 

rlMn nomaa coopl01110ntarua i apo1anta 
dol'ia llo aarvldor público, -

Eltabalooo CJUO a vratiticoqio ~· .,1 
lllrotoraa da •IDflr•••a plibllcaa a da 
1conomia 1111lt.11 oar5. t1111blim davida,pro 
JIOrolond~~~~tnto 1 OOa riii~CtiYOa ltapÀ 
vado•. · -

piapõ. aobro o tolfob~~~Mnto da aad1 da 
rutl\l\1 santa 110n1ca, ora Va1onr;a,tua 
do do Rio d! JanQ1ro, antioa proprh= 
dallo do Dono da Urural, onda Duqua 
da CAKlAI 1110rou na volh1cu, o viri11 a 
hhcor, • c\Â outraa provldinclt~~, 



DIÁRIO DO CONGRE.~ NACIONAL(Se(b 11) 

201/77 DriUJI:I Júnior DtupUo 11ollro a ar~toctp.-u;:üo do fúrh• 
oacolaroa 0111 co1nctdüncta 1:0111 o podo 
do do 1'JIIIl1ução do XI CMliiiOnoto Muü 
dhl do futullol. 

207/77 

288/77 

290/'17 

291/77 

:!9~/77 

2!Hi!7:7 

J00/77 

302/77 

lOJ/77 

304/77 

Acra»conta par.ii.qraro 110 art. 70 da Lal. 
n9 5,108, do 21 do 111tombro do 1'66, 

llcruconta d111poait1vo ao ort, 589 
dA Contolidaçio d.u Laia do TrabAlho. 

vaaconccloa 'l'orroo Citando aoa omprQ']Adoa d0111~aticoa o 
d1ruito a t'áriaa ll.nuA111 rumunar4dao 41 
JO (trintA) d1aa. 

Otto Lohmann Voda aoa oataboloc1111antoa blmclí.r1oa 
Alterar, 10111 próviao comun1cl1çiio • 
d1VU11Jnçiio, 111 nol'IUia da atclndimonto 
ao público. 

Itallvio Coalho Altera o oaput do ort, 28 do oocrota
loi nQ 898, do 29 do 1otcurobro do 1!169, 
quo •datino oa crir.ICIIII contra 4 409!!. 
rança nacional, A ordorn ·politica o •!?. 
cial, aotA~lCICO aou proc~aao a ju1q! 
monto, o dA outr4a prov1donc1aa. 

Nelson CArnCiiro Acre~•canta dhpodtivo à Connolidaçio 
du Lota do Trabalho, dataminAndO a 
1ncid&nc1a do juro• o corroçio monot!, 
ria aotn:u aa multt11 tnb4lh1•taa, 

Nol•on C..rnairo Di nov~a re~dação ao art, ~46 d• cona2 
l1d4çÃo du Lata do Trabalho, 

t/Cilaon CArneiro Di no~o\ rodaçio ao art.. l7~, da CansE, 
lidaÇIIO dau LGJ.a do Trabalho. 

VIIICOIIC\llOa 'l'Ort~OI tlltundl:l O direitO 110 rUtiOUIO DCIIMII1 
l'Ur.IUIIIJ\'C.dO 40:1 aiii[JrCJqiii\OD dO!IIÚD t1Dll_ U 
corn11111on1•taa o tlotuminll a 1nclu11110 
dAI horao extra•, habituol1110nto pro11 
t.da•, no chlculo da roiiiUnoração duv! 
da duranta o l"'{IOUIO aol:\411111, 

VAIConcaloa Torro• Di. nova rodaçio ao 11rt. l:Z, latra o, 
da Loi n9 li.Ol!l, dCI 3 du jai\CI1rll da 
l!J74. 

No1oon Carno1ro Acroacenta pari.qrat'o ao Art. 99 da 
Lo1 n9 5 ,107, do ll do aotambro da 
UGG, renumarado o atua1 pari1Jroto ú
nico poro ~ 19. 

Itali.v1o Coelho Altllra dilpolitivo• dA t.oi n9 G,o:u, 
do 13 do março do.1!174, QUII "dilp§o 
1obra a intorvunçoo o a Hgu1da ç e o 
oxtra:lUdic1~1 do 1nlt1tu1çt?'l• Unll!l 
c.iraa, a da outraa prov1cÍIIncL•a", 

Liuro Darboaa Di. nova r•daçiio ao art, 241i do DIICl!. 
to•lai n9 2,840, d11 7 do dolambro d• 
1940 (C6d1o;~o l'on:al) , 

llolllon CArno1ro Altora a I.oi n9 li,O!Il, do '15 da ACJOII 
to do 1!174, 1o !1n do rorr.llt1r ao olor 
tor 1nucr1tQ no D1atr1to Pu 
daral, IIIAII natuul do outra Un1dad:Í 
F•danda, votar na• olotçõa• para o 
Conuruaao Nacional. 

Vaaconcolo• 'l'orroa DÃ nova redaçio ao 5 19, do ltt, 
da t.o1 n9 5.8!10, do 197J, 

,. 

llllllon CArnairo 

fl«ltlnnho our;.:t 

llnldnnliA nunl 

Introdu a al tor.:~çõaa na ccnaoUc1Açiio 
daa Loi• do 'l'r.:~IJalho, llDU o 1'1111 do 
o•tllba1ucur o ruqima 01pochl aa f~ 
rial 110a tri(IUlAntoa dCI un1d•doa NE, 
canto• ut1111adaa do barra a for•· 

Inclui na rt~lnçiio dalcritiva ~~~· l«>d!'!, 
viaa 1.10 UAno uacionAl du V1aÇAOr o 
trucho rorto ~lurtlnllo - Caucn1 - 11!?, 
lo Vhta - l'onta l'ori\ - hlllllmbo11 -
lc)untoml. - Gua1rll tl'll), 11011 1;atadoo 
do Nato GrOIIIO do llul a l'aranli.. 

' Inclui na ralnç:io tlollcr1tlvn d~ll ltud!! 
viall do l'lAnO unctont1.l do Vhçac, o 
tr11cho CIIIIII'O Ur11ndu - 11nrnc11ju • i'O!! 
tn•l'or:i, no 1;at11do d•• l,llllO Croa.o do 

306/77 ltulacn Cm•nn1ro 

Ol/70 

0:1/711 llulaon Clll'nuiro 

0.(/78 

0~/711 

Olo/7tl 

0!1/711 

ll/78 

15/78 

17/76 

18/78 

20/78 

:Zl/711 

]0/'73 

31/711 

llonriqUCI do La 
RoC!jUO 

tloloon Carneiro 

V.:~uconccloo 'l'orroa 

Uolaon CArneiro 

tluluon CArneiro 

l"ranc:q /'\Ontoro 

rrnnco Hontoro 

Hol•on Carneiro 

Vaac:oncoloa 'l'orrtrl 

Holaon Carneiro 

Jorbu t'auar1nho 

Nolaon Carna1ro 

tlolllon Carnoiro 

Oruutoa C)u,jrc1a 

nuv aantoD 

Vn11conca1on 'l'orroa 

Vnnconcolou '1'orru11 

Vuaconculoll ~nrr•11 

MarçoHI971 

Introdu~ 11ltor~~çiio nu 
111111 Luh •lo 'l'ro.llulho, 

con11oltdaç:io 

rtavoqn dhpouitivo dn !Ai nQ 6.~1~/77 
o Altorll. d11pouit1VOII d~ CÔ<li90 C1VU 
u do CÕdi']O Punal. 

llcroncunta 1tom 10 Art. H1 do CÕdi90 
do Proca11110 ctvu. 

llltora tl1aroa1tivon do CÕdiqo dCI Pro 
CCJ .. o l'e~nal o do CÕdiqo do Proco11110 -
runa1 túl1tor, a dÍI outrall !•rovidÔn ~ 
cia•. 

P1•rõo aobra t1 oUri')oltortodAdo d4 Un 
CJUII i'OrtU<JUOIIII hOB CAIOII C)UO OlliJUcit! 
ca, o dli outrAD l•rov1dünc1o'll, 

llltora tl donor.~inllçiio üa catO<JOt'ia 1•ro 
t'11111ionnl ocupaüll pala Tócntco tio 11.hl. 
n;nrllç~o. -

Tornll obt'i<JóltÚrio o unuino da li1<J1ono 
o r.uuurança do 'l'rallillho noa cur11o11 ,;.: 
Pri1:10iro CõrAU. 

~!tr!~ ~9~~f8~~ ~~ f~~~~~ ~~t~~~ ~~~ 
l!IGG - rundo lkl Carllntiol ao 1'o1-po do 
Serviço, 

01apÔa 1obr111 A tranamtoaiio, jlOl' olllio 
11ora11 do rlid1o o toluv1aiio v1nc::u1odai 
i UniÃo, da pro')'rar.~llo da dobnto11 110 
bro 1•roblo111411 brodloiroG o dÍI outr11ii 
jlrovidúnctaa, 

tllton4o, au111 Um1tu dLJ idado, 01 oe~no 
t'Ictc• do providãnc1a: uoc1al a todoi 
oa quo 01mrc111111 a Ativl.dal!4 do oml?ro 
gado dornúotico ntl data da publ1caçao
dtl LA1 n9 5,65!) 1 du 11.1~.12. 

DlapÕO aobro O pr1110 de VIIUdAC!o da 
cutoira do. INI'S, 

Acreaconta pariqrat'o único tiO o\rt. liQ 
da Le1 n9 5.107, do lJ elo aotolllbro do 
l!Jiili. . ·~-

Inclui na adlll1n1atrnçio da• COntraia 
dO AbASt'.QCilllllhto :J/11. • CJ::ASo\1, Ull l'CI 
pro•ontanto do• pr01:1utorca d11 CadA l:i 
~o. -

Institui o •ola do Cont'arontCI d• Car 
911 a Doact~rqa doa l'ortoa NactonaLa•.-

Di nova rodaçÃo ao parãqrAto único do 
ut. 566 da Con•olillaçio du !Ai• do 
TrAbalho, 

1\ltara o ntdoçÃo do JlotÃQrato 19 do 
llrt., Q7 da Loi Or',1Ãn1ca da l'ravidtin ~ 
c1a !loc1a1. 

~~-~ern n~a~.~~~~. a~~~·,~~·~~~2~.,~~ 
1!143 IConaoUIIt~çio clan LIJ11 do 
lho, 

PJcru 
dÜ 

'l'rah~ 

Iaonta do contl.'1~u1çiio pruv1clünc1l ~ 
rio n• lnlt1tu1çona elo Ctnll tUolntro 
pico• nconhcc1Una clo_utiUdtl~u i•Übl! 
co, C!JJCIII dirot.nrua noo 1ourcullur.~ nma 
nuraçno, 

oii nova r'ti~Açiio ao 11rt. G~!J o 11al'~9r:l 
to lltJnutro da ConliOUdotÇIIO dAI l.Oh 
do 'l'ralldho, 

1'1Kt1 CIM 6 l•o1•l horoo 11 jornllda dn 
trnbalhl) 1101 r.~otorhtuu du Ônlüuo 
d!i nutr11a Jlrov1düno1na, 

Dotornlna o rocolhh1unto •lo 11croon 
~u11l provlnto nn hi'Jllllllr;do du l'undn 
clCI Cnr>~nttn do •ruf.lJIO tltJ Uurvtço 11obro 
III, 1JIIlllll1AD jlaiJPO 11 tttUIO dtl 1\/IIIU 



Marce .. t97k 

lli/70 

39/70 

.U/78 

43/78 

44/78 

<lli/78 

o\7/78 

411/70 

·19/78 

·.on:l 

~1/78 

~J/13 

DIÁRIO DO CONCRF.SSO NAClONAL !Siclo li) 

Oro11t•n• Oulirc1n 

ltumor frrmco 

l'r11nco 1\ontoro 

11ovo•1~ o ~ 3'.> tio 11rt. f.1 do IA1 n9 
~,f,C2, r\o l} do julhOtlU1!11l, IJUO 
rO'Jlllou 4 Dt''l'!!ni~lt\iio, o tuncionnrnun~ 
to o 1t oxtlr.Çuo UOii J•lirtldOD pollt! 
cop, 

rro[bo apl1car,-Ou11 UMncr.:tru, palaa 
JlOPIIOiiB Jurld1cAu tio Ul.ro1to pÚblico, 
Uo roc:uruoa cl>t1do11 con 11 finaUd.a.llo 
du Un11nc1nr oUrAI ou tmproonUi~r.entoa 
d!! inturo111o dA roAI.OC'tivA 11dillinlatr! 
ÇAOo 

Cxclu1 o Hun1clp1o du Cu!Jatão, no I:! 
t.odo llo Diio PAulo, da t.ol n9 ~.449,do 
4 du junho llo l!lúll, •JUot duclGra d• 
1ntoruuo dn Soqurançll H•c1oual os 
ttun1clJ11oa f'jllQ oapoc1t'1cn a dá ou~n• 
J•rovidoinclllo. 

~~~~r~~ n~~~~~~~~' 4~. ~~~. d!l!af~ Oac~~ 
l!HJ (Conuolic:liiÇÃo d1111 Laill do Traba
lho). 

Otto LohiiiAnn Acrooconta pAt'ÁIJr<llfo 49 AO art, ~87 
do Código du l'rocnao Civil (LIJl n9 
5.8G9, do ll da J•noiro do 1973), 

VAaconceloG Torroa oii novA rcdaç4o Go Artl']o 320 dn CO!!, 
GoUdliÇiO t!AII LoiD do Tr.a.b.11ho, 

VAaconcu1oa Torrlila oli nova rod.:.çio AO art.1qo G9, 1•trA 
a, d4 Lal n9 6,0:24, dQ 1l dll ~N~rço da 
l!J74. 

Vnaconculoa 1'orrllw Dli nova rodAÇQo AO Art1qo Gl, lotra b, 
dA ConaolldaçGo da• lAia do 1'rabAlllo. 

Vauconcu1o• Torrlla 

rnuBto C11otalo• 
Branco 

No lson Camairo 

Uuloon C:Arno1ro 

Cunha LimA 

!lulaon Cllt'lllliro 

rranco Hontor, 

uulaon Carnd ro 

rr~tnco tlontnro 

Dli nova rudaçGo .:ao At't1!JO 150 o aau 
parli<Jnto 19 o ranUIII(I~A os parSgr!foo 
l?, 39,49,59 a G9, d11. conaol1dllÇoiUI 
dGII 41l.o do Tr.:W.dho. 

Inclu1 dh)IOSiçÕoa na 1.a1 n9 5,1011,da 
ll da aotonWro do 1966 (Clidlgc Naclo 
n4l 4o 'l'r4nm1to) axi'ltndo octojo dÕ 

~~~~~c~~~~ ~~~~1~~:11 31~!~~A~~~~ 
p:rll!lQ1roll aocor:roo, 

Int:rodua altoraçõeo na t.a1 orqinlca 

dll rrov1dÜnch SociAl, p.ua o tiTII do 
uutundor o lilru1to ,,o wuxll1o tunuro1 
Q.a l~t~noloni•taa du IIUCJUradou. 

oi nova roliaçio ao art, 4/i, da Lct1 n9 
:L764, do 1G de dua:ofl'lbro do l'J1l, 

~~~~r~9 1d!11f.:ÍD~9 d~, f~; 1,.o~ti~~a ~~ 
aor:'lbro do UI>G. 

Diiii>ÔA aobro a ollrl<Ja.torludndu do 
corroapondlinc:1a untnt oa vwlocol dAli 
bolua Uo u11tudo coneotdldu L>~t1o nt:c 
u doa curaoa quo ao floatin.lln .1 cobrir. 

Acraac:unta ll&l'ÍitJt'nfo único ao arUQO 
:i9 dA Llfl n9 5,107, llo 13 d" ootUJIIbro 
da l.9GCt - ru11dO !lo C:.a.ro'Ultill oJo To111po 
\lo :.orviço. 

CliiYA pArA 100\ (COIII )101' cunto) do 
rcrs do)•os1tado1 o il'!lportlincin c1uu 
O Ofn)•rOIA duveru )IIICjlll' GO U~ILll'I.IIJAdO 1 

no CAIO ilO dUI)IIId1all llllr:l jUitll CaUI&, 

lllt'l'odUI nO!'/J.tlcaçÃo na l.oi Or<JÂRiOII 
1\~ Pruv1dônc111 tlocill ln9 3,001, do 
:.iij tltt A']OJtO a• 1!11t0) , 

Cl1tllno\ l]ali<JLI"ldndll Uu tr.tltMWnto no 
c:Í1t::lllO clll Col"plornuutaç;io da nJ>Oiant!!_ 
•lol'lo1 lioLI turrov1fir1o•• 

56/70 1/ohon C.a.rnoirc 

~1!78 Orolto• Quárc1A 

53/78 Naloon Cnrnalro 

59/711 Otto LQhiJiolnn 

60/70 tlolaon c .. rnolro 

61170 

6J!76 

lliiJ>ÕO oobro A rJlo1çÃo !lo Ju1~ 
rnz. 

,, 

,\croaeonta diopolilt.I.Yo ~ ConaoUdo\ção 
dao LQll ao Trlll.lalho,. 

Hoditlc~:~ A rollaçiio da c:llii[>Oiiitlvc ,, 
Conaol1daçiio ()aa LIJil de 1'rllbalho ·-)lCOYAI.IG ~AJ10 Qocroto~l•l n9 5,45~, do 
19 do waio do l!l43, 

1\cruconta ~ li9 ao artiqo lJ da 
n9 5.0!10, du a do junho du 1073. 

IA1 

Cltllbuloca rito prC'lt'oronc1Al PflrA a 
tnmltn'iio jU41c1al doo procauoa qua 
QOncionA. " 

Hodltica dlupQdtivo d4 .Lo1 n9 5.011, 
da 11 do outul.iro do 1!172, qua ~ail-
pÕ<I aollra o raql!l\0 do tnbdhO doa 

~i~~·r,:~~~r:;~o~t~~~~~~~ !o ro;~!~i~ 
do t.otrólco, l:!cm como no trlltti!>OX'to 
a11 patrlilao 11 IOUII dor1VAil011•• 

Inatltul a nUaçõo aindic.1l obrliJAt2 
riA. 

DÃ nova radaçõo AO artJ.qo o\fi1 da Con 
aoUd~~oçDo dAI lAia do TrnUAlho,~~.provi 
do t>olo Ducroto-lcl n9 5.4)2, da l9 
d11 lllAio do 194J, 

li4!711 VaaconcoloG Torr11a oli. nov~~o rodaçio ao Art.1go li9 da I.o1 

liS/711 

G6/78 

G7/70 

lill/10 

70/73 

71/78 

72/70 

73/73 

16/10 

77/70 

-

V.a.oconculoo Torrao 

VAoconcaloa 't'orroo 

Vaaconculo• 'I'orra11 

n9 5.107, do 1J ela autombro ao l!l66, 

oii nova roli•ç:io ;i, 1ct.u t' dO llrti'JO 
402 4G Conaolidllçio dAI !Alia elo 'l'nb~ 
lho, aJ•rovilda. polo Oocruto•1a1 nQ 
5,-ISl, dll 19 do mAio do 1943, 

DÃ novA r•daçiio ao an;ifJO ll da CO.!!, 
aolldwçiio daa Loh do 'I'rallAlhO, 

J\CruGconta parÃ')rat'o J9 GO ort11JO 29 
da ConaoUdAÇ"iio das La111 do T'l'Alla1ho. 

V.a.•concolos ':erro• 1\cro•canta o ltalll VII 110 artigo 473 
da ConaaUdaçio a;.a; l.aill do Trabalho, 

I"I:'IIIICO Moni;OCO 

llolaon Cnrnoiro 

ConuoU.dn ol lu1Jilllolçªo V1<Jonto, 1na~!. 
tu1do o1 nova Lol Orqwnlcll da Provido!!. 
cio :loc1Al UrU41li1o 

ll.ltorA a rodaçiio do IU't. 545, da Co.!!. 
aol1c!o\çÃo daa Laia elo TrAbAlho. 

lla1aon CArno1ro Introclua altonçiio no C6d1fJO tlocionAl 
do 'l'riinlito (t.ol n9 ~.luO, d11 21 do 
10tonUro ao UCtúl, 

t..la.a.ro t1Arbo111 t\1tllra o art11JO 7!l da C&H~o l.:loitorll 
no •1uo ao tt~foro ;;. Ullclu•io ao 11loitor 
talucldo, 

L.â~nro D.rliou 1\ltar.a. A 1.a1 dOII )IO'Jiltroa rabl1coa,a 
hn ao dotorminGr 11 eot1un1caçio aa 
ocouilacia do 6b1to• AO Jull Clo1to -
rnl c\a'rcUl'llct1v• zona J.:loltcral. 

V,lGnoncolos Torru» M14>Ua a f]tatlflc.a.<:io uato.UUloclda 110 
1G t.a1 nv 4.090, da lJ da julho d.:. 
19G2, 

Vuconc•lou Torro• DÃ nova rodaQÜO ao I'ArÃ<Jrl\to 19, do 
oU'tiiJO 791, dA ContoUdaç.:io d•• lAh 
do TrabAlho, 

Vuconculors Torron Dli nova rod"çiio Ao ortlcJO 4t.4 dA Con .. 
IIDlitlação clCII Lul» do '1'r11bnlho. 

--



70/78 

B0/70 Drutaa ou&ra1a 

01/78 oraataa au&raia 

8J/78 ltAUl.'o Danovidaa 

8S/78 Oreatn OUiiraia 

86/78 FrAnco uontoro 

87/78 Oraatoa Ouúr1c1A 

O!l/78 Otto Lohmann 

90/70 t/obon Corno1ro 

91/76 FJ:oli\CO MOI\tOro 

92/78 Otto t.ol\mAnn 

93/711 1/ollon c.unairo 

ltaUvio Caolho 

9~/70 Nohon Cornaira 

97/78 Dra9a JGnior 

100/711 Tranco Kontoro 

102/76 Italtvio Coalho 

lOJ/78 N•bon Carnt~iro 

10-4/78 Oro•t•• ouiirola 

DIA. RIO DO CONGRESSO NACIONAL(SicJo 11) 

MandA conv11rtor 11m di .. do 111rviço aa 
hora• de tnbalho extraor!Jiniirio,pua. 
01 tina da pr.vidlinoia aocial. 

Altara diapoaltivo do vil]onta Ct.li9o 
dll Procono Civil (Lili n9 S,B69, d11 
ll do lanairo de U7J), 

Introdua alteração no CÓ<ll1Jo da Pro 
cena Civil (Lo1 n9 5,86!1, do 11 dÕ 
lanoiro do l97J), 

Eatabalaco a Obriqotoriad.:r.do do revi 
aiio IOr:'loatral doa nlvah du nliriÕ 
llllnUID e di outrAI providiinclaa, 

Elinlina a opçÃo aiCiatanta no ral]llllill 
do runao da Ca.ra.nth do 'rompo da So!, 
ViÇO, COillllatibiliZAndo-O COIII O aiabt 
01a da eatnbilidado no amproiJO• -

Rltatabaloce a autonomia politica 
uunicla,io da Pa~tllnoa. •• 
Dlapõu oobru n !lroo~trv~~oç.ão dA hunA 
tluv1Al, jl01AII u~:~prcthll concc ... toni M 
r1AII d~~o produ<;'iio du onurq1a ulÚtl'ic.:r., 
u dá otatrQa rrovtdünc1Ao. 

Prolbo o om1aaiio a o u11o do cartolrAa, 
CÓdUlal a !JUiliiCJUAr OUtl'OI d1Dt1nt1YCII 
do ldontir.tcoçÃo qua poaann contun dlr 
IOUa pOrtAIJOraa COIII 1\UtoriclAdiiO OU 
aorv1dorou jlÚbUéoA v dli. outrA• provi 
dÜncl.aa, -

Introduz AlterAçÕOa no vl']vnto CÕd1l]O 
panal (Ducl'ot.o~lai n9 :l.048, do 7 do 
dv:cnbro dv 1940) l'An o Um do no1a 

~~~!~~~n~o~~~o:~ amrta da Arma o 

co:armin.:o A concouAo ~c tmtcclp.:açlío 
aalarial, 

DÁ nova ndaçÃo ao art11JO 22J do CÓd1 
CJO Civil, -

Rllqu1a a axarclcio da jlrotialio 
ampnCJadoa u acUtlcloa, 

.. 
Inclui a Rodovia C:&lllKI GraneS• ~ Sidra 
1Ãnd1a .. Hlo•J~~e no Pl.:~no llacional dÕ 
vtaçiio • di outna prov1dlinc1aa, 

Dhpõo aobn A axplorAçio dei jogoa dll 

ton~ma ou nar dentro doa lia1taa da 
zon. franca da "-•IIII· 

Altera o art, lO da Lo1 n9 J,207, da 
18 da julho da 1111S, acre•cantando • 
lha parlgrato único, 

concoda apoaantadoria npeohl aoa ar 
tiataa • aoa '1'1icn1coa 11111 aap.dcu1oa"" 
do diVGl'IÕOI. 

Inclui a Uvaçio rodoviária da un~2n 
trocho Guo1curua~canndau1 i DR•267• 
I'Ol'to Hurtlnho, no PlAno llAo1onal da 
Vioçiio • dÁ Olltra• {ll'OV1dlino1aa. 

o& nova ndaçii.o AO pAriurnto Gn1co do 
artlqo 072, da COnaoUdaçiio dai fAli 
do TrAllalho, '-

Acroacanta rad')rato ún1~» ao art1CJo 
476, d4 ConaoUdaçiio dali Laia do Tr• 
bt~lho. • 

105/78 

107/78 

lOB/78 

110/78 

111/78 

112/70 

113/70 

ll4/7a 

115/78 

116/78 

lU/78 

120/78 

Ul/7D 

123/78 

12S/711 

l2&/71J. 

127/70. 

orutaa oulirola 

It«~~~ar Franco 

Onataa Ouiroia 

oroetn Ouirola 

VAIICOnco lO I Torre li 

Vn~concoloa Torro11 

VaDconcoloo Torrua 

Vt~DCOncc lO I TOl'l'Ull 

Va11conca 1011 Torro• 

VAaconcoloo Torro11 

Vo1concoloa 'l'orrull 

Altora a Conaolid•çio doa Lah do Tra 
balho 11 oatabdeco crltúrio pua aqrti 
'JAr ao aalir1o mlnimo o AUIJICinto di 
produtiv1dadll da acon01111a nacional. 

Dlllpõe aobre a opoaantallor1a aap41cial, 
aoa vlnta ano• do aarvlço, p1ra oa 
trab41lhadoru om cuúica. 

Aaaoqul'A ao AJIIIPnCJado donaijatJ.co o d! 

rclto Ao Rcoll1manto tlA '}rilt1Ucaç3a 
1\11 1/n~al lnaU,tuldn 1111ln Lu! nY 4.090, 
do 1J do julho llo.~ l9C.2, 

lluatr1n'JO o uoo do <ll<Jonao na condu 
çfto du lltoaoa, u 1\Ã ovtriUI provtdün : 
claa, 

1\Cr<IIICOI\ta jlAl':i'Jt<lfO ]9 O 1lÁ 1\QVA l'lf 
daçiio .:10 arttc;o 22~, do L:onDoUllaç.ão
daa Lllla do Trollolho, 

I\II:JO<JUri1 liDO l:lt:'l\'t01J1H\OO U 1100 aind1CA 
toa o direito do rvqu11rur no mntotú= 
rio tio TrAI.JA1ho a Altor~çiio do quüdl'O 
•la• ativ1daf1ull o opcraçous 1nllalullrca, 

DÃ 110'111 ruoJAç;o óhl I•arS']t.Jto 29 do 
Att.11JO 59, da COniOlidaçiio dAli La h 
do Trubo1ho, 

IIUCCJUra GOII llflOIIIntiKIOA pulo ailtrt 
1111 pruvidonciÃl'iO wna nnda 1110naal -
Dquivahnta 10 &a1Ãr1o mlnimo da ru 
jtaCtiVA tll'}iiiO, -

Dotcm1na a 1nc1dtinch do .:r.dic:lonol da 
lolll'1culoa1dAdo •obre a eoldodA baao 
o a utapa do 1110rlt1mo. 

Acroaconta por:iqra.to único oo .:r.rtiqo 
444, dA ConDolidAÇÃO da. I.Qia do Tt! 
bllho, , ·r 

vaaconcolOI 'torroa oS nova radAçÃo AOI art11JOI 799, 801 
O 0112 O rOIIJOCtiVOI lJOrÓ.<JJ:AfOI dA 
Conaolidcu;io dai Lula elo TrobAlho. 

Vaaconoalol Torrea Di novo rcdaçio ao artliJO 486 a aau1 
parlil]rA!OI do Conoollclaçiio diiJ t.oil 
do Trllll.:~lho, 

Vuconca1oa Torra• Acro1conta ao Artlqo 791, da C:onao11M 
daÇio dai Laia do Tl:'aba1ho aa p.:~ri'J'r! 
toa J9 e 49. 

vuconaaloa Torre• Acro•canta pa:&9rato 39 ao aruvo JZZ, 
da conaolidaçao dai Laia do Trabdho, 

or .. toa Ouóroh Altara • l'Oda!Go do Uti'JO J9 1 da.Lui 
n9 S,ll59.t da 1 da Mumbro da 1972, 
qU~~ diapoa aobra a prat 1aaão da a•pn 
gado dc•hUco. -

Nal1on Cunairo Olapõa aobro ~V09açio do arti'IQ 55l, 
da ConaOlidAÇIO dAI Laia do 'trab&lho. 

Vaacon0t'110a Torro• Ao~oaconta pa~i~rdo -49 ao &l'tliJO 71 
da ConuolidiÇIIO dai Ltlh do Trabalho, 

Vaaconoaloa Torro• DÍ. nova radaçiio ao parlil]l'ato a9 
Uti!JO 19 do Dllcrotooolctl 119 75 1 
1~66. 

•• •• 

Voeconcalo1 Torra• FacultA ao a111pro1J11do ex11J1r, Porantlt 
01 óriJÍÍOI_da Juotlça do Trabalho, a 
com~rovaçllo ou o cumprl~~~e~nto d .. ob,t1 
IJOÇOOII dooorrontA do PUJ, 

129/70 VIICOI\cq10I 'J'orr111 Inat1tU1 11 Qrnt1C1caçio par t•111po do 
lllrVlÇOo 



U0/78 

111/711 

132/70 Oru1t1111 Qulirc1A 

lll/711 Franco l'lontoro 

ll5/7CI Orn1ta1 Qu6rci& 

llli/70 

137/78 rranco Montoro 

138/70 Oraatu• Ouirch 

140/7~ Ora1tua Quórcio 

141/7Q 

1<13/78 FrAnCO Hontoro 

145/78 Jarta• P&la&rinho 

146/70 Nollon carnoiro 

147/71 

14D/7B vucono.loa TOrr-a 

lU/78 vaaconceloa 'torna 

150/78 Ore•toa Q!Mrcia 

1::01/711 

DIÁRIO DO CON«<USSO NACIONAL (Siçict 11) 

DLapÕo DObro d111c1pl1na a aer ob11rva 
d.a thl con11truç~o u uN111oraçiio du out"i; 
lJ.ulucLI'IIQnto du apelo ruu1 r1Xlovi.:~11 t:õ 
darn1a. -

Inat1tu1 A ')rAtifiCIIÇ~O !Sa Alli.dul. • 
dade. 

Dh)>õ.:i IOlirq epGIIIIIIt41Jurlü OIIJOCill 
pou:·a 01 quardA•chava•, r.wanobrolro• a 
controladoru do triife<JO torroviir1o. 

Conc.do wrr. abono •11Ar1el do omar.,lin• 
da ao• trnbalhadoro• t"''Jhlel L'Cla 
Conaolldaç~o di!.ll 1.11111 do Trabalho .,. 
oat.Q.boloco nor~n• )}Ql"l a recOiõlpodção 
do valor do1 11ltu'Loa. 

Clltonda o dlru1to 110 aalÃrlo• tAIIIIlia 
1011 OQ)IrUIJAtiOI dOI'I'IÚitlCOio 

nutallulocet a vlncuhçiio da suotue 
ProlldlinclA da Repúbl.1c4, 

Concedo &01 Ol:llll'OIJ&dOI dODÓitiCOI, P! 
rlodo do tãria• il]llal AO doi da~LI -
~roqAdo1 da Lo1 n9 5.85!1, do ll 1M 
dnor.Lbro de 1!172. 

Alton A ro(]oçiio dG !i 19 do artiqo 69, 
da Lo1 n9 G.JG7, du 1~ du outubt'O do 
ln6, que. diii'ÕO aobro o aeguro da 
AC1dontu dD trabAlho a cargo do IIII'S. 

Introduz altcrri:lçSo 1\ôi Lu1 n9 5.6S!I,de 
11 du Uozamllro Uu 1'?2, I•Ara o !1m 
clu auaUfJUrar direito da 1n(]on1zoç~o 10 
Vlllllro•JüdO (]OIIIÚitiCO <loll"!dldO SID ~11!, 
ta cauaa, 

rcnitG 001 ueallrhdoa o utilLzAÇiD 
dO rCTS paro CUIItoiO d<J CUriO IUVUri'" 
01' (QJ.tO {lOlO pr6jlriO intci'OIIAdO OU 
por acu• dot~CJndcJntaa. 

Eatabalaco quo A IDntençA nonatlvada 
Jult1ÇA dG Tr@.llho Uxui, tllllbli111,1111 
pi ao &Alar1lll ou 111111 tQ ldnillo de n 
nunuraçio p.:u·a a catu')Oria prot1111c= 
Ml 1 a di outraa provldÜnclal, 

Altora a La1 n9 S.BS?, da 11 da de&e!!!, 
bro dO 1!172 1 para O U111 do AIIIIJUr&r 
110 •lftl'l'CI~ado d1111riilt.J.co o dlrolto ao 
1Allir1o 111Inii'IIG. 

Altera oa art•• 80 fi Bl da Lo1 n9 .... 
5.988, dlt 14 lia dnlllllbro de 1973 1 a 
di outr .. providánct ... 

Acro•conh oo 55 19 o 2Y AO orUço 467 
da conaoli4açiD dAI Loh dO •rrabalho, 
llJirOvada 1~10 00CAtO'"lct1 nQ S,4SZ,dlt 
19 dO aalo do ltU. 

Acro101nta par&Qrato linico ao llttlvo JQ 
da l.ai n9 5, 859, dfl 11 !Se dctzembroda 
1972. 

Di. nova twdaçio ao ·~ut dG artiqo liO 
do Eatatuto doa tuncLonár.l.oa I'ÜbliOGI 
C1v.l.l da Un1io. 

Iaonta da r .. (IOIIIabUldada pala PMil! 
1110nto daa contr111111ÇÕCI (lnVLdandi -
riu o Pt'Oirriot&do ou donD do obra 
IJ~ }}Orcebar l'OIIIIInGrag.iio IIORI&l at6 
tr61 ulirLoa MlnL11101, 

t.crw•oen~ pariqht'u ao artivo '9 da 
La1 Orglnlca da l'rovidãnc.l.a üOchl.. 

Koi.IU1c:a a rodilÇ~O do Art.1~G 119 dA 
l.IJ.I. nv :.,107, \lu ll d<l au~unWro du 
1'Jt.t., u dlll outr.n l'rcvl.dünciaa. 

C.nrant\1 nora llervldofi!l JiÚIIUco• t'11da 
rnlu oJitllntu• pulo ru•Jilllll juridlco1fc. 
CLT, 11 po:rrOUilllÜU CUI'IUlnti'!A doi lllllil 
do:r ur.1 Ui.rn11tido llll L'roltiiÇIIO eont1nun 
tln pulo l'll.lluno nhtunua d11 l'r\IVldÜnola
lloc::lal. 

155/78 

156/78 

1SBf7~ 

160/78 

l61/70 

162/70 

lfil/70 

164/78 

165/78 

167/78 

11il/78 

170/70 

171/70 

172/78 

173/7! 

11~17B 

Dirceu CArdOIO 

Oru1t01 Quérda 

Nallon Carneiro 

11o11on Carno1ro 

NOl•on Carnairo 

Otto Lahllann 

Nel1on Carnllro 

tt•U:vio coalhO 

VOICOncctlOI Torrai 

VAICOncarlo• 'f'orr•• 

Inlt1tu1 lftl.IÍ.rio )lrO!hi10RA1 pira 01 
di11lomAdo1 IHII tumida e d.i. Ol.ltra• 
llt'OVLdÕnciAio 

DLII,!ÓCt IObl'O O dOICOilto 11111 t'oliiAo 0111 
Ót"'JIIOI da Mminhtnçiio Pública OLP 
tau Indlnt.a. -

Introduz IIIOditicação na Con•ollctaçio 
da• Lo11 do Trabalho, "" parto nto .. 
rDnta i aUAponJ.iio • lnturupc;io do 
contrato do t.rallalho, • 

Inclui no l'lanD NAcional 1M VLaç:lio, a 
rodovia Ilino~ (DR .. lli21 - Munia: rro1ra
Anut1Uol•Placa·A1ovrv, C11zondÕ li'l•çio 
COIII 11 Dll-101, a dA outra• prov1411n -
ciu. 

Konda aplicar o principio da aucWIIbôn 
~~- na1 dcrcisÕO• da Jl.lat1ç• do Trab! 

oi nova recsaç.iio ao art. 15, da Lo1 
n9 6.Jii7 1 da 1' de c1.1tubrg da 1971i. 

OilpÕa •obro o preonch!Mnto da vaq .. 
e" 1n1t1tulçõa1 crodctnci!Miu a IIPCII• 
tu proqr1111a1 do Rcl1d3nc1a MÜcUca. 

Introdu& lltaraçõ ... na Loi n9 5.107 , 
de ll do letembro da U61i, PAU o 
flll do ••tandor o 1'1'111:10 40 run4o da 
Cuant1a do '1'11111[)0 da 'Serviço a todoa 
01 OJIIPrOt)adOI, CUMUllt.iVUIOnto Cal O 
1nlt1tuto da Oltabilid&do, • di o~ 
trAI prov1dinc1 ... 

Acre•centa altnaa loG art. 20, do Do 
c:rotg..la1 n'l 869, do U do lote!Uiro -
da l!lli~, !JIXI •dLapôo •obro a 1nc:1u1Ão 
da r.d\IC&ÇIIO noral o C:1v1ca, UOIICI dil 
cLplina. Obr1<;~At6r1o, no• ILAtiiN.:I dÕ 
enllno no Pab, e di 0\IUiol pt'0'4'1~n
clu•. 

oi novA ndaçio ao art. U d• IAL n9 
li.SlS, da 26 de do11111bro da U77· 
(Lo1 dO Dh6rc1o) • 

MQditlc:a 1 redaçio do •caput• do art. 
1~ • da COnaolldaçio 411 Loil dO T':Ab! 

Di•põe aobrw a rov.t.1io M~~~~nral do1 
nlwia do •alirlo, • di Ol.ltt"AI provi• 
dinc~Lal. 

lr.IIC'}IIt"ll ulãr.t.o .111In1no l'ro!Luional 
ao lllt.ll!iCCI ro:r•ldonta. 

A11agun a IHil"CCCIlÇiiO do ulll.rio cor 
toiiiOndenta AG Clr<j'Q da c»nt'iiiiÇA OÕ 
onptoiJAdo IJINI o uxcrcor duranto cinco 
AI\Oio 

Dllclt1111\A a atlvldAd\1 de IIIOtarat&~ 
t1 .. 1on&l CJUO utllbo voiculG 111.1t~ 
tor partoncento a tarcairo. 

Di nDva rudaçiio AO Art, 1!12 di CDniJ2 
lidnçiio d11 lAia do Tr.rabalhc. 

v,uconcolOI 'f'orro• Dl•cl11l1na 11 adnr1 .. io na• ••colaa o 
cuntroo do <JAILno ro~t~nUdoa ..,ul4 S11rvl 
~~L:~:~~~nal dll tqrrendiiA<Jturr COIIIorcLat 

v .. conoulo• Torro• Mro•cuntn )II~Squta !19 ao nrt, 46l 
dn con•olid~çno dn11 1A1o do Trallalho. 
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1'15/70 

177/70 

1701711 

17!1/78 

1110/78 

181/78 

182/70 

1113/78 

184171 

185/71 

'116171 

VIIIConcoloa Torrua 

Vuconcololl Torro• 

V.:~aconcaloa 'I'orrua 

orntea OUârcia 

Vaaaoncoloa Torna 

AIIIII'JUl'll ao• arnpru'JAdo• do..,qatieoa tg 
t1o11 oa d1ro1toa pruviltoll 1111 ConaollM 
dA!Wiio dU Ldll dO Tr.:al>dho o 

rrolbo 11 cobranJ.D du tnMa du J.mu:r1çlD 
noa concuraoa pulllicoa. 

Alllt'JUl'll à omjll'OIJlldll o;rootanto o dJ.r•!. 
to no 1o1l.irlo rnaturnl&ladll cr111 '!Udquar 
h1p6t.uo. 

Ruquliii!ICintn o uxorcic1o d11 proUuio 
do Auditor Contlib1l, o di outr.:aa pro
v1dinc1aa. 

MOdUlca a radoç:iig do •c•put• do are. 
226 dA Conaol1daçno d111 1.011 do 'trab!, 
lho. 

pjj, nova rod11çio ao art. 853 da Conao-
11dAçiio daa Leia do TrAbalho, 

Valconcaloa Torre11 Ocltortnina qu• o 1~9 aalido incida 112_ 
bre aa CJratiUcaçoct• pagaa no ano am 
CUI'IOo 

Va1conceloa 'forre• 

Di nova red1çio ao art. 29 a 11ua P! 
rÃ9ratoa da lAi n9 ~.584, da junho do 
1970. 

DÃ nova rodaçio ao art, 1152 da Cona2 
Udaçio du "-b do 'l'tabalno. 

Di nova redaqão oo parifrafo 19, do 
art. au, da CouoUdaçao daa r.ia do 
'I'Z'abollbo. 

vucon011la. 'Torru Di 1'10'1& ndaçio ao JCltrafo 29 do 
azot. lU da Coclaolidaçio d&a r.ia do 
'I'Z'üalbo. 

186/78 Oralt.aa Qubcia Acrucenta a JIOd1f1ca a redaçio dlt 

18!1/78 Waaro Jlarboaa 

d1apoa1t1vo• da La1 n9 5,107, de 13 
dll aotclllbro da 1!166. 

Introdu I altoraçõaa na Lei n9 5, '" , 
tio 11 !lu doaum!Jro do U7J, 'IUU lnlti 
tutu n rro.Jri11114 !lo Cnrantiu• !lu AttvT 
lloltiu ... 'Jl'O\IOCuSr14 o ü:i OUtrAS 1Jrov1 = 
d.:inc1A11, 

B0/70 Vilela do tl.aiiJA1hÕua ncl]ulA o tunc1ona~~onto elo clOIIIIII do 

l!ll/70 Itllllvio Coalho 

1!12/711 oroutoll ou~rc1n 

1!lJ/7íl Otto Lu\nunn 

1~4/70 oru11toa Qulirc1a 

U5/70 oruutua Qu~rc1a 

1!17/711 Oro11tou QuiiroiA 

U0/711 Oru11t1111 Ou~rclol 

.. ouloa noa curaoa do 19 o 29 Groua o 
no11 curao11 rrõ·un1vor11tlirioa. 

N1Uca lo• orn!•roiJodOa tloraÜat1coa aa 
ll.iDjiOI1ÇÕCII c:onatanto• c.lo ConaoUda -
çiio d111 Lch do Trallalho, 

.-.1t11ra dhaJOdt1vo da conaoUtlaçiio das 
Lc.l111 c.lo TrabAlho. 

.-.ltoro a rodaçiio do• artl. 49, 32 o 
lo\, o ~o 1nc1ao III, c.lo G 29 do ort. 
40, todoa do Lcl n9 6,515, da 26 do 
do1unllro do l'J71, 

1\craac:Gnta dlui.Oiitivo À LCI1 n9 ~.107, 
do 13 do .. tcrnbro ll• l!Hi6, qu• 1nlt! 
tutu o Fundo du Carant1A do 'J.'UIIVO 
du !lurv1ço, 

Introdu:: altunçiio no ConaoUdaçõo 
ll.OUI ~h do 'l'ra\Jnlho, 

flcroDc~omta ~~ 19 c 29 ao nrt. ::i2l, d• 
ConunUilaçõo dna La11 c.lo 'tnblllho. 

1\ltura dhpolit1vo dA Lul ,u'i' :i.l07 , 
du ll do Juttn.Wro tlt~ 1~11.6, IJUD 1nlt!, 
tulu o runtlo <lu Onrnnt1a do 'l'11mpo au 
nurvic.:o, 

200/711 Oruatan Qu6rdA 

:!03/70 Nullon C11rnc1ro 

~04/70 Otto Lchnumn 

205/70 tflollaon Comairo 

206/78 Pranco tlontoro 

207/78 orutca oullrch 

Orutlia Quirc1a 

209/78 

210/71 

Altara 11 ratlaçiio <lo art. 00 da Lot 

n9 5,107, dn lJ do 11utomliro d11 l!Hí6. 

IlontA da contribuiçÃo provtdund.ír1t~o 
como ornpro1Jal1or, 011 f:indicotoa,na tor 
1M qua Cll~C~Cifica. -

Altura 11 radaçiio do• n9a III a IV do 
art, JB, da Lo1 n9 4.726 0 ao 13 do 
julho da 1!165, 

!~~~'!'~.~ ~~~':!1 tr~~~::r!: ·:; 
'JAI'Al, na toi'IIIO a condtçõoa quo CIP! 
cU'lca. -

A,.U'JIIt:DAOI ••••Jarhdaa a contaiJOIII 
ao to~JPO ela auviço preotado no rao1o 
rural, 

Acroaconta 1tolll IV, ao ort. 89 
l.o1 n9 5,107, de 13 de Jctcunbro 
1!166, 

•• •• 

MOdifiCA Q roc\açio do l?UÁIJUfo 39dO 
art. 543 dA ConaoUilaçao du Ioa1a c1o 
TrabAlho, 

DllpÕo aobn apoaantadorh ••pedal 
para oa .atoriataa protiu1ona1a, 

211/71 v .. ooncola. t'Orna cria DOndiçõaa I WUt\&içio dll lOW
du MU\iaipa1a. 

212/70 

Oairoa Ta1xu1ra 

216/70 flo1aon Carnoh·o 

217/78 

210/78 Va1conco1o1 Torru• 

Vo•conet~loa 'l'orrua 

~20/70 VAICOnuloa 'l'o&'I'GI 

221/70 

Vo•concolo• Torro• 

2:13/78 llullon Cmrnoiro 

2H/78 Italtvio Coalho 

PI'Dlbu a cabrançll dG taxa do altAc12_ 
n&aunto no• c.UOI•IJIIU lli~>Uc1t1c.l. 

Autor1:111 o Podar I!Xacut1vo a lnatL
tulr a Fundaç.io Un1VUrll1dada Poderal 
do OIXiDCata Galano o 4! outra• provL
dinc:ha, 

Autoriza o rodar t:xacutivo a 1nat1-
tu1r a Pac:u1dada du tkld1cino du /\nipo 
lia, vincultldl i Un1vora1dAda Fodo~ra! 
du coiia. 

DiajJÕo •obro a protor~nclo dOI crcdl 
toa tr:!11Alh1atAD n<~• tal~nc!a• ou 1! 
quidnçooa doi Cl':l(JI'UIAII, o da outra• 
J•rov1dünc:1aa. 

OlatJÕO 10llro a ollr1Qoltortod4do do 
Jlf'O'Jr=r;iio t•róerlll n111 l.lr.tia•oraa du 
rádio o tulov1•ao. 

o\IIIOt)UI'I iiO r.IOtOrlltA \•l'Ot1AI10nA1 111\1 
t6ncf.l0 o d1ro1to a cc\Jrança do Ulll a~! 
c1on41 aobrc a tarlta üuro~~nta o INIA 
du \IOllllnbi'O, 

llli nova ndo~iio ao \1DriltJ!'o.to linlco do 
Art11JO 1144 dA ConaaUII4lÇIIO dOI Lu11 
do Trabalho, 

n& nova radaçiio ao ort11JO t\36 <111 con 
aoUilaç.io do~• Laia do Trabalho. 

Acnac.nto~~ pariurato JV o~~o art.J.vo 0~1 
da ConaoUtl:&çÃo da• lAia do Trllbelho. 

lliujiÕD aobro a lljiOiantAIIor1a do D1ill2 
mata, 

Jnot1tu1 o adicional 110r tumj.O •• 
urvlço para 01 trAbAlhador•• tll91do• 
polo Conao11doçio dila l.llla do Tnb.!!, 
lho, 

AlturA o [lQcruto•lo1 n9 201, da 017 do 
tayqruiro da 1!167, liUO •rtlii'ÕO· oobru 
a ruroonnob1lh1ado doi rroto1to• u 
Vart~lltlora• a di outra• (ltovldlinciaa•, 



:U~/711 Oraatu Qulircil 

ll7/7D Nollon Carna1ro 

. 228/78 Pnnco HOntoro 

229/70 Otto Lotuuhn 

ll0/70 llo1DDn Cart~oiro 

231/711 oroatu OUlircla 

:ll:l/76 Holaon carneiro 

:!33/78 llohon Carneiro 

:.!3-l/70 Oroataa Qu6rcia 

:!JS/70 ll111laon carnoiro 

4136/78 llolaon Clll'hoiro 

4137/111 tlolllon Carneiro 

:!JB/711 llolaon Carneiro 

<lJ!l/18 Orqataa QuórciA 

lof0/78 llolaon Cornairo 

:141/711 

:lof:l/70 Vaaconcaloa Torro• 

lofJ/10 Vnuconcoloa Torr<~ll 
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Altara a rGdaçÃo aoa artliJOI 99 a 69 
da Loi n9 J.807, da l6 do IIJO•to de 
1!160 - Loi Or<,JÃn1ca da Prav1diinc1A Ao 
cial. -

l'l'Omow roajuatamor.to da benetlcioa 
prt~vidanciiirioa, raato~~~ura proparclo -
""lidada antro tatol 1111ra contribui 
çio 11 clÃ outraa providiinctaa, 

Xnatitul oalí.rio adicional para Qa 
tnbdhAd~ral quo pr011t11111 aorviço•IOb 
aa condiÇOCII qua upac1Uca a d11. ou 
traa provldÜnclaa, -

Diapõa aobra o aalãrio 111In1Do prot'l.-.o 
nal doa adVQI]Adoa 1111 ra')illlll da raleçii:l 
de ernprago. 

Altere o art. ll1 da Lal n9 5.1169, da 
ll da ~anoiro d11 l97l • c&liqo do 
l'rocaaao Civil. 

KO<litica a rodAçÃo do ~ 19, do artlCJo 
oflil d• COnaoUdaçio daa Lola do Tra..ba 
lho. -

Introduz 1110cUUcaçõoa na Lei n9 5.107 1 

dq U da 110 tor.lbro ~~~ 191>6, •11111 1nat1 
tu1 o rundo elo C11ranth elo To.._lo •• t.iorviço. 

•• Ac:reaconta [lllraCJrafo 110 art. 841 
canaol1daçÃo da. Leia do Trabalho, 

ACl'GICfiOU !•Ariigrnto AO arti'JO 19 da 
Loi nO 4.0!10, de ll de julho du l!lli:l, 
'lllll 1natitui a •Jrat1t'1cilção do NAtilill 
pua o:~ tra.balhacloraa. 

Acroacenta oa f•ArÁqratoa ~9 o ,,.. .. 
art11JO of77 da Con11olidaçD:o dai Lo h 
c\Q TrabAlho. 

C11Ubolace nonua pArA o Unanci11111an• 
to d11 habitaçõoa poeulAI'QII pala BAnco 
IIAcionAl dA IIAbltAÇIIOo 

Dh[.ÕO aobre oa aorviçoa da Vl']ilin -
ela 111111 navloa, por Y191Aa )IOrtuiirioa, 

Altlllra dlapoaitivo da Lai.n9 l,I07,do 
26 do agoato do 1!160 (Loi Dr9.inica da 
l't'OYidónc1a Cocillll L IIU'I O U111 da 
AIAoqurar romunct'IÇIIO lntoqral, na 
tomA qu11 uar.ocUicA. 110 trAbAlhador 
Gl'l IJOIO do OL.Ix!lio•dOCIAÇAo 

Introdua d~llrAçiio na ConlolidAçio 
d~~oa lAia do 't'r.bAlho, llArll o U11 d1 
aiiiAI]UrAr d1l'aitO a fÚrilll jlrOpDrCiO• 
nail aou cmprv•Jildoa qua podinlll dollia 
aio, c0111 nunQo do 11111 ana do aurviço,-

llavi!JOl'a o artiiJO 50!J da ConaoUdaçio 
dAI IAil da TrabAlho. 

Di11[1Õo aobra o cnquo\dramonto prGvidoJl 
C1Ár10 doO fUhOI 111110r01 doa O!lprG'.J! 
doa runia, O{ICionAlr.Mintu, por IJIII ou 
outro roQ'iiiiOI Ol•li(lflvoill ao IIIG1o r2, 
ral. 

AIIOIJIIl'A 101 ClllqlrctC]AdDI O diroitO ADI 
AUIIIcmtOI a dCIIIiÜI YIIRti{]CII\1 C:OtiCOdi • 
da1 ii cAtavoda durAntu o porlodo da 
tiiriaa. 

Ohj.ÕO IObra A AflNDOntGÇiO dA CÔpia 
AUtenticAdA da d~cW:lGnto J•Übl1co ~ ou 
partieulAr a ÕrtJIID d4 A<ll~lniwtraçao 
cllntA ou imUruta. 

DI"JIÜII acUro A tloniiru:::iA du trata1loa , 
eonvunçÕ<la a dun.:r.la Ato~o~ 1nt1.1rnnclo • 
nail rAti(ICIIdOII jHI)O lii;'Uilo 

D1ap/M, aobro A 1hAd1rnplânc:ia da ompr" 
111 a.di!Uniltraélora t11 Cona6rc:1o, a .dií 
outrAa vrov1dÜnc1••· 

2of5/70 ItiUIIal' Franco Diapi)o aobre AIIDitJnt.aoda oapeciAl P.! 
ra 01 PIÚIIicoa, 1nacr1toa na Ordam doa 
Hii111co. do nnail. 

DiapÕo tobr• 11 apo11antadorh oapeciAl 
I'ArA oa 1110torilt11a rroflllliOnAil• 

:znno Franco Hontoro Alle!JUrl .aO Ol:lf'r<I']OdO dctl)lOdidO inde 
ni;:oçio 1ntQ!JrAl polo ~·mpo d• a~ttvi= 
ço. 

414!1/711 Nebon Carneiro HOc11tlc:A a rcdaçQo do Art. 29 da Lal 
n9 of.266, do l elo outubro do 196J,ciuo 
1nat.1tuiu o IAliírto•!AI!Illia, 

2~onn Uolaon CArneiro llcr•ulc:until l·olt'S<~rütu 110 tlrt, -t77 elA 

4151/78 

2!iJ/711 

:154/711 

;!55/70 

4157!78 

Ccn~:~ol1daçiio cllll IAI111 do 'l't'olbollllo, 

llobon Colrnolro •Ut11ra a rudA•i~o ao 1'-'t'Zil]rolt'o ún1c:o 
<!o art, !>66, dü Conuolidt~çiio di!. I LaiA 
do 'l'rD.Ilillho, 

llabcn CArno1ro hltora .a Lo1 n9 4,t.!i5, elo ~ do junho 
elo l!lciS, 'iiiO d111j.ÕO aobro • lU'J1t1m! 
c1Ar1o 4dot1VAo 

rtolaon CD.rnoh:-o IntrOduz altaraçõo• na Ld n9 5,11)7, 
elo ll da autul"'bro do l!lli~, t;uu criou 
o I'unao do io4r<Ultia do 'l'IIPVO du Surv! 
ço. 

Vllaconcoloa 'l'Cirro• hcroccontA pariC]rllfo único •lrti'JO 19 
da Con1ol1r!aç~o daB t.o.ri11 elo TrabAlho. 

VAaconcoloa Torro• US nova rodaçiio ao )lard•J~n!o 49 elo 
artli]O Ull da conaolir!:.ÇIIO r!ao Lo11 
do Trabdho. 

'IAIIccncolo• Torro• l.UO'JUrl ao trAbalhac!or o d1r...,1to de 
vorCCtlMir c dobro da rcMunor~.çio d1.1nn 
tg o llCidodo do tcirill. -

:15,/111 Franco MOntare IIIGCI]Ut'A 110 011\jll'G'JadO qUQ r l.jJÓI CD!!! 
11lotu o tci'I!IO l'lll'ol .::I)•OIIOn~olllor1a,co_!! 

261!711 otto Lo.IM&nn 

;:G:Z/711 Nollon Carnoiro 

Nalaon CIU'noiro 

:16of/11 

4165/711 NtQllon CArnairo 

;!66/78 

:167/18 Orout111 Ouiiroh 

~ti~~r c;~~!~~~=~~ o ~''!Zn~~;~ do c~ 
triiHliÇOOI )IAI]al AjlÓa O CWII{JrilllolntO 
do PI'AIOo 

oS nova rudaçiio ao a.rt. bbO r::o ou~ 
to•lci n9 J,C:.:l!l, ao 11 elo c.huurnllro da 
UU (CÕd1']D do PrOC\JAIO Panal), 

Roqul~~~~~:~nta o A)(ctrdcio da prcUn;io 
do O..aenhiata., 1t dS outrAA lli:OY1doin• 
c1aa. 

lbclitica a l'Odaçiio do Ç 19 do Artiqo 
H7 dn Conoolid4çiio ciAa Luh dO Trab!, 
lho. 

,.cl'Oacanta 5 lO ao art1QD UJ da Con• 
IOlidAQÃo dAI Loil CIO Tra..ba,lho 1 COIII 
l'Oclaç:iq quo lho d•u o1 Lai n9 Q,514,de 
2:! da doaenlbro do 1!17'1, 

tlOd1ticA o arti'JO 166 da canaol!daçÃo 
dAI Lll1a do Trabalho, c:cn redAçao i!! 
trochaa1da pala Lai n9 6,514, da l:l do 
c!AIIIIIbro do 1!111. 

Autcr.ha o pA!JIIIIIonto do Allll'laro prov! 
clanc1ãrio aoa IQguracloa quo m~~ntanhAIII 
dap•nd•nteD 1nvil1doa, 

Utara o AcriiiCCIIltA cl1avoa1tivca nA 
Conaolh1Ação d41 Luia do TrabAlho P! 

~~o~ ~~~~~ T~:b:~~~b~l~~~ ... ~~~~~~A~u Bu~ª 
~~~r .. !~~~~~!~~~ r•vulando •• ola i· 
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:Z6B/10 H~:~uro Donovidoa Altero A rad.:~çiio do art. 59 ~a 1.01 
n9 J,6!12, do lS do doiarnbro do l!lS!l, 
quo inatituiu o flupurintondúncia do 
DQBonvolvirnonto do Norüoate, 

26!1/78 l{oluon Carneiro lnatitu1 o aolé.rlo m[nimo proUaa1o -
n~l para oa tr~balhndoroa na • con11tr~ 
ÇIID civil, o da outrall )'rovidonctaa. 

270/78 11ol11on CArneiro Di11pÕU aobr11 o di roi to 11 adicional do 
['urlculonidado, no porcuntunl o c.e 
tuqorlA fJUo onpuc1C1ci\, 

.271/78 t1iJl11on C.arnolro Altor.:a d1Bpou1t1vo da Con11ol1d11Çiio d.lu 
Luill Uo Trolbalho, 

27:!/70 Otto Lohmann D:i novo rod.:~çiio .i' nltnoa "11" do .:~rti 
go 32, da Lol n9 4,!i!ll, du lti do ciÜ 
;or.lllro do 1!164. -

27J/711 llohon cnrnotro Acroacunta_por~'JN!o no artiqo 360 da 
Conaolld~:~çno dôUI LQ11 do Tr4bolho. 

274/76 

27S/78 

.276/711 

277/70 

~Oil/70 

1/fllpon c.uno1ro t\Otlltica a_radaçiio do diapoaitivoll <lo 
Conoolilla'ioo d1111 l.uil ao TrAbalho. 

r.lulaon Carneiro tlo<lit'ica u_rovo'Ja dh!Mlllitivoa da 
Conoolidaçno daa IA1a do ':'rAbalho, 

Uulaon Ci:lrno1ro Altar., a rolla~Ão <lo caput do •rt.l92, 
da ConGolidaçao dAI J.oi& do Tr&bAlho. 

llulaon CArnotro llcro1ccnta 5 3? ao Art. 40l, da Conao 
UdAçiio du Laia do Tr~lho. -

Vnaconcoloa Torroo Concedo ao trabalhlldor \IIII diA útil 
llo I:Ol<JA, por mUa, pArA tutar do i!!, 
toro&IIOD pArt1culara&, 

lU/78 VAiconcolo& Torroa Altera a radAç~o 1lo1 .uta. SOo ,. 
do ~;:;~1 n9 3.31l, <lo 12 d&l IIIArÇO 

:.!82/70 Vaaconculou Torrou Diapõo aot.ro 111 conco~aio do licençA 

283/78 

2114/78 

J05/'78 

286/70 

287/78 

2118/'78 

209/78 

upucial romunonda do &ola 11111.01, 1"'.!! 
101 Ol!lprOQA<lOnllo ft tOf:IOG 011 0111~1:'09111• 

doa ~ doi AIICII do aurviço inintur -
ru)ltO AI lllalllloU ctmprCIAII, COfll to<lOI 
01 c!iro1to& o Villfitaquno, "" dÃ out,'lll 
providinc1Aio 

Vo&conceloa TOrrei Di&põo &obro a inclulio di Adido Md 
cola 0111 ropr .. antaçõo& diplc.&ticaa -

'"'do Jlata. 

franco Kontoro 

Or01t11 Quóroia 

Naluon CarnQiro 

Nollon Carneiro 

llohon Carnolro 

Uollon Carna1ro 

Jl1apÕII &obro a concoaaio do CJratUica 
çio da risco do vidA aoa trAbAlhado = 
ro• na con&truçÃo civil. 

Altar& 1 doatinaçiio d• Taxa .Judiciá -
riA, 0111 hvor da conuruçio do 1difl• 
cio-aodo da Ordem do• AdvOCJ'adol do 
Pra11l • Uaçio do D1Gtrito Fodoto1l. 

AlterA dillpolitivo da rAi no 3.80'7 , 
da 21i do a'JOitO do l!lliO, qu1 di&põe 
&obro A Lcli OttJ&nica da PAvidóncia 
Social, 

~~t~:~:!t~i!í~o 1~1 v~~a~~:u ~i~~ 
ll do j&nuiro do 1!1'73), 

Acro•conta dilliMllit1vo .i Con&olid&çiio 
da& IAil do Tnbalho, 

Hod1tica a rodaçiio do ~ 19, do art. 
li9 da Lo i n9 S ,6!10, do O lia junlho do 
l!l7J, 

Altura diljmll1tivoll da ConaoUdaçiio 
tlan IA1.Iu 1\o Tr.lllulhn, \hlrll o Um du 
uu.alluluour nuvon crittirlun 1lu t'ilfn 
çiio f!u uulf1rlo m[nlno u r1un Y1<Jiinoln7 

~!ll/16 llalllon c,unalro 

2!ll/70 1/ullon Carnolro 

2'JJ176 llol110n Carnalro 

2!14/70 1/alaon Carneiro 

2!15/76 llolaon c.unairo 

2!16/711 Oroaton Quúrcia 

2!1'7/70 arauto• ouiircia 

:.1!10/'76 oro1ta1 Qu6rcia 

29!1/'78 Ora1tea QulirciA 

JC0/78 1\cnriqua d1 La _ ... 

JOl/78 Oraltel QuirciA 

:1112/78 

30J/70 Oraat&a Quiirc1a 

J04/711 ""uro ~nav14ol 

3osna rranco ttontoro 

JUG/'70 .l'OIÚ O<lrnoy 

JUil/'711 Vuconcaloa 'r0rro11 

J09/'70 Vnnconculon Torrou 

1\ltorn d1Dj1D111Uvo da Conaoliüoçiio 
du t.ala do Trnbnlho. 

Modit'ica n radoçiio do ~ l'i', nrt, 39 
da Lul n9 5.8!10, do O do junho do 
1973. 

Dill!lÔO aollra a APlicAÇÃo da1 nortMa 
<lo Pacroto•loi nl.l l.3~S, <lu 26 dll 
abril do l!l'74, aoa funcionlírioll pÜbli 
coa apo1antM1on com tundcunonto na l;; 
'Jial11ção do I'ravlclúnch Social. -

Altuu " rodação do ~ 6Q do 11rt. J9 
~;,i':i n9 !i.ll91l, do u do junho do 

ltoVO'Jn o art. 59 <1111 Lai n9 S.D!lll, do 
8 do junho do l!l'7J, qua altura a la 
qialaçio de provifltincin aocial, õ 
dii outr1111 providünciu, 

Altero 11 redaçiio da al!noo •a•, do 
~~ort, '71.l, da LQ! n9 60S, do S do janei 
ro do 1!14!1 1 quo diapõa 11obro o repeli 
ao ll111!141.nal romunarallo a a I'A'JIUIIOIItO -
do a~~olãrio noa dias !ortadae ciVil ra 
liCJiOIIOio -

~!tot!~ ~or:?;í;~ ~~ r;~·~; :t:;~ ~= 
1!176, 'lUCI dilll!Õo aobro o ao<Juro da 
acid11ntaa do trabalho a car<JO do :mm, 
a dii outra• )lrovidãnciaa, 

ModUica a r1daçio do art. 39 da Lai 
n9 .fi,O!IO, du ll do julho da 1!162, quo 

;:a~!t~~:1g;:~;!~:açio do NatAl P! 

~~~:;o;, ~~a~:o d~0 .~~;~!io 3~~ ~;60 La~ 
La1 Orgé.nica da P&'11vidôncia Social. 

1\aroac:onta 1111 inciao ao art. 69, da 
l.Gi n9 5. 764, d1 16 de do;olllbro da 
1971. 

D11põe &obn~ a conco•eio di anistia 
ao. cidAdioa t)UD 1o!nram aançõ.. do 
toninAdll polca -'to• Inatituciona1a
• C011plo1111ntaroa, a di outraa provi 
diinciaa. 

:!t~~ :o r:~;r,~ ~: i, l:. ~u~;o l~ 
l!l'76, quo di1pÕe 1obra o Hguro di 
acidlntaa do trabalho a c&rgo do INPS, 
o dá outra• providincia•, 

Zntrodua alt;oraçõ ... na Lili n9 6.14'7 , 
d!! 2!1 do novolllbro lia l!IH, quo •dia -
))QQ aobro roajuatornanto colativo d• 
aalirio dai oatogorlna proti11ionl11•, 

Extln9uo Umitll do 1dadl pau filia 
çio ao INI'S o •upr1aa podado de cã 
rõnoia 11111 favor do Uabllhador rural; 

Con&1dor., dodudvoh <l<l runo.la llruta, 
1111r., uraito tln niio 1ncillÜnc1a do 
1Ml1DIIt0 du ll<mdl\, 011 \lrOVIIfitOa c\u OU! 
vtdoruo )IÚbUcoa u llunutldoM llu AIKI 
nontallorill do IIOIJUrpdoa lla pravidÜn = 
cia •oclal. 

llUVOIJA o l)acrllto•lo1 nQ l,GJ~. llo 
1\u <lt]OitO da l!l7U, 

Docl~rn dn utiUdndu plilllloa a Aaao • 
cinçuo do& Colnlloril<lDrou do uoapltal 
Unvoruitíirio rmtonlo Putlro, ,,, U1tú 
rol, -

l:nL1!'Ulü tUIJU1111tou jl~r.l pronoçiiu no 
r.rut•o lltplonncl/1, 
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310/70 Vaaconculon ':'arrua Olu~ÕU •obru incori•Oto~~çJio lla 'JrAlU1 
CGÇIIO lltllclonal 110r tonvo du 1urv1çO 
no• l•tovcntoa da llf•OIIIntador1a. 

Jll/7U 11u111nn C.:arnalro Introdu' altor~~or;iio n.:a IMi n9 4.~!ll,do 
lli llo dualftbro do 1964, !JUC •d11~õa 
aobrc o condOill[nlo am otlHlcaçõoe 
aa lncorporaçõaa 1r:cb1l1ir1ae", 

Jl:Z/7:1 llolaon Carnuiro Acroacont11 dlat•oaitlvo ii COniiOlltlo~~çiio 
d1111 1.0111 do Tul.lAlho, 

JlJ/711 llolaon c.unuirg tlod1t1ca a rotl.-.çiio do ~ ~9 do art11Jo 
~~~. d11 Conaolldoçiio daa Laia do TriW! 

Jl4/70 llobon Carneiro Introduz parÃqrafo único AO Artl'JD 86 
lla Lol n., 4.21:i, du 27 do al.lrll du 
l9GJ U.:atatuto da OrllCil dDII r.tlYDIJA 
dOI), 

315/78 Hol110n Carneiro Acroocontn pariil]roto único ao artlqo 
19 da 1A1 n9 :i,l07, do lJ do autcmbro 
da l!Hi6, que inatltuJ.u o Fundo do Ca 
rantio do hlll[lO do serviço. -

J1G/711 IHtbon carneiro AlterA a Acroaconta dlapoaitivo 'i t.a1 
n9 :i.l08, da :U da actol:lbro de 1!166, 
qua inat1tu1u o Códivo Nacional d11 
Trânsito. 

317/78 Nalaon Carneiro Inatitul o aaliirlo rnlni1110 l,toUaalo -
nal doa ConUJ:~lliat4a. 

318/78 IJolaon Carnolro 

319/78 Nolaon Carneiro 

l:I0/78 Oroataa Quúrcla 

AlterA a a~uaccnta dlapoaltivo na 
Conaolldaçao daa Laia do Trab.tho. 

'l'orna obrlo;Jatãrio o fornaclJMnto rovu 
lar dll axtrato da• conta• vlnculadaa'; 
1nat1tu1daa v-la LC!l n9 S,l07, do ll 
=~~~~~~~do 1!166, p.lo• Bancoa d!, 

DlealÕo aobro a nrr~unaraçio úniM doa 
vlqllAnta• qua allltul 11111 1nat1tu1 -
çõaa bAnciriaa o conglinona; • lli ou 
tru providiinclaa, -

lZl/78 Vaaconcoloa Torro• .Utua d1apoa1çio aobr. apountlldor.t.• 

lll/78 Vuconceloa 'forra• 

324/18 VAICOIIC1tlDI 'J'Orroa 

32)/70 uroDtllll Uuoirch 

326/78 HUtcn CAbul 

327/70 nrav• Júnior 

J<lll/78 Itallvio Coolho 

Jll/70 oruatua Oulircia 

•apaclal do trab•lhador, 

~;!~~.i~·~x~* ~;~t;:~!~~~ •• c: 
rnondldaa no C&S190 2,1,1, Engo= 
nhada, do qulldro qua cluaUioa u 
•ttvidAdaa prothatanala aotvndo oa 
•CJOntaa noctvoa, 

UÁ nD:!A rollaçÃO AD õlrt, 4!11, liA COAI!?_ 
lldolÇAO dlll lA1A (lO Tr.llli1lll0o 

DhilÕo aol.lra A llpllcaçiio du rucu!IDI 
do l'lano Uab1taclonal no IIIJU111ÇAO da 
ifii6YQ11 lloatln.:t.dDI A locaÇADo 

Inatltul o Dia do Alfabcthador, o 
tli outrlll a•rovidünciAio 

Conaidora intiiCJrAntol do IAllirlo,JlArA 
oto!ito lia l'~IIJIII'Ianto tio rapou11o 1o111.:a -
nlll rununur:ado, u 1\0tlll oxtru hab!. 
tuo1a, 

AcraCCtllltl itulll no .:arti!.JO U9 tia Lui 
n9 ~.1117, du lJ llo 11atunbro du 19b6, 
CJUu inlltltui o ru1;1m• Uo l'un..:lo Uu C!!, 
rAntia !lo TIIIIIJKl du tlorviço, 

Vila la du ll.:a!JIIlhiiua AlturA c\111J>011t1vo• do Oacruto•llli 119 
:!J~, 1111 lU du tavuru1ro du l!lb7, qut 
COI'IJllUI,UntDU o MUi.]itJcoU O CÓdicJO 
llraa1luiro du Tulucomun1cn~·Üua. 

lll/711 It4liv1o Coelho 

335/711 Oro11tu Ouúrcla 

336/78 Oro11t111 QuórciA 

ll7/711 Oraatca Quárcla 

ll8/78 Hurllo Panllo 

J3!1/78 Hurllo Paralao 

Joi0/78 o\cc1oly ruhc 

Hl/711 Cllvan Roch• 

HJ/78 Oreetoa Ouircla 

344/78 or .. tel Qulircla 

346/78 1\cclaly F1lhc 

347/78 .1\c:cioly F1lho 

Hll/711 Accloly Filho 

H!l/711 Accloly Filho 

J50/7B Accloly Filho 

351!78 Accloly FilhO 

3:i2/78 Accl.oly Filho 

JSJ/78 Vlr']tllo T5vcn 

J!i4/78 OruatUII QUÚcla 

J~~/78 Oralltllll Quórcln 

,-• 

Terpofelra 6 Olt 

Altera dillpoalçÕCn da lAl n9 c..on,de 
1!i dO A'JOIItO da 1!174, 

AlterA A rodaÇÃO da dii)'DiitiYDI dA 
fAli nQ 4.7J7, do 1~ de Julho do 1~6~, 
que instituiu o CÕ<Iiqo,l:loltoral. 

AcrcaCtlnta ~ .f9 •o o1rt, 71 dA conaoll 
tlo1çiio do1a Leia do TrAbalho. -

tlodit'icA A rollaçÃo do ~ 39 do art190 
:i? dll Lei n? C.,JC.7, de 1!1 do outubro 
do 1!176. 

Inatitu1 a cerraçÃo mcnotÃrla noa dú 
bi toa da obra a contratAliAa polca ~r; 
qioa da Ad'"1niltnçiio dir11ta c indirÕ 
to1, da Un1.lío, .t::atlldoa, D14tr1to FodÕ 
ral a tlunlc1p1oa, niio Pli'JIIII JO(trint.i 
diaa DPÓI o roapoctivo hturQIIIOnto, 

DlapÕa aobro a axtlnçiio da on!itauae 
de bana piiblicoa o particularea, e dÁ 
outras providánclall, 

OlapÕa aobro apUcaçio do ro2ra• pro 
Ctlllluaia, a dÁ outraa providunciaa. -

Veda A !!bricaçio, COIIIorclaliz•çiio a 
ut111:açao do DIU - Dli!IOiitivo Intra 
•Uterino, -

Altera a radaçio do caput do art. 2-t, 
da Lol n9 J.D07, de <16 da aqoato do 
~:~.- LDl OrgâniCA da PrcvidÕnc1a S!! 

nodU'ica a rodaçio do !i '59 do artigo 
J9 da t.ai n9 5.8!10, da D d11 junho da 
1973. 

Acrescenta p.ui<Jrato ao ut. 450, da 
conaolldilçiio das t.oill do Tral.alho. 

Dh!)Õo aobn al.tonçõaa no eódlgo do 
Procoaao Civil, 

DlcpÕO lOUro AI o\çÕIII RonOYAtÓrial do 
locAçÃo. 

DilpÕII aobro o Handallo do So9urança. 

Oia[!ÕO aobro rocuraoa no11 jlrocouo da 
fnl<~nclA, 

tlct<Jula a incidÜncla do lr:.:oo"to 11abr.:. 

~~:~~~~b~ IJ~~~~~~~~ cl~d IJ~!~f~:r oA~~~~ 
elmo• jlatr11:1Dn1a1a dccorrontoa dU' 
allon11çiio A titulo onoro11o o do aucu 
aiio morth aauaa, o dá outra• Jl1'0Yi = 
dünciua, 

Altera ~ rull11Çlio llo art, 47-t, d.:1 CD!!, 
1oUdaçno d1111 Leia do TrAbAlho. 

llcruacont, dlllpol1t1vo li ConllolidAçiio 
•lnu L<Jla do 't'rnl.lnlho, 
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I'I!O:)!:rtltl III! UJ!HO!.U<"'1;0 

~ll'\I.\IJ{1fo JIO!l 'l'r.lltiOIO ~O 1\lrt', ,li'J r 00 nr.t:U4CII'I'O lll'rr.nuo 

rt!--
~O!_ ____ 

-4~/74 

Ul/7~ 

H/7~ 

.h/7~ 

11{75 

18/75 

U/15 

42/1~ 

BU75 

Ol/'1' 

51/16 

53/"'G 

6l/76 

~4/76 

'll/71 

5l/l7 

~3/17 

15!l/77 

l~/7fi 

()/78 

50/18 

J0/18 

"' 
l/1l 

UH 

Ulltor. CAbr01l 

ItMar franco 

Itamar Franco 

CominÃo llir,!!. 
tOt'll 

Clltttte P! 
nhoiro 

Milton CAbral 

CDIII11111ÃO Oir,!!. 
torll 

Oairaa Toixa! .. 
Ruy Santos 

Coml.nio •• Pinançaa 

It&Nr Franco 

ItPAr Franco 

lrÃzaro Barbo-
•• 
H41uro Donov1• , .. 
Nolton C.uno,.!, 

"' 
rr~onco Manto• .. 
Itll~ar franco 

D1rcau Ct~rdo• 

'" 
l t.uttr fnnco 

JoÃo Calmon 

Al.IIIUUidl'll CD,! 
•• 
COIIL1•aio Dir.!!, 
tor• 

Altorol o llogimonto Intortto do Suno~~l]ro fl!dor,,l nao 
partos qu" rr.oncton.:~. 

I111primo nova riJdação 40 t~rt. 76 dr;, Rogi~~>Gnto ln• 
torno, o aditt~•lho l'lll'~IJillfov1ollnllo Jlflmit!r 400 

o rruuidcmto eont~titua, duranto 011 por!ocloa "'' 
reco110 do Congresso IIACiOIIAl, C01111a16oa Capucl• 
11111 Intornaa e l!xtornaa. 

DilpÕo aobu a donominaçÃo do fltJUildo Fadoral na 
cuan~ol>o~r.n, o dii autua prov1diinc1aa, 

r:xt1nguo li Ropr"110nt1çÃo do Sanado 1-'edarul ••• 
Cut~nabt~ra, o tl~ outr1111 providtincilul, 

1\.lton 011 art1, 73, n9 J, 78, cap1.1t, n9 2 e 99 
do 1«1q1rnanto Inta~:no do Sonlldo Fadaral. 

Altera o art. 482 da noaoluçio n9 5B, do ln::, • 
dG outras prov1dêm:1aa. 

oii novt~ redaçÃo t~oa inc1aoa I, llt e IV do ert, 
97 do Rllqimonto lntorno do Sonaclo Federal. 

Di. nova rodaçiio liO out, 317 da Ruoluçio n9 ::.a, 
de 197:.1 IRaguli\IIICinto Adlll.l.n1atrat1vo do Son11do f~ 
dcr.all. 

AcraacontA aline~o ao art, 403 do navU~onto lnta!. ... 
AltorA o art, 403 do RII<Jilllllnto Interno, 

lnat.1tu1 o tllellu Hiat.lir.l.co do tonado Federal, a 
dcttornlina autua providiinciaa, 

AcroecontD altnoll ao ort, 401, do Rag.l.memto I.!!, 
torno do SenAdo rodorAl. 

01 novA reclaçio ao inciao 1 do ut, 119 do fui<J1-
~~~anto lnturno, 

Altaro o art, 441 da Ra11oluçio n(' !)~, do :.lU de 
novulllbro do 1!170, do SenAdo l"ttdonl, 

Racoahaco e01110 aorvJço do cooporaçio intarparlA
JIOntar o Crupe ParlAAKintar do Lln1Jull FrancesA, 

AoiiOIJUI:'ll ia onUdllllull du Clll1110 o diroito ilw 1>111 
pronuneiuo• GObn propolliçÕea VM andAIIIUnto no 
t>nnado u diaei))lina 00110 111ro1to, 

110d1UcA A i:l!'llaçQo do lll'to lBO dO RII!JilliUilLU ln
turno. do Sanado r.aorAL. 

Acraocqnta d1apoa1t1vo AO parSgrafo ilnieo do 
art, 27~ do noaoluçüo n9 lll, da 1970. 

Altora on eru, 62 a 91 do Rllqbtanto Interno tlo 
fÕUI\111\U fudoral, 

Altera A eaapoalçÃo do cla .. aa da CatO!JOr1a runc12 
nal do llaahtent• Loqialativo elo Gr\lpo•At1v1dllllua 
da Apoio loo1J1Alativo de que trllt• a Jtoaoluçio n9 
11, da 1!173, a di outru -prov1dine1 .. , 

Z:Xt.ingua O QuAdro da ·h .. OIIl CLT 1 4Pl'OVAdO pelo A 
to da COIIJ.aaio Oiratora n9 a, da 1976 1 a di outraii 
providlnc1a•. 

J\llgulur.onta a aplicaçio, na adm1n1!troçio do S!n.!1 
do hdora1, doiiL Diatomaa da .Aicanaao a Pl'O<JUAIAO 
Funcional a do AWIIInto Pol' M&rito, 

a) De 5auõu Le11hhtl~u Anterloru 

A~ ta r ~11onta RIIU1tld0 

Franco Hontoro S1111•ro a adoçio d1 novo procedlllltnto Arquhldl 
no euma dt Hensa!Jelll Anul da Prni· (lrtr 367 da RI) 
dente ela hpUblica U COfttlrtSSO NICI!!, 
ftll. 

1 ttmt r rranco ln•tltul, no Sanada Fader11, tclântlco Arq11lvad1 
e1tigto p-ra Unlvarsltirlol, no1 mol• (art. J61 do ~RI) 
dn do u\1ttnto 111 Cimara doi Ceput!, 
clu, 

3/75 tlehon Carneiro 
~,;.I\ 

4/75 1t1m1r Franca 

1/76 1tn1r Franco 

1/78 Halsan C•rnetro 

Indica o eume, poh Comtuio de Agr.!, 
cultura, d1 vl1bllldacle de rulluçio 
de utuclos c cleb1t01 1cerc1 cl1 situa• 
çio florntel brullelrtr 

Su11ere i Com\uio de Canstltuiçia e 
Justiça proceder 'utudos na untldo de 
eschrecer u pode o Cavernado r elo DI,!. 
trlto Federal sor convocado par• prn 
tar eschrocimintol sobre sua adn~lnl; 
traçio 10 Pllnirlo elo Senado Foderal: 
ou, u for o cuo, formular 1 corru· 
pandentt proposlçio ltohhtln, ten
do IIli vlst1 o qui! dispõe o 5\11 elo art, 
17 ela Const1tulçio Fecll'rtl r 

Solicita 11111 u procedi, na âmbito d1 
Co•lnio de [cano•h, estudo conclusl 
vo, •• for111a ele rehtõrto, a rospelt; 
du causu do procuso lnfhclonirlo 
bru11alro, 

Arqulv1da 
(•rt, 367 elo III) 

Arquh1d1 
(art. 361 do RI) 

ArquiVIcll 
(lrtr 36 7 elo R ll 

Sugere .i Co•lnio de Le11hhçio Soei Arquhada 
11 que os rosponsiveh pelo Conulh; (art. 367 do III) 
lnter•lntsterhl d1 Preços sejtm con• 
vtdados 1 pruur os uchretl11entos 
que upeclftca. 

R[QU[RJr.tNTOS ARQUlYAD0$1lQS TtRHDS DO ARTIGO 367 DO II[GIHUTO lfiTERNÓ 

"' Autor 

160/15 Ynconcelo1 Torru 

315/1G Dtalr hcktr 

538/16 1 ta•• r Frtnco 

11177 Hehan C a rne\ra 

12/77 Hurllo Par1fso 

456/77 Hurtro Plr1ho 

575/77 Hurllo hr1ho 

Z8/7B DIrceu Cardoso 

38/70 DIrceu C1rdoso 

55/78 DlrCIU Cardoso 

6Z/7'8 Renato Franco 

66/10 Eurico Reune!• 

06/7R IIU!IO Ruos 

344/78 Lourlnl Bapthta 

340/78 Huoo ll1moa 

354/711 Laurlval Blptll\11 

355/78 Lourhal D1ptht1 

~nnnn Lour·lval 8aptl1t1 

~s~nn Gil ~AI\ Rocht 

UiD/711 rrantQ Hontora 

Assunto 

Tranacrtçio nos Anats 

Convocaçia de Hlnhtro da htlda 

Crhçio de Co,iuio Espechl 

T•anscrtçio no1 Anah 

Voto de 1phuso 

Voto de canoratul•çõu 

Sol\cltaçio de uchrecl•ontas ela t1eu Dlnt!!_ 

" 
Soltcttaçia ele aschracl111entos da Heu Dlrtt.!!, 

" 
Soltclt&çio de uchrecl•entos d1 Heu Dlret!!_ 

" 
Transcrtçio no1 Anth 

Transcrtçio nos Anais 

Voto ela louvor 

Tr•n•crlçio no• Anah 

Voto de Cangr1tuhçõu 

Tran1crlçio nos Anah 

Tr1nscrtçio nos An1h 

Tranacrlçio nus Alllls 

7ranscrtçiio nos An1h 

Transcrlçio no1 An1\1 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Pura u leitura da Mensagem 
Presidencial n• 100, de 1978-CN. referente ao Decreto-lei n• 1.640, de 1978, 
a Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 
minutos, no p\cn6rio da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa. requerimento que 
ser:\ lido pelo Sr I· ·Secretário, 

E lido e dtferldo o stgulntt 

REQUERIMENTO N• J, DE 1979 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 

O Senador abaixo-assinado, com base no Regimento Interno, requer à 
Mesa lhe seja fornecido o número de questões de ordem formuladas durante 
a última sessão legislativa, com indicação de seus autores bem como dos inci· 
sos regimentais cm que se basearam. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1979.- Dirceu Cordoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, projeto de resolu-
ção, que ser:\ lido pelo Sr. I•·Secret:\rio. 

E lido o stgulntt 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• I, DE 1979 

Altero o ort. 40Z da Resoluçio nt 93/70, alterad., pelas de 
nts Zl/71, 66f7Z,JI/73, 6Zf7J e Zl/74. (Re1imento Interno.) 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• Dê-se à allnea C do art. 402 da Resolução n• 93/70, alterada 
pelas de n•s 21/71, 66f12, 31/73, 62f73 c 21/74. a seguinte rcdação: 

"Art. 402 ....... , .. , , ... , , . , , .... , ......... , , .... .. 
a) ................................................. . 
b) ................................................. . 

c) E obrigatória a convocação de candidato ao cargo de 
Governador do Distrito Federal c de Chefe de Missão Diplomâti· 
ca, salvo se tratar de diplomata cm exercício no estrangeiro, caso 
cm que d~pendcrá de deliberação da Comissão, a requerimento de 
qualquer de seus membros." 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Rcvogam·sc as disposições cm contrârio. 

Justlflcaçio 

O objetivo da presente proposição ~ adotar a Comissão do Distrito Fe· 
dcral de melhores dados para cumprir o mandamento constitucional na 
escolha do Governador do Distrito Federal. 

Não nos parece descabida a prctensio, eis que encontra paradigma no 
funcionamento da Comissão de Relações Exteriores quando da escolha de 
Chefes de Missilo Diplomática. Entendemos que as mesmas razões que 
nortearam tal procedimento naquele caso se aplicam no presente cnfoquc. 

Efetivamente nilo se justifica cxigir·se de uma Comissilo Ttcnica que 
regimentalmente tem a atribuição de analisar a indicação de um candidato a 
tão importante cargo sem um contato direto com o indicado a fim de melhor 
aquilatar suas qualificações. 

E verdade que o Resimcnto Interno na allnca b do art. 402 faculta à 
Comissilo a convocação do candidato, não obstante, entendemos ni\o ser o 
mais adequado procedimento, pois, causa, inclusive, constrangimento a 
necessidade de ser deliberada pela Comissão a convocação de determinado 
candidato sem que outro tenha sido tam!Xm ouvido. Pretendemos com isto 
salvaguardar não só a Comissilo mas, principalmente, o indicado, de manei
ra que sendo obrigatória a dita convocação, a subjetividade do entendi
mento quanto à necessidade deixa de existir. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1979, -llamor Fronco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N• 93, DE 1970 

o• nova redatio ao Rea:tmento Interno do Senado Federal. 

CAPITULO 11 

01!1 Escolhas de Autoridades 

Art. 402. Nu apreciação do Senado sobre as escolhas a que rcrcrc a 
incisa III do urt. 42 da Constituição, obscrvur-sc·ilo us seguintes normas: 

c) a convocação de Chefe de Missão Diplomática scrft obrigatória, 
salvo quando se tratar de diplomata cm cxcrcfcio no estrangeiro, caso cm 
que dependerá de deliberação da Comissão, a requerimento de qualquer de 
seus membros; 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido, após publicado c 
distribuído em avulsos, ficarâ sobre a mesa, pelo prazo de 3 (três) sessões, 
pura recebimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador C~sar Cais. (Pausa,) 
S. Ex• não cstã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.) 
S. Ex• não cstâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma comunicação a esta Casa e ao Executivo, de um problema que 
preocupa muito a nossa Região Amazônica, especialmente ao meu Estado, 
o Pará. 

Trata-se da redivisão territorial, que desde o Império, da Primeira 
República, c da Segunda, ~ mattria que vem preocupando toda a Nação 
Brasileira. Nesse território imenso do Brasil, hoje, já bastante povoado, era 
a grande Amazónia, até hã bem pouco tempo vazia, podemos dizer. muito 
acentuadamente, até 1964, quando alguns grandes programas foram lança· 
dos. Lançados com toda a oportunidade, vêm permitindo ao brasileiro 
tomar posse, a posse física daquela imensa, rica e futurosa região brasileira. 

O assunto, Sr. Presidente, prende·se aos reclamos que venho recebendo 
do meu Estado, não somente do meio politico, como acentuadamente dos 
meios empresariais. A Federação das Indústrias do meu Estado, e outros ór· 
gilos paralelos, como a Associação Comercial do Pará, nos passaram um 
telegrama que vou ler para que conste deste meu pronunciamento: 

"Dirctoria Associaçilo Comercial Pará, última reunião or· 
dinãria, deliberou ma.nifetar aos representantes do povo paraense 
no Congresso Nacional sua grande crescente preocupação face 
noticias vem sendo insistentemente divulgadas imprensa brasileira 
sentido criação Território ou Estado Carajãs, cujos estudos esta· 
riam cm fase final cm sctores técnicos Governo Federal. Ante 
grave ameaça economia paraensc, testemunhamos ao digno 
Parlamentar nossa confiança estarâ alerta no combate contra 
pretendida mutilação território paraensc,juntamente área cm que 
expressivos projetas mineralógicos e pecuários estão sendo c 
futuramente serão implantados. Atenciosamente. 

Affonso Gadelha Simas, Presidente Associação Comercial 
Parã," 

Sr. Presidente, este assunto tomou vulto no final do ano findo. Nós 
conhecemos as preocupações do nosso Governo, nós sabemos que grandes 
inversões têm sifo feitas no nosso Estado, mas sabemos tamtxm do grande 
esforço e da participaçio dos Governos estaduais e dos Executivos acentua
damente do Estado do Pará, bem como do Estado de Goiás, c por que não 
dizer? -também do Estado de Mato Grosso, em aprov~itareJR as regiões 
ricas, promissoras, para que os Estados se tornem prósperos. 

No que se rerere ao meu Estado, Sr. Presidente, ele se divide 
praticamente em três faixas - uma, que ~ a faixa denominada do Baixo 
Amazonas, que, partindo dos limites do Amazonas com o Pará, alcança as 
proximidades de Bcl~m. Já se falou c muito se pediu para que ali se cons
titulsse um Estado. 

A outra é a rica e promissora Região do Vale Tocantins-Araguaia, 
que serve ao ParA, parte do Maranhão c Goiâs. Nessas regiões, graças ao 
esforço do nosso Governo, ao Projeto RADAM, encontramos as ricas 
provfncias de ferro, da serra dos Carajâs, que silo as mais ricos do Brasil e 
dentre as mais ricas do mundo, c outros minérios, que nilo vou detalhar, 
para não me alongar. O Governo do Brasil, numa medida renlmcntc 
oportuna, voltou-se para aquela região exatamente no momento cm que ela 
tem o que oferecer ao Brasil, como, por exemplo, as forças dos seus rios, daí 
surgindo o grande Projeto da hidrelétricu de Tucuruf, que scr{t a maior do 
Brasil e ficará entre as mniorcs do mundo. A regiilo cm todo o seu conjunto 
oferece, pelos estudos, entre quarenta c cinqUenta milhões de kw de energiu 
-c, só em Tucuruf, de oito milhões d~: kw, nu hidrclêtricn j6 iniciuda gruçus 
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a corajosas medidas tomadas pelo Governo do Presidente Ernesto Gciscl, 
nn oportunidade cm que o Brasil reclama cncraia cl~trica. 

Juntem-se à energia de Tucund, as riquezas du Serra dos Carajás. De 
outra parte a implantaçllo dos grandes projetas para aproveitamento da 
bauxita que darâ ao Mundo c ao Brasil o a\umlnio que reclamam. Olhemos 
para o Sul do Pará, onde, em dois municípios, Conceiçllo do Araguaia c 
Santana, se instalam das mais ricas c promissoras fazendas de criação do 
Brasil. Tudo isto recebeu a colaboração dos nossos Governos Estaduais do 
Pará. Cerca de mil quilõmctros de estradas, apesar das deficiências financci· 
ras com que luta o Estado do ParA, estão sendo construldas c algumas 
conc\uldas c inauguradas. como por exemplo a estrada que liga Bcl~m a 
Brasflia c a MarabA, trabalho que foi ainda concluldo no final do Governo 
do hoje nosso colega, aqui, Senador Aluisio Chaves. Tudo ~ feito com 
sacrifício, com esforço grande c louvável. Todos esses ratos criaram para o 
Pará esperança que nós os paraenscs, brasileiros apaixonados pelo nosso 
Pais e pela nossa Região, dcscjAvamos para fazer do Parã uma região prós
pera para o Brasil. 

No entanto, Sr. Presidente, 6 com o maior respeito ao Executivo que 
achei de, na primeira reuniilo do nosso Senado, transcrever o telegrama que 
mostra as apreensões dos nossos poUticos, c tambf:m das classes empresa
riais do meu Estado, porque, retirada essa ârca - como se ve atravf:s de 
noticiários - sem debate c sem estudo, nlo seria nenhuma vantagem para o 
Pais. Temos o exemplo dos Territórios; ali estA o AmapA. Quantos anos, 
com uma administração tio onerosa quanto a do Estado do ParA, e ainda 
nada apresentando! 

Portanto, achamos que estudos devem ser rcitoa, cuidadosos, c, aqui 
deixamos a advertancia que razcmos como do nosso dever, atendendo aos 
apelos dos homens das classes empresariais do meu Eatado, doa nossos 
companheiros politicas e da nossa gente que quer o Brasil grande, c nlo 
Estados retalhados, divididos, sem evidentes vantagens para o Brasil. Mas. 
como temos a certeza de que podemos confiar no bom-senso daqueles que 
dirigem o nosso Pais, deixamos aqui a advcrtencia c o apelo da sente do 
ParA. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Leite Chaves, 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Ka\ume- Jos~ Guiomard- Evandro Carreira- Joio Bosco
Raimundo Parente- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José 

Sarncy - Pctrónio Portclla - Mauro Bcncvidcs - Ascnor Maria -
Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurcma- Luiz Cavalcante 
-Teotónio Vilela- Lomanto Júnior- Joio Calmon- Amaral Peixoto 
- Huao Ramos - Nelson Carneiro - Roberto Satumino - Itamar 
Franco - Murilo Badaró- Tancredo Neves - Amaral Furlan - Uzaro 
Barboza- Vicente Vuolo- Affonso Camargo- Jos~ Richa- Leite Cho· 
vcs- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)~ Sobre a mesa, comunicações que 
scrlo lidas pelo Sr. lt-Sccrctãrio. 

São lidas as stgU/nlts 

Exm• Sr. Presidente do Senado Federal: 

Os Senadores infra-assinados, nos termos do § I• do art. 64 do Regi· 
monto Interno da Casa, indicam a V. Ex• o nome do Senador PAULO 
BROSSARD para Lldcr da bancada do MDB na Sessão Legislativa de 1979. 

Sala das Scssiles, 5 de março de 1979. - Mauro Btntvidts - Ltllt 
Chaves- Cunha Lima- Omrts Quércia- Evtldsio Vieira- Dirceu Car
doso- Htnriqu< Santlllo- Ada/berro Stna- Jalson Barmo- Jost Rlcha 
-Itamar Franco- Humbrrto Lucena- Pedro Simon- Tancrtdo Ntvts
Roberto Saturnino - Evandro Carreira - Lá:aro Barbo:a - Nelson Car
neiro- Franco Momoro. 

••••• 
Senhor Prcsidcillc: 

Em cumprimento oo disposto no§ I• do urt. 64 do Regimento Interno, 
temos a honra de indicar pnru a Liderança da Maioria o nobre Scnu.dor 
JARDAS PASSARINHO. 

Sola dos Sessões, I• de morço de \979.- Gastão Mülltr- Saldanha 
Dml- Aloyslo Chaves- Murllo Badaró- João Basco "- Luurl••al Bop· 

llsla- Nilo Coelho- Alexandre Costa- Benedito Ferreira- Ctsar Cais 
- Amon de Mello- Joiio Calmon- Mendtr Cana/e- Jurahy Magalhães 
- Henrique de La Rocqut- Josi Sarney- Luiz ViatUJ - Adtrbal Jurtma 
- Josi Lins- Benedllo Contias- Lalz Cava/canle- Dirceu Arcol'trde-
Affonso Camargo - Tarso Dulra - Gabriel Hermes - Lomanlo Joinior
Htlvldlo Nunes - Raimundo Partnle -Jorge Kalumt - Passos Poria -
Ptdro Pedrossian- Moacyr Dalla- Pelrónlo Parlei/a- Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As comunicações lidas vão à 
publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinna)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

(Mat~rias incluldas cm pauta nos termos do§ \t do an. 368 do Regimento 
Interno) 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22, DE 1975 
(ntl-469/~. aa Cau de ort1eat) 

Torna obrigatória a venda avul18 de peças c acessórios desti
nados lt reparação de veiculas automotores. 

Andamento: 
2·5· 75 - Lido em PlenArio c despachado lts Comi55ilcs de 

Economia e de Transportes, Comunicações c Obras Públicas. 
18-8-75- Lidos os Pareceres n•s 312-CE c 313-CT, favo

rAvcis ao Projeto. 
7·10..75 - Discussão encerrada após apresentação da 

Emenda n• I (Substitutivo). A Comisslo de Constituição e Justiça· 
para opinar sobre o projeto c a emenda. As Comissões de Econo
mia c de Transponcs, Comunicações c Obras Públicas para o 
exame da Emenda. 

22-9-78- Lidos os Pareceres n•s 57g·CCJ, pela constitucio
nalidade c juridicidadc do Substitutivo de PlcnArio; 579-CE, con
trArio c 580-CT, favorável. 

Em votação, 
Os Sn. Senadores que aprovam a tramitação d~ matt:ria, queiram per· 

manccerscntados. (Pausa.) · ., 
Rejeitada. 
Negada a tramitação, o projeto vai ao Arquivo, feita a devida comuni· 

cação lt Câmara doa Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -lteat2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1976 
("' 279-B/75, u Cau de orl .... ) 

Dispõe sobre o trabalho em laboratórios qulmicos c farma· 
cêuticos que manipulam hormônios. 

Andamento: 
S·5· 76 - Lido cm PlenA rio c despachado lts Comissões de 

Saúde, de Lcsislação Social c de Finanças. 
S-10..76- Lido o Aviso n• 515/76, do Minist~rio da Saúde, 

encaminhando informações solicitadas pela Comiasilo de Saúde. 
8-3-78- Lido o Aviso n• fiJ/78, do Minist~rio do Trabalho, 

encaminhando informações solicitadas pela Comissão de Saúde. 
1•·12-78- Lidos os Pareceres n•s 828-CS, contrArio; 829-

CLS, ravorâvcl, nos termos do Substitutivo que apresenta, com 
voto vcnctdo dos Senhores Senadores Lenoir Vargas c Ruy 
Santos; 830-CCJ, pela constitucionalidade e juridicidade do Pro· 
jeto nos termos do Substitutivo da Comissilo de Legislação Social; 
c 831-CF, favorAvcl ao Substitutivo da Comissão de Legislação 
Social, com voto vencido dos Senhores Senadores Ruy Sontos c 
Saldanha Dcrzi . 

PROJETO SOBRE A MESA PARA RECEBIMENTO 
DE EMENDAS 

Projeto de Decreto Lcgislotivo n• 27, de 1978, que aprova os 
contas do Excclcntfssimo Senhor Presidente du Rcpúblicu, rclu
tivas oo Exerclcio de 1977. 

Prazo- ut~ 5 de março de 1979; 
3•dlu-5demorçode 1979. 
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Em votaçllo. 
Os Srs. Senadores que aprovam a tramitação da matéria, queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 

O Sr. O mies Qufrda (MDB- SP)- Sr. Presidente, requeiro verifica· 
ção de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai-se proceder à verificação 
requerida pelo nobre Senador Orestes Qutrica. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o Regimento ln· 
terno, suspendo a scsalo por cinco minutos, para que os Srs. Scandorcs pos· 
sam se dirigir ao plenário. 

( Swptnsa à.r 15 hortu e JJ minutos, a sessão é rtabtrta às 1 s 
horas • J6 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está reaberta a sesilo. 
Os Srs. Lideres já podem votar. (Pausa.) 
Está suspensa a sessllo por falta de energia elttrica. 

(A sessão t suspensa às 14 horas e J7 minutos e reaberta às 14 
horou46 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Reaberta a sessilo, vamos 
proceder à vcrificaçllo. 

Autorizo o Sr. 1•-Sccrctário a fazer a chamada nominal, cm virtude de, 
com a falta de energia, ni1o funcionar o painel clctrônico. 

Os Srs. Lideres votarão cm primeiro lugar. 

I Proctd..s• à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM"SIM" OS SRS. SENADO· 
RES: 

Paulo Brossard- Líder do MDB 
Adalberto Sena 
Evandro Carreira 
Mauro Bcncvides 
Cunha Lima 
Humberto Lucena 
Dirceu Cardoso 
Roberto Saturnino 
Tancrcdo Neves 
Orestes Qutrcia 
Henrique Santillo 
Jost Richa 
Leite Chaves 
Evclásio Vieira 
Pedro Simon 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS. SENA· 
DORES: 

Murilo Badaró.:... Llder da ARENA 
Jorge Kalume 
João Basco 
Raímundo Parente 
Aloysio Chaves 
Gabriel Hermes 
Henrique de La Rocque 
JostSarney 
Dirceu Arcoverde 
flelvldio Nunes 
Luiz Cavalcante 
Lourival Baptista 
Passos Porto 
Juthuy Mugulhnes 
Lomnnto Júnior 
Gustilo MUller 
Mendes Canal e 
Pedro Pedrm~iun 
Suldunhu Dcrli 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costu) - Votmum contra u pros· 
seguimento da trnmiuu;i\u da matériu \9 Srs. Sc:nmJorcs, ocorrendo 15 voto~ 
fuvorúvci:;, 

Negada a tramitação, o projeto vai ao Arquivo, feita a devida comu
nicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotada a mattria cons· 
tantc da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU· 
BL/CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU· 
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Bcncvidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O meu Estado, nos últimos dias de 197g, perdeu um de seus filhos mais 
dignos, com inestimáveis serviços prestados à comunidade cearensc. 

Trata-se do Padre José Arimatéia Antunes Diniz, figura de marcante 
relevo nas esferas socio·religiosas, mercê de suas virtudes c extraordinário 
espfrito de liderança. 

Tendo-lhe sido atribufda, pelo inolvidável Dom Antonio de Almeida 
Lustosa, a assistência eclesiástica da antiga Federação dos Circulas Operá
rios, iniciou aquele sacerdote, ali, um apostolado dos mais dinâmicos c 
bcnfazcjos, que o transformou cm vulto respeitado c querido cm todo o ter
ritório alcncarino. 

Homem dotado de notável acuidade c singular força de vontade, desen
volveu um intenso labor junto aos trabalhadores cristãos, tornando-se deles 
porta-voz credenciado perante autoridades c cmprcsârio!., a nm de concre· 
tizar reivindicações justas c legitimas. · 

A Rádio Assunção, poderoso veiculo de divulgação, pertencente à 
Arquidiocese, contou, ao ensejo do lançamento da idéia de sua criação, com 
o valíoso apoio do Padre Arimattia Diniz, inclusive para a obtenção da 
indispensável autorização legal que marcou o cfctivo início de suas transmis-
sões. . 

Acometido há mais de I dtcada de insidiosa moléstia que o impedia de 
locomover-se com as suas próprias forças, nem por isso sentiu-se dcscncora· 
jado para prosseguir cm sua faina incessante, fazendo-o sempre com conta
giante entusiasmo, que a todos vivamente impressionava. 

Juntamente com Cabral de Araújo c o seu saudoso c fraterno amigo 
Vicente Gaspar, fundou, cm Fortaleza, a Associação Beneficente Ccarensc 
de Reabilitação (ABCR) destinada ao atendimento dos parapltgicos, 
contando, para isso, com a ajuda do Poder Público e de todas as ~madas 
sociais do Ceará. 

O hebdomadário A Forra/t:a era, portm, o centro de irradiação de suus 
atividadcs, transformado cm int~rprcte do pensamento de. ponderável cor
rente do laica to. 

Ao seu corpo rcdotorial, pertenci durante três lustros, convivendo, de 
perto, com Arimatéia e sentindo a sua imensurável combatividade para 
fazer circular o jornal, cm meio às mais duras adversidades. 

De todos os acontecimentos vividos pelo País, procurava inteirar-se. 
informando-se, às vezes, dirctamcnte dos mais altos escalões, dos quais recc· 
bia sensibilizadoras dcrcrências de carinhosa ntençllo. 

Ao agravar-se o seu estado de saúde, cm setembro de 1977, foi 
obrigado, par imposiç11o médica, a hospitalizar-se cm nosocômio do lN PS, 
localizado cm Mcssejana, sendo edificante a sua ânsia de rcstubelcccr-sc 
pura continuar porfiando em favor das causas que nbraçurn. 

Visitnndo-o, naquela ocusillo, pude sentir u sua inquebruntúvel rcsis· 
tCnciu dc ânimo, infundindo-me confiança quanto às perspectivas de n:
tornur às lides habituais. 

A 29 de dezembro de 1978, porl:m, veio a falecer o Pudrc Josi: 
Arimatéiu Diniz, assistido pelo seu mt:dico, por sua familiu e por incontáveis 
umigos, 

O seu corpo foi veludo nu Catedral de Fortaleza, i\ quul acorreram sa
cerdotes, nutoridudes, pu rentes e incomput(lvcl mussa de liéis. 

O seu dcsuparecimcnto significou pcrd11 paru o Clero c a Clllctivid:~dc 
;dcm:arinos, que pmntciam <I morte daquele homem ~implc!oo, gcncrosn, in· 
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tr~pido, sempre disposto a servir ao próximo, inspirndo permanentemente 
nos admiráveis ensinamentos do Evangelho. 

Ao Padre Arimatl:ia Diniz, Sr. Presidente -que foi um ilustre c bravo 
cocstaduano c grande amigo - rendo, desta tribuna, o preito de minha 
admiração c profunda saudade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não hd mais oradores ins· 
critos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a scssno, designando para 
ade ama11h1l a seguinte 

ORDEM DO DIA 

/darérlas incluldas em Ordem do Dia para que o Plenário delibere se 
d~v~m ter prossegu;mento. 

(§ I• do art. 368 do Regimento Interno) 

-1-

PROJETODE LEI DACÃMARA N•87, DE 1975 
(N• 51/75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o realstro de empreus nu entidades Oscallzado
rasdo exerclclo de prollasões. 

Andamento: 

7-11-75- Lido cm Plenário c despachado à Comissão de Lcgislaçilo 
Social. 

24·9-76- Leitura dos Pareceres n•s 796-CLS, favordvcl c 797·CSPC 
(exame solicitado pela Comissão de Legislação Social), favordvcl. 

19·1 1-76- Discussão encerrada com a apresentação da Emenda n• I
Substitutivo, de autoria do Senhor Senador Ruy Santos, Despachado à 
Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer sobre o Projeto c a 
emenda e às Comissões de Legislação Social c de Serviço Público Civil para 
o exame da emenda. 

29-6-78 - Lidos os Parçccres n•s 394-CCJ, pela constitucionalidade c 
juridicidadc do Projeto e do Substitutivo; 395-CLS, favorável; c 396·CSPC, 
fuvorâvc.l, com subcmcnda que apresenta. 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 178,de 1976-
COMPLEMENTAR 

Acrescenta parAgrafo único ao art. 34 da Lei Complementar n• I I, de 
25 de maio de 1971, estabelecendo prescrição qUinqUenal para as impor· 
tdncias devidas ao FUNRURAL. 

Andamento: 

10·8-76- Lido cm Plenário c despachado às Comissões de Constitui· 
ção c Justiça, de Agricultura, de Legislação Social e de Finanças; 

2·12·78- Lidos os Pareceres n•s 89Q.CCJ, pela constitucionalidade c· 
juridicidadc; 891-CA, favorável; 892-CLS, favorável; c 893-CF, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- EstA encerrada a scssilo. 

( Ltvanla·se a stssão às /8 horase lO minutos.) 
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Presidente: 
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Suplentes de Secret,rlo: 
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ATA DA 3• SESSÃO, EM 6 DE MARÇO DE 1979 
I' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESJDRNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E ALEXANDRE COSTA 

.lS /4 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto S:nu - Jo~o Rosco- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gu· 
bricl Hermes- Henrique de la Rocque- Dirceu Arcoverdc- Helvldio Nunes
Ctsar Cais - José Lins - Mauro Bencvides - Cunha lima - Millon Cabral -
Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viu· 
na - Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Muri\o Badaró -
Orestes Quércia- Henrique Santillo- Utzaro Barboza- Gaatilo Müllcr- Men· 
des Canale- Pedro Pcdrossian- Saldanha Dcrzi- Affonso Camargo, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimen· 
t<l de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a sessão. 

O Sr. lt-Sccrctârio procederá à leitura do Expediente. 
E lido o stgulntt 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Stnho,. Prtsldtntt da Rtpúbllca, suhmtttndo d dtllbtrarào do Stnado pro}rto 
dtlel: 

MENSAGEM N• 33, DE 1'179 
(n' 30{79, na ori1em) 

Excclcntfssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do art. S 1, combinado com o art. 42, item V. da Constituição, tenho 
a honra de submeter à elevada delibcraçlio de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposi~o de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de 
lei que "'dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Fc· 
deral, c dá outras providências". 

Brunia, 18 de revereiro de 1979.- Emnco Gelsel. 

E.M.E. N• 16f78·GAG. 

Brasma, 4 de setembro de 1978 

Excclentfssimo Senhor Presidente da República: 

As dificuldades naturais da transrcrênciu da antiga Capital Federal para Brusfliu, 
C<IM prazo marcado dia, mês c ano, dificultaram sobremaneira a elaboraçilo de leis 
eapc<:iais ;»ara a Policia Militar e Corpo de Bombeiros do novo Distrito Federal, que 
C<lntinuaram, no primeiro d=nio de existtncia da cidade, a ser regidos pela legis· 
la;ilo aplicâvel àquelas Corporações ao tempo do antigo Distrito Federal, quando 
integravam a estrutura do entilo Minist~rio da Justiça e Negócios Interiores, 

Passadas essas dificuldades dos primeiros anos, impunha-se, tamb~m nesse 
importante sctor, ligado, diretamcntc, à segurança da Capital Federal, dentro de sua 
destinaçlo constitucional de mantcncdora da ordem pUblica, u consolidaçào do regi. 
mcjurldico de suas Corporações Miliuues. 

hso, al~m de imperativo legal, que desde a transrerênciu da Capital, estava a exi· 
gir n elaboração de leis especiais, Distrito Federal, dentro de idênticos principies esta· 
bclccidos para as Forças Armadas, c que mereceu aprovaçfto do Estado-Maior das 
Forças Armadas, conrorme or. n• 056-IGPM/1, de 12 de maio de 1978, encaminhado 
a.oDistrilo Federal, tudo de acordo com o OL nt 667, de 2 de julho de 1969, que tratu 
dnlei orgânica das Polícias Militares c Corpos de Bombeiros dos Estados, Territórios 
c Distrito Federal. 

An~c ao exposto, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência, para apreciaçào 
do Senado Federal, nos termos do art. 17, § 1', combinado com o art. 42, V, da 
Constituiçilo Federal, o incluso antcprojeto de lei, que dispõe sobre as promoções dos 
Oficiais da Policia Militar do Distrito Federal. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência o~t protestos de minha maior 
estima c elevada consideraçilo.- Elmo Scrtjo Farias, Governador. 

PROJETO LEI DO SENADO N• 2, DE 1979·DF 

Dllpõe tobre as promoções doa OOc:lals da PoUcla Militar do Dlalrlt() 
Federal, e di& outras proYid~nc:ill. 

O Senado Federal decreta: 

CAPITULO I 
Das Generalldade!l 

Art, I' Estu Lei cstubclccc os crit~rios cus condições que a~seguram uos O lidais 
du uuvu du Policia Militur do Distrito Fcdcru\ o acesso nu hierarquia policiul·militur, 
mediante J'l'omoçlio de rormu sclctivu, gruduu\ c sucessiva. , 

Art. 2Y A promoção é uto udministrutivo c tem como linulidudc b~~icu o prc· 
C!'l'ilill'cnto, selctivo, dus Vll!lUS pertinentes uo !lruu hicr!'trqulco ~upcrior, cum busc . . 

Art. 39 As formas. gradual c sucessiva, resultarão de um planejamcnto para u 
carreira dos Onciais, organizado na Corporaçào pelo Comundo·Ocral, conrormc 
prescrição contida no art, 59,§ 1•, da Lei n' 6,023, de 3 de janeiro de \974. 

CAPITULO 11 
Dos Critérlot da Pron1oçio 

Art. 49 As promoções serão crctuadas pelo critério de: 
a) antigUidade; 
b) merecimento, ou ainda, 
c:) bravura; e 
d) post•morrem. 
§ I t Em casos excepcionais pode rã haver promoç~o cm ressarcimento de prctc· 

riçllo. 
§ 29 Nilo haverA promoçAo de or;cial por ocasião de sua transferência para a 

reserva remunerada ou de sua rerorma. 
Art. S• Promoçilo por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hicrflr· 

quicA de um Oficial sobre os demais de igual posto, dentro do mesmo Quadro. 
Art. 69 Promoçilo por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de 

atributos c qualidades que distingue c realça o valor do Oficial entre seus pares, avalia· 
do no decurso da carreira c no desempenho de cargos, r unções, missões c comissões 
exercidas, cm particular no posto que ocupa, ao ser cogitado pura a promoção. 

Art. 79 A promoçao por bravura ~ aquela que resulta de ato ni'lo comum de 
coragem c audflcia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, 
representa rcitos heróicos indispcnsâveis ou úteis As operações policiais·militurcs, 
pelos resultados alcançados ou pc:lo exemplo positivo deles emanado. 

An. H• Promoção post morttm t: aquela que visa expressar o reconhecimento do 
Distrito Federal ao Oficial, falecido no cumprimento do dever ou em conseqüência 
disto. 

Parágrafo único. Scr4 promovido, também post mofltm, o Oficial a quem cabia 
a promoçAo, nilo cretivada, por motiVO de ICU raltcimento, 

Art. 99 Promoção em rcuarcimento de prcteriçAO'taquela reita após ser reconhc-, 
cido,ao Oficial preterido, o direito A promoçlo que lhe caberia. 

Parâgraro único. A promoçAo serA dctuada ~tsundo os crit~rios de antigUidade 
ou merecimento, recebendo o Oficial, a11im promovido, o número que lhe competia 
na csa&la hierárquica, como se houvcuc sido promovido na ~poca devida. 

An. 10. As promoções são erctuadas, obedecendo os scgujntcs critérios: 
a) pelo crit~rio exclusivo de antigUidade, para as vagas dé Oficiais subalternos c 

intermediários; 
b) pelos critérios de antigUidade e merecimento, de acordo com a proporcionali· 

dade estabelecida na regulamentação da presente lei, pura as vagas de Major PM c 
Tenente.Coroncl PM: 

c} pelo critério único de merecimento, para as vagas de Coronel PM. 
Parágrafo ünico. Quando o Oficial ror o primeiro no Quadro de Acesso por 

Anligüidadc (QAA) e no Quadro de Acesso por Merecimento (QAM}, concorrendo 
simultaneamente à promoção pelos dois critérios, o preenchimento da vaga de 
antigUidade podcrâ ser reito pelo critério de merecimento sem prejufzo do cômputo 
das futuras quotas de merecimento. 

CAPITULO III 
O.• tondl~ b.úl<aJ 

Art. 11. O ingresso na carreira de Oficial será feito, satisreita!l as exigências 
legais, nos postos iniciais de cada Quadro. 

§ 1' A ordem hicrârquica de colocaçilo dos Oficiais nos postos iniciais resulta da 
ordem de classificação cm curso, concurso ou estágio de cada turma, obedecidos os 
graus finais obtidos. 

§ 2• No caso da concluaAo do Curso de Formação de Oficiais ocorrer no mesmo 
ano haivo, cm Corporações e datas diferentes, será fi)(.ada pelo Comandante-Geral 
uma data comum para a declaraçilo de todos os Aspirantcs·a·Oiicial PM, que passa· 
rilo a constituir uma única turma de rormaçil.o. A classHicaçi!.o nu turma, obcdccerfl. 
aos graus absolutos obtidos na conclulilo dos c:ursos. 

Art. 12. Para o ingresso no Quadro de Acesso é ncc:euflrlo que o Oliciul sutisfaçu 
os sesuintca requisitos casc:ncluis: 

a) Condições de acesso; 
I- curso ou concurso cKigidos cm leis ou regulamentos: 
11 - intcrstlcio: 
111-aptidilo flsica; 
IV- tempo mfnimo arregimentado cm cada rosto; c 
V- condições peculiurcs a cada posto dos di r crentes Qundros. 
b) Concr.ito profissionnl; c 
c) Conceito morul. 
Pnrllgrufo único. A rcgulamcntuc;lto du presente Lei dctinirfl c discriminurfl ~~~ 

condi.çõcs de uccs~o c o pro~edimento purn u uvuliuçno dos conceitos rrnlis~iunnl c 
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Art. 13. Pura ser promovido pelos crit~rios de antigUidade ou de merecimento í: 
indispensável que o Olicial esteja inclufdo no Quadro de Acesso. 

Art. 1~. O Olicial PM agregado, quando no desempenho de cargo policial-mili· 
tu r ou.co~sLderudo d~ natureza policial·militar, concorrerá à promoç!io por quah.qucr 
dos cnt~nos, se~ ~rcJulzo do ~umcro de concorrentes regularmente c.tilipulado. 

Parágrafo umco. O Olic1al PM agregado, por qualquer outro motivo somente: 
será promovido pelo crit~rio de antigUidade, ' 

Arl. IS. O ~ficial, qui: se julgar prejudicado cm sua classificação no Quadro de 
Acesso, poderá mtcrpor recurso ao Comandante-Gera\ da Corporação como última 
instância na esfera administrativa. ' 

§ I' Pmra a apresentação do recurso, o Olicialterá prazo de IS (quinze) dias corri· 
dos, a contar do dia do conhecimento, na OPM cm que serve, da publicação oficial a 
respeito, 

§ 2• O recurso referente à composição do Quadro rtc Acesso deverá ser soluciona· 
do no prazo máximo de 30 (trinta) diu contados a partir da data de seu recebimento.· 

Ar~. 16. O Oficial, que se julgar prctc~id~ ou prejudicado cm sua promoção, 
poderá tntcrpor recurso ao Governador do D1stnto Federal, como última instância na 
esfera administrativa, 

Parágrafo único. Para a apresentação do recurso, o Oficial terá o prazo de 1 s 
(quinze) dias corridos, a contar da data da publicação do ato no órgilo nficial. 

Art. 17. O Oficial será ressarcido de preterição, desde que seja reconhecido 0 seu 
direito à promoção, quando: 

a) tiver solução favorável no recurso interposto; 
b) cessar sua situação de desaparecido ou extraviado; 
c) for absolvido ou impronunciado no processou que se estiver respondendo• 
d) for justificado cm Conselho de Justificaçilo; ' 
e) ti\ler sido prejudicado por comprovado erro administrativo. 

CAPITULO IV 
Do procesumtnto das promocões 

An. 18. O ato de promoção ~ consubstanciado por decreto do Governador do 
Distrito Federal. 

§ I• O ato de nomcaçào para o posto inicial da carreira c os atas de promoção 
àquele posto c ao primeiro de Oficial Superior acarretam a cxpcdicJo de carta·putcn· 
te, pelo Governador do Distrito Federal. 

§ 2• As promoções aos demais po5tos scrào apostiladas à última carta·putentc 
expedida, 

Art. 19. Nos diferentes Quadros, as vagas a serem consideradas para as premo· 
çõcs sedio provenientes de: 

a) promoção ao posto superior imediato; 
b) agregação; 
e) passagem à situação de inatividade; 
d) demissão; 
e) falecimento: 
O aumento de efctivos. 
Art. 20. As vaga& silo consideradas abertas: 
a) na data da publicaçlio oficial do ato que promove, agrega, passa para a 

inatividadc ou demite o oficial, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data· 
b) na data oficial do óbito; • ' 
e) como dispuser a própria lei, no caso de aumento de cfetivo. 
§I'~ Cada \laga aberta cm determinado posto acarretará VIISaS nos postos inferia· 

rcs, sendo esta seqUência interrompida no posto cm que houver preenchimento por 
excedente, ressalvado o caso da vaga aberta cm decorrência da aplicação da quota 
compulsória prevista no Estatuto dos Policiais· Militares, 

§ 2'~ Serão tumb~m consideradas as vugas que resultarem das transferências ex 
officio para a rc:.ervu remunerada, já previstas, at~ 11 data du promoção inclusive, bem 
como as decorrentes de quota compulsória. 

§ 311 Feita a upuruçllo de vagas a preencher, este número não sofrerá ultcruçllo 
após n organizaçi\o pela CPO das Propostas (Conjunto de l.istus) para promoção, por 
merecimento e antigUidude, 

Art. 21. Ni1o preenche vaga o Oliciul que, estando agrcgudo, venha a ser 
promovido c continue nu mesma situaç!lo, 

Parágrafo único, A promoção, neste cuso, deve rcspcitur, rigorosamente, u 
·proporcionalidade dos crit~rios de antigUidade c merecimento estabelecidos na 
regulumcntuçào da presente Lei. 

Art. 22. As promoções scri\o cfctuadus anualmente, nos dias 21 de abril, 25 de: 
agosto e 25 de dezembro para us vugasubcrtas utt: os dias lO de março, 10 de julho c 
lO de no\lcmbro, rcspcctivumcntc, bem como pura as decorrentes destas promoções, 

§ 1o Para us promoções po51 morlt/11, por bruvuru c cm rc:~surcimcnto de preteri· 
çào, poderá ser estabelecida qualquer outra datu. 

§ 2' A antigUidade no posto ~ contada a partir du dutu do ato da promoção ou 
nomcuçi'io ou nu duta especificada no próprio decreto, cm decorrência du abertura du 
respectiva vuga, 

Art. 23. Ali promoções por antigUidade ou merecimento silo feitas com bu~c nos 
rcHpcclivos Quudros de Aceno, de acordo com u rcgulamentuçno dcslu Lei, 

Art. 24. A Comiuilo de Promoções de Oficiui~ (CPO) ~o órgno de proces!iamcn· 
to du~ promoções. 

Parágrafo único. Os trabalhos desse órgão que envolvam avaliação de mérito de 
Oliciais c a respectiva documentação tcrllo classificação sigilosa. 

Art. 25. A Comissão de Promoções de Oficiai~ (CPO) tem cur6tcr permanente, 
sendo constituída por membros natos c efctivos. 

§IV São membros natos o Comandante-Geral, como Presidente, o Chefe do Esta· 
do· Maior c o Ajudante-Geral ou Dirctor de Pessoal, 

§ 2' Os membros efctivos serão em número de 4 (quatro), de preferência aliciais 
superiores designados pelo Comandante-Geral. 

§ 3' Os membros cfetivos lllo nomeados pelo prazo de 1 (um) ano, admitindo· 
se a recondução. 

§ 4• A rcgulamcntaçAo desta Lei definirá as atribuiçõa c o funcionamento da 
CPO. 

Art. 26. A promoção por brl\lura, decretada pelo Govêrnador do Distrito Fc· 
dera!, decorre de operações policiais·militares realizadas na vigência de c11tado de 
guerra, durante convulsões internas ou cm ocasiões excepcionai' de ação na manut.c:n· 
ção da ordem c segurança pUblicas. 

§ I• O ato de bravura, considerado altamente reiC\Iantc c meritório, é apurado 
cm investigação sumária procedida por uma comissão de 3 (três) Oficiais designados 
pelo Comandante-Geral. 

§ 2• Na promoção por bravura não se aplicam as exigências para a promoção 
por outros critérios, estabelecidas nesta Lei. 

§ 39 Será proporcionado, ao Oficial promovido por bravura, quando for o ca· 
so, a oportunidade de satisfazer às condições de acesso ao posto u que foi promovi· 
do, de acordo com a regulamentação desta Lei. 

Art. 27. A promoçllo post mort~m ~realizada quando o Oficial falecer em uma 
das seguintes situações: 

a) cm açào de manutcnçllo da ordem pública, definida pelo Governador do Ois· 
trito Federal: 

b) cm conseqUência de ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou 
doença, moléstia ou enfermidade contralda nesta situação, ou que nelas tenham soa 
causa eficiente; 

c) cm acidente cm serviço, definido pelo Governador do Distrito Federal, ou cm 
conseqUência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa eficiente. 

§ t• O Oficial scrA tambe:m promovido, se ao falccer,satisfazia as condições de 
acesso c integrava a faixa dos que concorreriam li promoção pelos critt:rios de antigUi· 
dadc ou mcrc:cimcnto. 

§ 2' A promoçll.o, que rcsultad de qualquer das ~ituações estabelecidas nus 
lctrasa,b c c, indcpcnderá daquela prevista no§ 111• 

§ 3• Os casos de morte por ferimento, doença, molbtia ou enfermidade, referi· 
dos neste artigo, scrilo comprovados por atestado de origem ou inqu~rho sanitário de 
origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papelctas de tratamento nus 
enfermarias c hospitais e os registras de baixa utilizados como meios subsidiários para 
esclarecer a situaç!lo. 

§ 4• A promoção por bravura exclui, cm caso de falecimento, a promoção posl 
morttm, que resultaria das conseqUências do ato de bravura. 

CAPITULO V 
Doo Quadros de Amoo 

Art. 28, Quadros de Acesso sAo as relações de Oficiais organizadas por postos 
para us promoções por antigUidade- Quadro de Acesso por AntigUidade (QAA)
c por merecimento- Quadro de Acesso por Merecimento (QAM). 

§ I' O QAA t: a relação dos Oficiais habilitados ao accr.so, colocados cm ordem 
decrescente de antigUidade na escala hierArquica. 

§ 2' O QAM é a relação dos Oficiais, habilitados ao uce~so, resultante du apre-
ciação dos mt:ritos c:tigidos para u promaç4o. 

Art. 29, Silo. tambt:m, requisitos para o Oficialligurar no QAM: 
a) u eficiência revelada no desempenho de cargos c comissões; 
b) a potencialidade pura o desempenho de cargos mais elevados; 
c) a capacidade de liderança, iniciativa c presteza de decisões; 
d) o resultado dos cursos regulamentares realizados; 
r) o realce do Oficial entre seu& pares. 
Par6grufo 1inico. Os mhitos c qualidades constantes neste artiso scrilo com· 

provados, expressamente, pelos Comanduntcs, Chefes ou Dirctorcs du OPM a qual 
pertencer o Oficial ou, ainda, pelo responsável pelo órgilo ou repartição onde o mcs· 
mo tenha exercido cargo ou comissão. 

Art. 30, Os Quadros de Aceno por AntigUidade c Merecimento são organiza· 
dos, pura cadu data de promoção, na forma estabelecida nu rcgulamcntaçilo da pre· 
sente Lei. 

Art. 3\, Apenas os Oficiais, que satisfaçam as condições de ucesso c estejam 
compreendidos nos limites quantitativos de antigUidade fixados nu rcgu\amcntur;ào 
dcstn Lei, serno relacionados pela CPO para C5tudo destinado à inclusilo dos mesmos 
nos Quadros de Acesso por AntigUidade c Merecimento. 

Par6grafo único. Os limites quantitativos de antigUidudc referidos neste urtigo 
destinam-se a cstubclcccr, por postos, as faili.US dos Oliciais que concorrem à con11titui· 
çilo dos Quadros de Aceno por AntigUidade c por Merecimento. 

Art, n. O Oficial nllo poderá constur cm quaisquer Quadro! de Acesso, quun· 
do: 

a) deixar de sutl5fuzcr a5 condições c~r.igidos nu letra a do urt. 12; 

·-
l 

• i. 
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• 
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b) for considerado nilo habilitado para o accuo, cm cur!ller provisório, a juizo 
dn Comissiio de Promoções de onciuis, por, prcsumive\mente, ser ir.cupuz de atender 
a qualquer dos requisitos cstnbelecidos nas letras b c c: do nrt. 12: 

c) for preso, preventivamente, cm nagrante delito, enquanto a prisAo nilo forre· 
vogada; 

d) for denunciado cm processo crime, enquanto u sentença nnal nilo houver trun· 
si tudo cm julgado; 

t) estiver submetido a Conselho de Justincaçilo, ~x ofjlclo: 
I') for preso, preventivamente, em virtude de Inquérito Po\iciai·Militar instuurn· 

do: 
al for condenado, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no CiiSO de 

suspensão condicional da pena, não se computando o tempo acrescido à pcnn original 
para nns de sua su5pensilo condicional; 

h) estiver licenciado pura tratar de interesse particular; 
1) for condenado à pena de suspensão do exerci cio do posto, cargo ou função, du-

rante n prazo dessa suspensão; 
j) for considerado desaparecido, tKiraviudo ou desertor; 
I) estiverem divida com a Fazenda do Distrito Federal, por alcance, 
§ 19 o oncial, qu:: incidir na letra b deste artigo, serú submetido,~.\ offlcio, a 

Conselho de Justificação, 
§ 2• Será cxcluldo, de qualquer Quadro de A(.-csso, o Oficial que incidir cm uma 

dus circunstâncias previstas neste artigo ou ainda: 
I) for nele inclufdo indevidamente; 
b) for promovido; 
c) tiver falecido; 
d) pauar à i natividade. 
Art. 33. Será cxclufdo do QAM,já organizado ou dele nilo podcrâ constar, o 

Oficial que agregar ou já estiver agregado: 
1) por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família 

por prazo superior a 6 (seis) meses continuas; 
b) por motivo de gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular; 
c) por encontrar-se no excrcfcio de cargo público civil tcmporârio, não clctivo, 

inclusive da administração indircta: 
d) por ter passado à disposiçilo de órgilo do Governo Federal, Estadual, dos Ter· 

ritórios ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil. 
ParAgrafo único, Para poder itr inclufdo ou reintegrado no QAM, o Oficial de· 

vc se apresentar à Corporação, cm processo de reversão, antes da data de sua composi· 
ção. 

Art. 34. O Oficial que, no polto, deixar de fiaurar por ucs vezes, consecutivas 
ou nilo, no QAM, iC cm cada um deles, panicipou Oficial mais moderno, é considera· 
do inabilitado para a promoçilo ao poato imediato pelo critério de merecimento, 

Art. 3S. O Oficial promovido indevidamente panarA A situação de excedente. 
ParAgrafo único, Easc Oficial contarA antiaaidadc c rccc:bcrd o número que lhe 

competir na escala hicrllrquica, quando a vaga a ser preenchida corresponder ao critt:· 
rio pelo qual deveria ser promovido, desde que preencha os rcquiaitos para a prnmo· 
çilo. 

CAPITULO VI 
Du Dllpoolrin Flull t Tnoolt6riu 

Art. 36. Aos Aspiranttl·a·Oficial aplicam-se os dispo1itivos desta Lei, no que 
lhes ror pertinente, 

Art. 37. O Governo do Diltrito Federal rcaulamcntarA esta Lei, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

An. 38. Esta Lei entrarA cm vigor, na data de sua publicaçlo, n:vogadas as dis· 
posições cm contr4rio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•6.302, OE ll DE DEZEMBRO DE 197l 

Dllpi'te sobre 11 prom~ dos oftdals d1 •ti•• do Corpo de Bombeiros 
do Dlrtrilo Fedeu!, e dai OUirll pro•ldhdu. 

O Presidente da República, faço saber que o Senado Federal decreta c cu 
sanciono a seguinte Lei; 

CAPITULO I 
Gener•lldadn 

Art. I' Esta Lei estabelece os crittrios c as condições que ussegurum aos oficiais 
da utlvu do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - bombciros·militures de 
currelru - ou uce~tso nu hierarquia da Corporaçilo, mediante promoções, de forma 
selctivu, graduul e sucessiva, 

A ri. 2• A promoçllo !: um ato administrativo c tem como finulidudc bllsicn o 
preenchimento, acictivo, dus vagas pertinentes ao grau hier6rqulco superior, com base 
nos cfctivos fi11.11dos cm lei pura os difc:rcnlcs Quadros, 

Art. )v As formas gruduu\ c I'Uceulva resu\turllo de um plunejumcnto pura u 
currciru do~J oficiais BM, organi1.ado nu Corporuç!l.o, ' 

PurOgmro único. O plunejumcnlo uuim rculizuUo dever!\ ~~~~egurur um nuxo de 

CAPITULO li 
Dos Crflll!rlos de Promoçio 

Art. 49 As promoções silo cfetuadus pelos critério• de: 
I -antiguidade: 
li - mcn:cimento: ou 11indu, 
III -por bruvur11; c 
IV- "post mortcm". 
Parágrafo único. Em cnsos c~~.:traordinários, poderá haver promoçilo cm 

ressarcimento de prctcriçl'!.o. 
Art. S• Promoção por nntiguidudc é aquela que se busein nu preccdi:nciu 

hiert.rquica de um oficiul BM sobre os demais de i~uul posto, dentro do mesmo 
Qundro. 

Art. 6• Promoçilo por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de lJUtdi· 
dDdts c atributos que dislingucm c rculçum o vnlor do oficial BM entre seus pares, 
avulindos no decurso da.cnrrcira e no dc&empcnho de cargos c comhisõcs exercidos, 
cm particular no posto que ocupa, ao "cr cogitado para u promoçilo, 

Art. 79 Promoçilo por bravura é aquela que resulta de ato Oll a tos nilo comuns de 
coragem c audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dcvcr, 
representam feitos indispensáveis ou Uteis às atividadcs de bombeiro-militar, pelo~ 
resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. 

Art. 89 Promoçi\o "post mortcm" é aquela que visa u cxprcsr.ar o reconhecimento 
do Distrito Federal ao oficial BM falcc:ido no cumprimento do dever ou cm consc· 
qui:ncia disto, ou a reconhecer o din:ito do oficial BM a quem cabia a promoção, não 
cfctivada por motivo do óbito. 

Art. 99 Promoção cm ressarcimento de preterição é aquela feita após ser 
reconhecido, ao oficial BM preterido, o direito h promoção que lhe caberia. 

Parágrafo único. A promoção scr4 dctuada segundo o5 critérios de antiguidade 
ou de merecimento, recebendo o oficial BM o número que lhe competia na c:scalil 
hier4rquica, como se houveuc sido promovido na ~poca devida. 

Art. 1 O. As promoções do detuadas: 
1-para as vagas de oficiais subalternos c intermediários, pelo critério de anti· 

guidadc;c 
11- para as vagas de oficiais superiores, pelos critérios de antiguidade c ffi(:rc· 

cimento, de acordo com a proporcionalidade entre elas, cstabeletida nu regulamenta· 
çào da presente Lei. 

§ 19 As promoções para o preenchimento de vagas do último posto, nos Qua· 
dros cm que este seja de oficialaupcrior, &erdo crctuadas somente pelo critério de 
merecimento. 

§ 2' Quando o oficial BM concorrer à promoção por ambos os crittrios, o 
preenchimento de vaga de antiauidadc podcri ser rcito pelo critério de mcn:cimcnto, 
sem prcjulzo do cómputo das futuras quota• de merecimento. 

CAPITULO 111 
Du CGIIdlçan b'llca• 

_.,..· 

Art. 11. O inareuo na carn:ira de oficial BM ~ feito nos postos iniciai1, assim 
considerados na lcgislaçAo cspcc:ffica de cada Qu1dro, satisfeitas as cxig!:ncias legais. 

P:u!arafo ünico. A ordem bicrArquica de colocaçlo dos oficiais BM nos postos 
iniciai1 reaulta da ordem de clauificaçlo cm cu no, concuno ou cst4gio. 

Art. 12. NAo hâ promoçlo de oficial BM por ocasiilo de sua transrcrtncia para 
o rcacrva remunerada ou n:forma. 

Art. 13. Para acr promovido pcloa crit~rioa de antiguidade ou de merecimento, 
~ indispcns4vcl que o oficial BM esteja incluldo no Quadro de Acesso. 

Art. 14, Para o ingreuo no Quadro de Accaao é necessário que o oliciu\ BM 
satisfaça aos quintes rcquisitc>s casenciaia, estabclccido5 para cada posto: 

I - Condiçõca de aceno: 
1) intcnUcio; 
b) aptidila nsica; c 
e) as peculiares a cada posto dos di(crcntcs Quadros. 
11 -Conceito profinlonal; c 
III- Conceito moral, 
Par6.grafo ünico. A rcaulamentaçlo da presente Lei definirá c di1Criminur4 us 

condições de ace110 c os procedimentos paua a avaliuçllo dos conceitos profissionul e 
moral. 

Art. IS. O oficial BM agregado, quando no desempenho de cargos de bombei
ro-militar ou con1idcrado de tal natureza, concorn:r6 A promoçilo por qualquer dos 
crltérlol, sem prejulzo do nUmero de concorrentes n:gularmcntc c11tlpulados. 

Art. 16. O oficial BM que se julgar prejudicado, cm conscqutncia de composi
ção de Quadro de Acesso, cm •cu direito de promoçllll, podcr4 impctrur recurso ao 
Governador do Distrito Federal, como llltlmalnst4ncia nu esfcru administrativa, 

§ 1• Para a uprcsentaçlo do recurso, o oficial BM terâ o prazo de IS Quimc) 
dias corridos, a contar do recebimento de comunicuçllo oficial do uto que julga prc· 
judicA·Io, ou do conhecimento, nu Orgunlzuçllo de Dombeiros·Militares cm que serve, 
du publlcaçllo oficiul u respcilo. 

§ 2" O recurso referente h composiçllo do Quudro de AceB!Io c tt promoçilo 
dever(\ Rtr solucionado no prnzo m611.imo de 60 (Ncncntu) dias, contados 11 punir dtl 
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Art. 17. O oficial BM serA ressarcido da pretcriçflo, de~de que seja reconhecido 
o seu direito à promoçno quando: 

1- tiver ~oluçlio favor~vcl a recurso interposto; 
II- cessar sua situuçi\o de dcsaplt\ccido ou cxtrnvindo; 
III- for absolvido ou impronunciado no proceno a que estiver respondendo: 
IV- for justificado cm Conselho de Justilicaçllo; ou 
V -tiver sido prejudicado por comprovado erro adminimativo. 

CAPITULO IV 
Do Proctaumcnto das Promoç~ 

Art. III. O tllo de promoçlio é consub5tanciado por decreto do Governador do 
Distrito Federal. 

§I' O ato de nomcnçlio parn o posto inicial da carreira c os atas de promoç~g 
àquele posto c ao primeiro de oficial superior acurrctam cxpcdiçilo de carta~patcntc, 
pelo Governador do Distrito Federal. 

§ 2' A promoçlio uos dotnuis postos é tfpostilada à última carta-patente cxpc· 
di da. 

Art. 19. Nos diferentes Quadros, as vagus 11 serem consideradas para us pro· 
moções scrlio provenientes de: 

I - promoção ao posto superior; 
II - agrcgaçllo; 
III- passagem à situaçilo de inathlidadc;, 
IV ~dcminllo; 
V - falecimento: c 
VI- aumento de detive. 
§ I' As vagas slio consideradas abertas: 
a) na data da aninatura do ato que promove, agrega, passa pura a inatividadc 

ou demite o oficiaiBM,salvo se, no próprio ato, for estabelecida outra data; 
b) na data oficial do óbito; c 
c) como dispuser a Lei no ca&o de aumento de efetivo. 
§ 2' Cada vaga aberta, cm dctcrminudo posto, acarrcuuã vaga nos postos infc:· 

riorc:s, sendo cstu seqUência interrompida no posto cm que houver preenchimento por 
excedente. 

§ 3' Scrilo tamb~m consideradus as vagas que resultarem das transferências "c:~~· 
officio" para a reserva rcmuneruda,jâ previstas, uté a duta de promoção, inclusive. 

§ 49 Nilo preenche vaga o oficial BM que, estando agregado, venha a ser 
promovido c continue na mesma situaçlio. 

Art, 20. As promoções scrll.o cfctuadasanualmentc, por antigUidade ou mereci· 
menta, nos dias 21 ac abril, 21 de agosto C 25 de dezembro, para III vagas abertas, C pU• 
blicudas oficialmente, at~ os dias I' de abril, 19 de agosto c S de dezembro, respectiva· 
mente, bem como pura as decorrentes destas promoções. 

Parágrafo único. A antigaidadc no posto t contada n pal1ir da data do ato de 
promoçll.o, rcWllvados os casos de desconto de tempo nll.o computAvc:l de acordo com 
o Estatuto dos Bombeiros·Militarca do Corpo de Bombeiros do Distrito Fcdcrnl, c de 
promoçlio poslornorttm, por bravura c cm ressarcimento de prctcriçilo, quando pode· 
rá ser cstabelcc:id'a outra data. 

Art. 21. A promoção por antigUidade, cm qualquer Quadro, é feita na seqUên· 
cia do r~:~pcctivo Quadro de Accsao por Antia:Uidadc. 

Art. 22. A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso 
por Merecimento, de acordo com a rcsulamentaçào dctta Lei. 

Art. 23, A Comiasllo de Promoções de Oliciais BM (CPOBM) é o órgll.o de pro~ 
cessamento das promoções. 

Parflgrafo l.inico. Os trabalhos deste órgil.o, que envolvam avaliaçlio de mérito 
de Oficial BM c 11 respectiva documcntaçll.o, tcrlio classificaçlio sigilosa. 

Art. 24. A Comisalio de Promoções de Oficiais BM (CPOBM) tem carA ter per. 
mancnte; f: connitulda por membros natos c membros cfetivos c~ presidida pelo Co~ 
mandantc·Gcrul da Corporacão. 

§ 1' Slio membros natos o Chefe do Estado-Maior c o Dirctor de Pessoal. 
§ 29 Os membros cfetivos scrlio cm número de 4 (quatro), de preferência Oli· 

ciuis Superiores, dcsígnudos pelo Comandante-Geral dn Corporaçilo, 
§ Jv Os membros cfctivos scrilo designados pelo prazo de I (um) uno, podendo 

11cr reconduzidos por igual período, 
§ 4' A regulamcntaçlio desta Lei deünirfl as atribuições c o funcionamento du 

Comisll.ào de Promoções de Oficiais BM (CPOBM). 
Art, 25. A promoção por bravuru somente será decretada pelo Governador do 

Dimito Federal nus hipóteses do urt. 79 c observado o disposto nos parAgrafas se~ 
~uintcs, 

§ 1' O ato de bru.vura, considerado altamente meritório, é apurado cm invcMi· 
gaçlio sumAria procedida por um Conselho Especial, designado, pura este fim, pelo 
Governo do Distrito Federal, por proposta do Comanduntc·Gcrul du Corporação. 

§ 29 Nu promoçllo por bravura, nilo se aplicam as exigências pura a promoç~o 
por outro critf:rio, cstubclccidas nesta Lei, 

§ Jv Scrfl proporcionada uo Oficial BM promovido, quando for o caso, u opor. 
tunidude de Ratisfuzcr à& condições de acesso uo postou que foi promovido, de acordo 
com u rcgulumentuçllo destu Lei. 

Art. 26. A promoção puJt•morttm é cfctivuda, quando o Oliciul BM fulccc:r 
cm umu das seguintes situuçõc~: 

1- cm uçilo de manutençll.o du ordem pública, ou de cxtinçào de indmdios ou t.lc 
huscuc !iUlvumcnto; 

II - cm conseqUência de ferimento recebido cm uçlio de munutcnçlio da ordem 
pública, ou de extinção de incêndios ou de busca c salvamento, ou doença, molhtia 
I)U cnfC:rmidudc:, contrafdus nessas situações, ou que nelas tenham 5Ua causa clicientc; 

III -cm acidente cm serviço, definido pelo GoverrÍador do Distrito Federal, ou 
cm conseqUência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa cli· 
ciente. 

§ (v O Olicial DM scrâ tl.lmbém promovido se, ao falecer, satisfazia às condi· 
ções de aceno c integrava a fai:~~a dos que concorrem à promoçlio pelos critf:rios de an· 
tigUidadc: ou merecimento. 

§ 2' A promoçilo que resultar de qualquer das situ11ções estabelecidas nos 
itens I, 11 c III, deste anigo, indcpcndcrâ daquela prevista no paràgrafo 19 • 

§ )9 Os casos de morte por ferimento, doença, mol~stia ou enfermidade, referi· 
das neste artigo, serão comprovados por atestado de origem ou in'qu~rito sunitârio de 
origem, sendo os termos do acidente, baixa a hospital, papclctus de tratamento nas cn· 
fermarius c hospitais c os registras de baixa, utilizados como meios subsidiários para 
escldrccer a situaçilo. 

§ 49 No caso de falecimento do Oliciul BM, a promoçlio por bravul'3 exclui a 
promoção post-morttm que resultaria das conseqU~ncias do ato de brovura. 

CAPITULO V 
DOI Quadr01 de Aceuo 

An. 27. Quadros de Accaso slio relações de Oficiais BM dos Quadros, organi· 
zados por postos, para promoções por antigUidade- Quadro de Acesso por Antigtli· 
dadc (QAA) e por mcrcc:imcnto- Quadro de Acesso por Merecimento (QAM), pre· 
vilttas, respectivamente, nos artigos so c 6•, desta Lei. 

§ I' O Quadro de Acesso por AntigUidade é a relação dos Oficiais BM habilita· 
dos ao acesso, colocados cm ordem decrescente de antigUidade, 

§ 2' O Quadro de Acesso por Merecimento t a relação dos Oficiais BM habili· 
tados ao acesso c resultante da aprcciaçào do mf:rito c das qualidades exigidas para a 
promoção, que devem considerar,al~m de outros requisitos: 

I- a eficiência revelada no desempenho de cargos c comissões, c nilo a natureza 
intrfnseca destes c nem o tempo de cxercfcio dos mesmos; 

II -a potencialidade para o desempenho de cargos maili elevados: 
III- a capacidade de liderança, iniciativa c presteza de decisão; 
IV-os resultados dos cursos regulamcntores realizados; c 
V- o realce do Oficial BM entre seus pares. 
§ Jt Os Quadros de Acesso por AntigUid11dc c Merecimento slio organizados, 

para cada dato de promoçlio, na forma estabelecida na rcgulamcntaçüo desta Lei. 
Art. 28. Apenas os oficiais que satisfaçam às condições de acesso. e estejam 

compreendidos nos limites quantitativos de anligUidadc fixados na rcgulamcntaçl1o 
desta Lei, scrllo relacionados pela Comi55ào de Promoções de Oficiais BM 
(CPOBM), pura estudo destinado à inclusilo nos Quadros de Acc:sso por AntigUidade 
c por Merecimento. 

Paràgrafo ímico. Os limites quantitativos de antigUidade referidos neste artigo 
destinam-se a estabelecer, por postos, nos Quu.dro1, as faixas dos Oficiais BM que 
concorrem à ~:onstituiçAo dos Quadros de Acesso por AntisUidadc c por Merecimento. 

Art. 29. O oficial BM não poderá. constar de qualquer Quadro de Acesso, 
quando: 

I- deixar de satisfazer às condições estabelecidas na lct.ra "a", do item I, do arti· 
go 14, dCJUI Lei; 

11- for considerado não habilitado para o acesso, em carâter provisório, a jul.zo 
da Comissilo de apromoçõcs de Oficiais BM, por, prcaumivclmcntc, ser incapaz de 
atender 11 quulqucr dos requisitos catabclccidos nos itens II c III do aniSo 14, desta 
Lei: 

III - for preso preventivamente, cm Oasrantc delito, enquanto a prisão nlio for 
revogada; 

IV -for dcnunc:i11do cm processo criMe, enquanto a sentença final nil.o houver 
transitado em julgado: 

V- estiver submetido a Conselho dcJustil'icuçào, instaurado "ex·Dffrcio"; 
IV- for denunciado cm processo crime, enquanto a sentença final não houver 

insUturado; 
Vil- for condenado, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso 

de suspcnslio condicional da pena, nilo se comput11ndo o tempo acrescido à pcnu 
original pura fins de suususpcnsilo condicional; 

VIII- for licenciado pura tratar de interesse particular; 
IX- for condenado à pena de suspenslio do cxcrcfcio do posto, cargo ou funçilo, 

prevista no Código Penal Militar, duruntc o prazo dessa suspensilo; 
X- far considerado desaparecido: 
XI -for considerado extraviado; 
XI J -for considerado dt.•ertor; 
XIII- estiver cm divida com a Fazenda do Distrito Federal, por ulcuncc; ou 
XIV - tiver conduta civil c (ou) militar irregular, conforme critf:rio u ser 

estubelccldo nu regulamcntaç~o desta Lei. 
§I' O oficial BM que Incidir no item 11, deste artigo, scrà submetido u Conselho 

de Justificacno "ex·officio". 
§ :;!9 Recebido o relatório do Conselho de Justificuçilo, imtuurudo nu forma do 

pnrósrufo IV, deste urtigo, o Governudor do Distrito Federal, cm sun dccisno, se for o 
cuso,~o:onsidcrurfl o o fiei ui UM nilo habilitado paru o aces~o cm cnrótcr definitivo, na 
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forma do Elltatuto dos Bombeiros·Militures do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal. 

§ J• Serâ cxclufdo de qualquer Quadro de Acesso o olicinl BM que incidir cm 
uma dns circunstdncins previstas neste artigo ou ainda: 

a)- for nele inclufdo indevidamente; 
b)- for promovido; 
c)- tiver falecido; ou 
d)- passar à inatividadc, 
Art, 30. Será cxclufdo do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, 

ou dele nào poderá constar, o aliciai BM que agregar ou estiver agregado, 
1- por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa du 

fam!lia, por pnzo superior n 6 (seis) meses continuas; 
11 -cm virtude de cncontrar·sc no cxercfcio de cargo público civil temporário, 

n~o elctivo, inclusive da administraçilo indireta; ou 
III - por ter passado à disposição de órg!lo do Governo Federal, de Governo 

Estadual, de Território otf do Distrito Federal, para CIICrcer funçilo de naturcw civil. 
Parágrafo único. Para poder ser inclufdo ou reinclufdo no Quadro de Acesso 

por Merecimento, o aliciai BM abrangido pelo disposto neste artigo deve reverter à 
Corporação pelo menos 30 (trinta) dias antes da data de promoção. 

Art. 31. O aliciai BM que, no posto, deixar. dç ligurur por 3 (três) vezes, 
consecutivas ou nilo, cm Quadro de Acesso por Merecimento, se cm cada um deles 
plirticipou aliciai mais moderno, é considerado inabilitado para a promoçilo ao posto 
imediato pelo critério de merecimento. 

Art. 32. Considera-se o aliciai BM nilo habilitado para o acc11so em carlucr 
definitivo, somente quando incidir no caso do parAgrafo 2', do artigo 29, desta Lei. 

Art. 33. O aliciai BM promovido indevidamente passarll à situação de 
excedente. 

Parágrafo único. Esse oficial contarA antigUidade c receberA o nUmero que lhe 
competir na escala hicrârquica, quando a vaga a ser preenchida corresponder ao critl:· 
rio pelo qual deveria ser promovido, desde que satisfaça aos requisitos pura a promo· 
ç!o. 

CAPITULO VI 
Das Dlaposlçaet Finais e Transitórias 

Art. 34. Aos Aspirantcs·a·Oiicial BM aplicam-se os dispositivos desta Lei, no 
que lhes for pertinente. 

Art. JS. O Governo do Distrifo Federal regulamentará a presente Lei Centro 
do prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua publicaçllo. 

Art. 36, Esta Lei entrará cm vigor na data cm que sua rcgulamcnUlção for 
publicada. 

Art. 37. Revogam-se as disposições cm conlrário. 
Brasflia, IS de dezembro de 197S; IS4' da Independência c 879 da República.

Emnlo Cclael. 

LEI N' 6.023, de 3 de janeiro de 1974 

Dispõe sobre o Ellatuto dos policlal .. mllllares da Policia Mllllar do 
Dlllrilo Fcdcr1l, c dá outras prowldênclas. 

Da Promoçio 

Art. 59, O uccsso na hierarquia policial·militar é sclctivu, gradual c sucessivo c 
será feito mediante promoções, de conformidade com o disposto na icgislaçll.o c 
ngulamcntaçilo de promoções de oficiais c de praças, de modo a obtcr .. sc um nu11o 
Rgular c equilibrado de carreira para os policiais·militarcs a que esses dispositivos se 
«ferem. 

§ · I' O planejamcnto da carreira dos oficiais c das praças, obedecidas us disposi· 
çõcs da lcgislaçllo c regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do 
Comando da Policia Militar. 

(Às Comissões dr Constltuiçdo rJustira e do Distrito Federal.) 

OFICIO 

Do Sr, l'·Srcmárlo da Ctlmara dos Deputados, encaminhando ti m'i.rão do Srnado 
a1u ógrafo do stgulfllr projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 4, DE 1979 
(n• 5.284/78, na Casa de orlaem) 

Dt lnlclatiWI do Strrhor Prtsldtrrtt da República 

Dltpõe sobre o E1d1iulo dos Polh:lalfii"MilllllrL'I d11s Pollch1s Mllltlncs 
dosTerrll6rlos F"'1leral~ do Am•p•, de Rondônia e de Rorulm11, e dá outr11~ pro~ I· 
dênclas. 

O Congrcno Nacional dccretu: 
Art. i' O presente Eatatuto regula a &itul!çllo, obrigações, deveres, direito.~ c 

prcrrogativ11s dos Pollciuls·MIIIt11rcs, dua Pollcius· Mlliturcs dos Territórios Federais 
do AmapA, de Rondôniu c de Roruima. 

Art. 29 Ali Policias MiliLUres dos Territórios Fcdcruis administrativa c 
opcrucionulmcntc 11ubordinudas aos respectivos Secretários de Scgurunçu Públicu, silo 
instituições comidcrudall forças au"iliurcs, reserva do E11~rcito, destinadus à mnnutcn· 
çào da ordem pública no~ Territórios Federais, c tCm como competência básica, no 
ilmbito de suas jurisdições: 

I - Cllccutur com e~tclusividadc, rc~sulvndur. as missões peculiares das Forças 
Armadns c os cusos estabelecidos cm lcgislaçi\o espccflica, o policiamento ostensivo, 
fardudo, pluncjado pelas autoridades policiais competentes, n lim de asscgurur o 
cumprimento da lei, a mnnutcnç11o da ordem pUblica e o cxcrcfcio do~o podcrc~o 
constituídos; 

II - utuar de maneira preventiva como força de dissuu~Uo, cm locuis ou áreas 
cspccflicas, onde se presuma ser poss(vel a pc:rturbaçilo da ordem; 

III -atunr de maneira repressiva cm caso de pcrlurbaçUo da ordem, precedendo 
o eventual emprego das Forças Armadas; 

IV - realizar serviços de prevenção c cxtinçllo de incêndios simultaneamente 
com os de protcçilo c salvamento de vidas c mutcriois no local do sinistro, bem como 
os de busca c salvamento, prc:stondo socorros cm casos de afogamento, inundações, 
desabamento, acidentes cm geral, catástrofes c calamidudc.s públicas. 

Purógrafo único. Em caso de guerra, perturbação da ordem ou ameaça de 
irrupção de tal pcrturbaçllo, os Policias Militares, de que trata esta lei, poderão ser 
convocadas pelo Governo Federal, subordinando-se ao Comando das respectivas 
Regiões Militares, paru emprego cm suas atribuições cspccflicas de Polícia Militar c 
como participantes da defesa territorial. 

Art. )9 Os membros da Polícia Militar, cm razlio de sua dcstinaçlio con~titucio· 
nu!, natureza c organização, formam uma categoria especial de servidores públicos 
denominados Policiais-Militares. 

§ 19 Os Policiais·Militarcscncontram•se cm uma das seguintes situações: 
1-na ativa quando: 
a) Policiais-Militares de carreira; 
b) incluídos na Policia Militar, voluntariamente, durante os pra:t:Os a que se 

obrigam servir; 
c) componentes da Reserva Remunerada da Policia Militar, convocado~; c 
d) alunos de órglios de formação de Policiais-Militares; 
11- na i natividade, quando: 
a) na Reserva Remunerada, percebendo remuneração dos Territórios Federais c 

sujeitos à prcstaçilo de serviço na ativa, mediante convocllçilo; c · 
b) reformados, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispen· 

sados, definilivamcnte, da prestação de serviço na ativn, continuando, entretanto, o 
perceber rcmuncraç:lo dos Territórios Federais. 

§ 2' Os Policiais-Militares de carreira são os que, no desempenho voluntário c 
continuo do serviço policial-militar, têm pcrmanêncin efetivu. 

Art. 4v O serviço policial-militar consiste no exercício de utividades inerentes li 
Policia Militar c compreende todos os encargos previstos nu lcgislaç:lo especflica, 
relacionndos com a manutenção da ordem públicu nos Território~ Federais. 

Art. 5' A carreira policial-militar é caracterizada pela atividadc coniínuiida C in· 
teirumcntc devotada às linalidadcs prccfpuas da Policia Militar, denominada ativi· 
dadc policial-militar. 

§ I' A curreira policial·militar, privativa do Policial-Militar cm atividudc, inicia· 
se com o ingresso na Policia Militar c obedece li seqUência de graus hierárquicos. 

§ 2' t: privativa de brasileiro nato a carreira de Oficial da Policia Militar. 
Art. 69 Sào equivalentes os expressões na ativa, da ativa, cm serviço utivo, cm 

serviço na ativo, cm serviço, cm atividade, cm atividodc policial-militar, conferidas 
aos Policiais-Militares no desempenho do cargo, comissllo, encargo, incumbência ou 
missilo, serviço ou atividadc po\icial·militar, ou considerada de natureza policial· 
militar, nas organizações policiais·militarcs da Policio Militar, bem como cm outros 
órgãos do Governo dos Territórios Federais ou da Uniilo, quando previstos em lei ou 
regulamento. -

Art. 7' A condiçilo jurldica dos PoHciais·Militares é delinidu pelos dispositivos 
constitucionais que lhes forem aplicáveis, por este Estatuto, pelas leis c pelos 
regulamentos que lhes outorgam direitos c prerrogativas c lhes impõem deveres c abri· 
guçõcs. 

Art. gv O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, nos Policiuis·Militarc~ 
reformados c aos da Rc~crva Remunerada. 

Art. 9' Além da convocaçllo compulsória, prcvistn no inciso ll,letru a, do urt. 311, 
deste Estatuto, os integrantes du Reserva Rcmuncrudu da Policia Militar, poderilo, 
ainda, ser convocudos para o serviço utivo, cm caráter transitório c mediante ucci· 
tuçi\o voluntária. 

CAPITULO I 
Do lngre,.:w na& l,olícha Mllltur 

Art. 10. O ingresso nu J•oUcia Militar é facultudo a todos os bru!oileiros, sem 
distinçllo de ruça ou de crença religiosa, mediante inclusilo, mutrfculn ou nomeuç1lo, 
observadas a10 condições prescritas neste Estatuto, cm leis c regulumcntos du 
Corporuçilo, ressulvudo o disposto no§ 2Y do urt. SY, 

Art, 11. i•urn u admisdo nos mubclecimcntos de ensino (loliciul·militnr 
destinados i\ formuçilo dt' Oliciuis c gruduudos, ull:m dus condições rclutivus i\ 
nucionnlidudr:, idude, uptidilo intclectuul, cupacidudc flslcu c idoncidude mornl, é 
necessário que o cundiduto não cxerçu ou tenhu C11crcido ntividudes prcjudicinis ou 
perlgolillll i\ Scguruncn Nucional. 
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Art. 12, A lnclu:illo nos Quadros dn PoHcia Militar obedcçcr6 ao voluntarindo, 
de acordo com este Estatuto c Regulamentos da Corporaç!lo, respeitadas as 
prescrições da Lei do Serviço Militar c seu Regulamento. 

CAPITULO 11 
Da Hierarquia Polldai·Milltar 

e da Dlldpllna 

, Art. 13. A hierarquia c a disciplina sllo a base institucionol da Policia Militar, 
crescendo a autoridade c a responsabilidade com a clcvaçilo do grau hicrârquico. 

§ i' A hierarquia é a ordcnaçilo da autoridade, cm nlvcis diferentes, dentro da 
estrutura da Policia Militar, por postos ou graduações, Dentro de um mesmo posto 
ou graduaçi!.o, a ordenação se faz pela antiguidade nestes, sendo o respeito à 
hierarquia consubstanciado no esplrito de: acatamento à scqütncia da autoridade. 

§ 2• Disciplina é a rigorosa observância c acatamento integral da lcgislaç!lo que 
fundamenta o organismo policial-militar e coordena seu funcionamento regular e 
harmónico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de 
cada um dos componentes desse organismo. 

§ )o A disciplina e o respeito à hierArquia devem ser mantidos cm todas as 
circunstâncias pelos Policiais-Militares cm utividadc ou na inatividadc. 

Are. 14. Círculos HicrArquicos sll.o dmbitos de convivtncia entre os Policiais·Mili· 
tares da mesma categoria c têm a finalidade de desenvolver o csplrito de camara· 
dagcm, cm ambiente de estima c confiança, sem prcjuizo do respeito mútuo, 

Art. IS. Os Circules HicrArquicos c a escala hierArq,uica na Policia Militar são os 
fixados nos parágrafos c quadro seguintes. 

§ I• Posto to grau hicrârquico do Oficial, conrcrido por ato do Governador do 
Território Federal c confirmado cm Carta Patente. 

§ 29 Graduação to grau hierârquico da Praça, conrcrido pelo Comandante-Geral 
da Corporação. 

§ 3• Os Aspirantes-a-Oficial PM e os alunos de Escola de Formação de Oficial 
Policiai·Militar silo dcnominudos Praças especiais. 

§ 4' Os graus hicrArqui~os inicial c final dos diversos quadros de Oficiai~ c Praças 
silo lixados, separadamente, para cada caso, cm lei de Fi:~~uçilo de Efetivo. 

§ 59 Sempre que o Policiai·Militur da Reserva Remunerada, ou reformado, fizer 
uso do posto ou graduação, deverâ faú:-lo com as abreviatura~ respectivas de su:1 
situação. 

CIRCULO E ESCALA HIERÁRQUICA NA POLICIA MILITAR 

liltrllrqulzllçio 
Círculo dt Ojklal.v 
Circulo de or.ciais Superiores 

Circulo de Oficiais lntcrmcdíârios 

Circulo de Oficiais Subalternos 

Praça• Eap•d•l• 
FreqUentam o Circulo de Oficiais Subalter· 
nos 

Excepcionalmente ou cm reuniões sociais, 
têm acesso ao Circulo de Oficiais 

errado das Praças 
Circulo de Subtcncntcs c Sargentos 

Circulo de Cabos c Soldados 

Postos c Graduaçõ~:s 
Po:rtos 
Coronel PM 
Tenente-Coronel PM 
Major PM 

Capitão PM 

Primeiro-Tenente PM 
Segundo-Tenente PM 

As pi ramcs-a-Oiiciul ~PM 

Aluno-Oficial PM 

Cn1duaçõn 
Subtenente PM 
Primeiro-Sargento PM 
Segundo-Sargento PM 
Terceiro-Sargento PM 

Cubo PM 
Soldudo PM 

§ 69 Att que as Policias Militarr:s dos Territórios Fcdcrnis atinjam o cfctivo de 
1.:!00 homens, nelas havcrâ, apcnus, um posto no grau hicrArquico de Tenentc·Co· 
roncl PM, reservado aos respectivos Comandantcs•Gcrais, limitando-se a tM:ula hic· 
rârquica, no que respeita ao Circulo de Oliciais Superiores, ao posto de Major PM. 

Art. \6. A precedência entre os Policiais-Militares dt\ ativa, do mesmo grau hic· 
rflrquico, é asscguradn pela antigUidade no posto, ou graduaçho, salvo no~ cnso5 de 
precedência funcional cstabclccidu cm lei ou regulamento, 

§ JY A antigUidade cm cada posto, ou graduuçllo, e: contada a partir da data du 
nssinuturu do uto da re~pcctivu promoção, nomeação, dcclnruçllo ou inclu~Uo, salvo 
quando estiver tuxutivumcntc fixuda outru dutu, 

§ 29 No cuso de ser igual u antigüidude rcfcridu no par6grufo anterior, é clu cstn· 
bclecidu: 

l-entre os Policiais·Militurcs do mc~mo Quadro, pclu posiçllo nn5 relipcctivuli 
c~culus num~ricus c nos ulmunuquc8 du C1>rporuçllo; 

11 -nos demais ca&as, pela untigüidndc: no posto ou graduaç~o ontc:rior; ac, 
11inda assim, subsiatir a igualdade de antigUidade, rccorrcr•sc.6, sucessivamente, aos 
graus hierárquicos antcriotc!, à data de Praça c à data de nascimento, para definir 11 
prcccdtncia e, neste último caso, o mais velho scrâ considerado o mais antigo; 

111- entre os alunos de um mesmo órgil.o de formaçll.o de Policiais-Militares, de 
acordo com o regulamento do rcapcçtivo órgl1o, se nil.o estiverem especificamente 
enquadrados nos incisos I c 11, deste artigo. 

§ 3• Em igualdade de posto ou gradu.açilo, os Policiais-Militares cm utividudc 
têm precedência sobre os da inatividadc. 

§ 4• Em igualdade de po!AIO ou graduação, a precedência entre os Policiais-Mili
tares de carreira, na ativa, c os da Reserva Remunerada, quando estiverem convo
cados, é definida pelo tempo de cfctivo serviço no posto ou graduação. 

§ s• Nos casos de nomeação colctiva a hierarquia scrA definida por ato do 
Governador do Território Federal, obKrvando-sc, para determinar a. precedência: 

1-o tempo de serviço cfctivo prestado às Forças Armadas: 
11- o tempo de serYiço público federal, estadual ou municipal: 
III- a data de nal(:imcnto dos nomeados, prevalecendo o de mui~ idade. 
Art. 17. A prcccdCncia entre as Praças especiais c as demais é ll.%im rcgull,lda: 
1 -os Aspirantes-a-Oficial PM têm precedência sobre as demais Praças c Fre

qUentam o Circulo de Oficiais Subalternos; 
11- os alunos de Escola de Formação de Oficiais têm precedência sobre os Sub

tcncntcs PM; 
III- os alunos do Centro de Formação de Sargentos silo equiparados aos Cabos 

PM. 
Art 18. Na Policia Militar ser6 organizado o registro de todos os Oficiais c gra

duados, cm atividadc, cujos resumos constarão dos Almanaques da Corporação. 
§ I• Os Almanaques, um para Oficiais c Aspirantcs·a·Oficial PM, c outro para 

Subtcncntcs c Sargentos da Policia Militar, conterão, respectivamente, a rclaçào 
nominal de todos os Oficiais c Aspirantes-a-Oficial, Subtcntntes c Sargentos, cm ati v i
dade, de acordo com seus postos, graduações c antigUidade. 

§ 2q A Policia Militar mantcr6 um registro de todos os dados referentes ao 
pessoal da ativa c da Reserva Remunerada, dentro das respectivas escalas numí:ricatt, 
segundo instruções baixadas pelo Comandante-Geral. 

Art. 19. Os alunos da Escola de Formação de Oliciais da Policia Militar, ao 
final do curso, serão d~clarados Aspirantes-a-Oficial PM por ato do Comandante
Geral, na forma estabelecida cm regulamento. 

Art. 20, O ingresso no Quadro de Oficiais será cfctuado por: 
1-promoção do Aspirantc·a·Oficial PM para o Quadro de Oficiais PM; 
11- nomeação de Tenentes da Reserva de 2• classe das Forças Armadas, de 

acordo com o parAgrafo único, do art. 9o, do Dccrcto·lci no 667, de 2 de julho de 1969, 
para o Quadro de Oficiais PM. 

CAPITULO III 

Do Carao c da Funçio Pollc:lai·MIIltar 

Art. 21. Cargo policial-militar é aquele que só pode ser exercido por Policial
Militar cm serviço ativo. 

§ 1• O cargo policial-militar a que se refere este artiso é o que se encontra espe
cificado nos Quadros de Organização, previsto, caracterizado ou definido como tal 
cm outras disposições legais. 

§ 2• A cada cargo policiul·militar corresponde um conjunto de atribuições, de
veres e responsabilidades que se constitucrra cm obrigações do respectivo titular. 

§ 3• As obrigações inerentes ao cargo policial-militar devem ser compatlvcis 
com o correspondente grau hicrArquico c definidas cm legislação, ou rcgu\amcntaçilo 
cspccUica. 

Art. 22. Os cargos policiais·militarcs sAo providos com pessoal que satislizcr 
aos requisitos de grau hicrârquico c de qualificação exigidos para o seu desempenho. 

ParAgrafo ~nico. O provimento de cargo policiol·militar se faz por ato de 
nomeação, de designação ou determinação expressa da autoridade competente. 

Art. 23. O cargo policial-militar é considerado vago a partir de sua criação ou 
desde o momento cm que o Policial·Militar exonerado, dispensado ou que tenha rece
bido determinação expressa da autoridade competente o deixa, até que outro Policial
Militar nele tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no purA· 
grafo único do an. 22. 

ParAgrafo ~nico, Consideram-se tambtm vagos os cargos policiuis·militares 
cujos ocupantes: 

1- tenham falecido; 
II-tenham sido declarados extraviados; 
III- tenham sido considerados desertores. 
Art. 24. 'Função policial-militar é o cxcrcfcio das obrigações inerentes ao cargo 

policial·militar. 
Art. 2S. Dentro de uma mesma Organização Policiui·Militar, a llt:qüCncia de 

substituiçõe~ pura ussumir cargo, ou responder por funções, bem como as normas, 
atribuições c responsabilidades respectivas, sllo estabelecidas nu lcgislnção ci"pcc!tica, 
rc5peitudus n preccdCnciu c a quulilicaçl1o exigidas parn o cargo, ou pura o excrclcio 
da função. 

Art. 26. O Policini·Militur ocupante de cargo provido cm curóter cfctivo, ou 
interino, de acordo com o purllt{rufo único do urt. :l:l, fuz jus à11 grulificuçõcs c indc
nümçõe~ corrc~pondcntcs 11 cuc cargo, conforme previsto cm lei. 
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Art. 27. As obrigações que, pela scncralidadc, pcculiuridade, duraçào, vulto, 
e>u 1\llturc:za, nAo alio catalogadas como posições titulares cm Quadros de Orgunizu· 
ção, ou diapositivo legal, sào cumpridas como encargo, comissão, incumbêncin, ser· 
viço. ou 11tividadc policial-militar, ou, ainda, conaidcradas de natureza policial-militar. 

Parágraro llnico. Aplica-se, no que couber, ao encargo, incumbência, comissi'lo, 
serviço, ou atividadc policial·militnr, ou considerada de natureza policial-militar, o 
clisp<llto neste Capitulo para cargo policial-militar. 

TITULO II 

~ Du ObriJIÇÕts e dos Dcnrn Pollclaii-MIIItares 

CAPITULO I 
Da• Obrlaaçõa Pollclals-MIIIcares 

Se~ào/ 
Do Valor Polltlai-MIIIIar 

Art. 28. Sào manifestações essenciais do valor policial-militar: 
1-o patriotismo traduzido pela vontade inabaiAvcl de cumprir o dever policial· 

militar c solene juramento de fidelidade A PAtria: 
11-o civismo c o culto das tradições históricas; 
III- a~ na missllo elevada da Policia Militar; 
IV - o amor à profissão c o entusiasmo com que a exerce; 
V- o aprimoramento tá:nico·profissional; 
VI -o espirita de corpo c orgulho pela Corporuçilo. 

Stçdo/1 
Da f:Uca Policial-Militar 

Art. 29. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar c o decoro da 
classe impõem a cada um dos integrantes da Policia Militar conduta moral c profissio· 
nal irreprcensfveis, com observância dos seguintes preceitos da ttica policial-militar: 

I - amar a verdade c a responsabilidade como fundamentos du dignidade 
ptiSCill; 

11 - exercer, com autoridade, cficitncia c probidade, as funções que lhe cou
berem cm decorrCncia do carso: -

III- respeitar a dia:nidadc da pessoa humana; 
IV - cumprir c fazer cumprir as leis, os rea:ulamcntos , as instruções c as ordens 

dll autoridades competentes: 
V - ser justo c imparcial, nos jula:amc:ntos doa atos c na apreciAção do mtrito 

dos subordinado•; 
. VI- zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual c tisico, c, também, pelo dos 

subcrdinados, tendo cm vista o cumprimento da missi\o comum; 
VII- empregar todas as suas cncrsias cm beneficio do &erviço: 
VIII -praticar a camaradaa:cm c deacnvolvcr, permanentemente, o espirita de 

cooperação; 
IX - ser discreto cm suas atitudes c maneira&, c cm sua linguaaem escrita c 

!dada; 
X.- abster-se de tratar, rara do Ambito apropriado, de mattria relativa à 

Segurança Nacional, seja de carA ter aigiloso ou nào; 
XI-acatar as autoridades conttituldas; 
XII- cumprir seua deveres de cidadão; 
XIII -proceder de maneira ilibada na vida pública c particular; 
XIV -observar as normas de boa educação; 
XV- sarantir assistencia moral c material ao seu lar c conduzir-se como chefe 

de f•mOiai!U>d<lar; 
XVI -conduzir-se, mesmo rora do acrviço, ou na !natividade, de modo que ni\o 

sejam prejudicados os principias da disciplina, do rcipcito c do decoro policial-militar: 
XVII - abatcr•se de razer UIO do posto, ou araduaçlo, para obter racilidudcs 

pessoais de qualquer natureza, ou para encaminhar neaócios particulares ou de tercei
ros: 

XVIII - ubster-ac o Policial-Militar, na !natividade, do uso da' designações 
bicrArquicas quando: 

I) cm ativldadc polltico·partidflria; 
b) cm atlvldades comerciais; 
c) cm atividadca industriais; 
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de a11untos poli· 

ticos ou policiais-militares, cxcctuando-sc as de nuturcza exclusivamente ttcnicu, se 
devidamente autorizado; 

c) no cxcrc!cio de funções de natureza ni!.o policiul-militar, mesmo oficiais; 
XIX - zelar pelo bom nome da Polfcia Militar c de cadu um de seus integrantes, 

ct.edecendo c fazendo obedecer aos preceitos da ttica policiul-militur. 
Art. 30, Ao Policiui-Militur du utivu, rcssulvudo o disposto nos§§ I' c 2~. deste 

artigo, é vedado comcrciur, tomar parte na udminístruçi!.o, ou gcrêncíu, de sociedade, 
oll dcln purticipur, cxceto nu condiçllo de ucionistu, ou quotistu, cm sociedude unô· 
nima ou por quotas de rcsponaubilidudc limitudu. 

§ jv Os Integrantes du Reserva Remunerada, quando convocudos, licam proi· 
hidos de trutur, nus Orsunizuções Policials·Militurcs, c nus repartições públicas civis, 
de Interesse de orguniznçiles ou empresas privaduH de qunlqucr natureza. 

§ 2• Os Policinis-Mi\itnres, em utividndc,podem exercer dirctumentc u gcst~u de 
1'e~dc que nno infrinjam o disposto no presente unigo. 

Art. 31. O Comandante-Geral podcrã determinar aos Policiuis-Militurcs du 
ntiva que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a 
origem c natureza de seus bens, sempre que houver ruzilet. que recomendem tal 
medida. 

CAPITULO I! 
Doa De"crn Polh:l•ia-Mitil•rcs 

Art. 32. Sllo deveres dos Policiais-Militares: 
I - u dcdicuçi\o intcgrnl ao serviço policial·militur c a lidelidr1de A instituiçno a 

que pertencer: 
11- o culto nos sf.mbolos nacionais; 
'III -a probidade c lealdade crn todas as circunstAncias· 
IV -a disciplina c o respeito à hierarquia; ' 
V- o rigoroso cumprimento das obrigações c ordens; 
VI- a obrigaçllo de tratar o subordinado, dignamente, cum urbanidade. 

Seçdo I 
Do Compromluo Polldal·MIIIrar 

Art. 33. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão, 
matrícula, ou nomcaçilo, prestará compromisso de honra no qual afirmará a sua 
aceitação consciente das obrigações c dos deveres policiais-militares, c manifestarA u 
sua firme disposição de bem cumpri-los. 

Art. 34. O compromisso do inclufdo, do matriculudo, c do nomeado, a que se 
refere o artigo anterior, tcrã carátcr aolcnc c será prestado na presença de tropa, tão 
logo o ~oliciai·Militar tenha adquirido o a:rau de instruçllo compu tive! com o perfeito 
entendimento de seus deveres como integrante da Policia Militar, conforme os se· 
guintes dizeres: "Ao ingressar na Polfcia Militar deste Território Federal, prometo 
regular n minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente us ordens 
d~s au~~ridadcsa que estiver subordinado, e dcdícar•mc, inteiramente, uo serviço poli· 
Cial·mlhtar, à manutenção da ordem pública c à segurança da comunidade, mesmo 
com o risco da própria vida". 

§ 19 O compromisso do Aspirante-Oficial é prestado na Escolu de Formação de 
Oficiais, sc:ndo o cerimonial rcito de acordo com o rca:ulamcnto daquele estabeleci
mento de ensino. 

§ 2• O compromisso como Oficial, quando houver, terá os seguintes dizeres: 
"Pca:ante a Ban~cira. ~o Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de 
Ofic1al da Polfall Mllatar deste Território Federal, c dedicar-me inteiramente ao seu 
serviço". 

Stçilo 11 
Do ComaDdo e da Subordluçio 

Art. JS. Comando é a soma de autoridade, deveres c responsabilidades de que 
o Policial-Militar~ investido lca:almcntc, quando conduz homens ou dirige uma Orgu· 
nizaçi\o Policial-Militar. O comando 6 vinculado ao srau hierárquico c constitui uma 
prcrroa:ativa impcuoal, na qual se define c caracteriza o chcrc. 

§ I• Compete ao Comando da Policia Militar plancjar c dirisir o emprego da 
Corp~raçilo no campo do policiamento oatenaivo c outras açõcs preventiva& ou rc· 
prcastvas. 

§ 29 Aplic:a-ac à Dircçilo c à ChcfiQ da Orsanizaçilo Policial-Militar, no que 
couber, o cstabc!ccido para Comando. 

. ~"· 3.6.' A subordinação nilo arcta, de modo algum, a dignidade pessoal do 
Pohcaai-Mahtar, decorrendo, exclusivamente, da estrutura hierarquizada da Polfcía 
Militar. 

Art. 37o O Oficial é preparado, ao lonso da carreira, para o cxcrc:lcio do Co· 
mando, da Chefia c da Dircçilo das Orsanizaçõcs Policiais-Militares. 

Art .. 3.8. Os Subtcncntcs C Sara:cntoa au~r.iliam ou complementam as atividadcs 
doa ?~ctals, quer no adcmamcnto c no cmprea:o de meios, quer na instrução c nu 
admmlltraç!o. 

ParAa:raro único. No excrclcio daa atlvidadcs mencionadas neste artigo, c no co· 
mando de elementos subordinados, os Subtcncntca c os Sargentos dcvcrllo impor-se 
pela lealdade, pelo exemplo c pela capacidade técnico·profissional, incumbindo-lhes 
asscsurar a obscrv~ncia, minucio11a c ininterrupta, das ordens, das rcgrus do serviço c 
das normas operativas, pelas Praças que lhes estiverem dirctamentc subordinu.das, c u 
manutcnçi\o da cocsllo c do moral das mesma• Praças, cm todas as círcunst4ncias. 

Art. 39. Os Cabos c Soldados alio, cucncialmcntc, elementos de exccuçi\o, 
Art. 40. Às Praçaa especiais cabe a risoroau observância· dus prescrições dos re

gulamentos do estabelecimento de cnalno policial-militar onde estiverem ma· 
triculadas, exigindo-se-lhes intciru dedicaçi\o ao estudo c ao aprendizado ttcnico-pro
lisBionuJ. 

Art. 41. Ao Policial· Militar cabe a responsabilidade integral pela5 decisões que 
tomar, pelas ordens que emitir, c pelos utos que praticar. 

CAPITULO III 
Da Vlolaçio da• Obrla~aç6t1 t do1 OcYtrn Polld~alr~-MIIItllrth 

Art. 42, A violuçllt' das obriguções, ou dos dcvcrea policiuis-militurcs, com· 
tituird crime ou transgrcssllo disciplinar, conforme: di~puserem u iegishu;ilo nu re11ulu· 
mentaçilo cspecflicus. 

~ IV A viohu;llo dos preceitos du blicu polh:iul-militur ~ tno muis gruve (IUíllltu 
muis elevudu for o grnu hier!\rquico de quem u cometer. 
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§ 2v No concur~o de crime militar c de transgrc!lsào disciplinar, ~crá uplicndu 
!~Omcntc a pena relativa ao crime. 

Art. 43. A inobservância ou falta de cxução no cumprimento dos deveres, cspc· 
t.:ilicados nus leis c regulamentos, acarreta pura o Po\iciui-Militur responsabilidade 
funcional, pecuniária, díscíplinar, ou penal, consoontc alcgi5laç11o cspccflicu cm vigor. 

Parágrafo único. A upuraçllo da responsabilidade funcional, pecuniária, disci· 
plinur, ou penal podcrlt concluir pela incomputibilidndc do Policiui·Militur com o 
curgo, ou pela incapacidade do c~tcrcfcio das funções policiais-militares u ele inerentes. 

Art. 44. O Policini·Militar que, por sua utuaçllo, se: tornar incomputfvcl com o 
curso, ou demonstrar incapacidade no cxcrclcio de funções policiuis·mi\itarcs u ele 
inerentes, será afastado do cargo, 

§ I• Sil.o competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o 
impedimento do exercício da funçil.o: 

1- o Governudor do Território Federal; 
11- o Sccrct!ario de Segurança Pública do Território Federal; 
ÚJ- o Comandante-Geral; 
IV- os Comandantes, os Chefes c os Dirctorcs, no. conformidade da legislação 

ou regulamentação específica sobre a matt:ria. 
§ 2' O Policial-Militar afastado do cargo, nus condições mencionadas neste 

artigo, ficarta privado do exercício de qualquer funçil.o policial-militar até a solução do 
processo, ou das providências legais que couberem no caso. 

Art. 45. Silo proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atas de 
superiores, quanto as de carátcr reivindicatório, 

St~íio I 
Dot Crlmn Mllltarn 

Art. 46. Aplicam-se, no que couber, aos Policiais-Militares as disposições esta· 
belccidas no Código Penal Militar. 

Seçjjo 11 
Da• Tranl&reuõtl Disclpllnarrs 

Art. 47. O Regulamento Disciplinar da Policia Militar cspccificarta c classifi· 
carta as transgressões, estabelecendo as normas relativas à amplitude e aplicaçil? das 
penas disciplinares, a classificação do comportamento policial-militar, c a mtcr· 
posição de rccunos contra as penas dísciplinarcs. 

§ 1• A pena disciplinar de detenção, ou prisão, não podcrâ ultrapassar o 
período de trinta dias. 

§ 2• Ao Aluno-Oficial PM aplicam-se, tambtm, as disposições disciplinares prc· 
vistas no resulamcntO do estabelecimento de ensino onde estiVer matriculado. 

Se~ão III 
Doa Collldboa de Jllllln<acio e de Dlotlpllao 

Art. 48. O Oficial, prcsumivctmentc incapaz de permanecer como Policial· 
Militar da ativa, serâ, nu forma da lcaislaçAo cspcclfic:u, submetido a Conselho de Jus· 
tificaçllo. 

§ I" O Oficial, no ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser 
afastado do exerc:lcio de suas funções, automaticamente ou a crittrio do Comandante· 
Geral, conforme C11tabclccido cm lei. , . 

§ 2• Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal c dos Tcrntónos 
julgar os processo• oriundo• dos Conselhos de Justificação. . . 

§ 3• Ao Conaclho de Ju•tificaç!o pode, tambtm, ser submcudo o Oficial da R c· 
serva Remunerada ou Reformado presumivelmente incapaz de permuncc:cr na 
situação de inatividade cm que ae encontra. . . 

Art. 49. O Aspirantc·a·Oficial PM, bem como as Praças com. ~st.abih~~dc asse. 
gurada, presumivclmentc incapazes de permanecerem como Pohc!a\S·Mihtarcs da 
ativa, scrilo submetidos a Conselho de Disciplina. 

§ 1 • O Aspirantc·a·Oficial PM e as Praças com estabilidade as~c~urada, ao 
serem submetidos a Conselho de Disciplina, scrllo afastados das nuv1dadcs que: 
estiverem exercendo. . 

§ 2• Compete ao Governador do Território Federal julgar, cm última ins~Anc1u, 
os processos oriundos dos ConK\hos de Disciplina, convocados no Umbllo dtt 
Corporação. . 

§ 3• Ao Conselho de Disciplina podcrllo, também, ser submeudus as Praças 
Reformadas c da Reserva Remunerada. 

TITULO III 
Dos Direito• c du Prerru1atl•a• d01 Pollclalt-MIIItarn 

CAPITULO I 
Do• Dlrelro• 

Art, 50, S!l.o direitos dos Policiuia-Militarcs: 
t-Il gonmtlu da patente, em toda sua plenitude, com ns vuntugcns, 

prcrrogutlvas c deveres u ela inerentes, quando OOcial PM: 
11- u pcrccpçll.o de rcmuncraçll.o ao ser transferido paru a inut\vidudc; 

III -nus condições c limltnções impostas nu lcgi~laç11o, ou regulamentação 
cspccfficn: . 

a) u estabilidade, quando Pruçn com dez, ou mnia unos, de tempo de scrv1çu 
dctivo: 

b) o uso das designações hicrtarquic:as; 
c) a ocupuçilo de cargo correspondente ao posto ou à graduação; 
d) a percepção de rcmuncraçllo; . . .. 
c) outros direitos previstos cm lc:i especifica de remuneração das Po\fcJas MliJta· 

rcs dos Territórios Federais; 
f) u constituição de pensão de Policial-Militar; 
a) a promoção; 
h) Dtransfcrência pura a inatividadc; 
I) as ftria1, os ofastamentos tcmporârios do serviço, c as licença~: 
j) a demissão c o licenciamento voluntário; .. 
I) o porte de arma, quando Oficial cm serviço ativo, ou na inaUvJdadc, salvo 

aqueles cm inatividade por alicnaçllo mental, condenação por crimes contra a 
Segurança do Estado, ou por atividadcs que o desaconselhem: 

m) o porte de arma. pela Praça, com restrições reguladas pc;lo Comandante· 
Geral. . 

Parlagrafo único. ·A percepção de remuneração, ou melhoria da mesma, de que 
truta o inciso II, obedecerá às seguintes condições: 

1-o Olicial que contar mais de trinta c cinco anos de serviço, quando trans· 
ferido para a inàtividadc:, terá seus proventos calcuiQdos sobre o soldo correspondente 
ao posto imediato, se na Policia Militar existir posto superior ao seu. Se ocupante do 
Ultimo posto da Policia Militar, o Oficialtcrâ os proventos calculados tomando-se 
por base o soldo de seu próprio posto, acrescido de vinte por cento; 

11- os Subtcncntes, quando transferidos para â i natividade, tcrllo os proventos 
calculados sobre o soldo correspondente ao posto de Segundo-Tenente PM, desde que 
contem mais de trinta anos de serviço; 

III -as demais Praças que contC:mJ11ais de trinta anos de serviço, ao serem trans· 
feridas para a inatividadc, terlio os provClltos cU:Ieulados sobre o soldo corres· 
pendente à graduação imcdiutamcntc'superior:. · 

Art. SI. O Policial-Militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer 
ato administrativo, ou disciplinar, de superior hierlarquico, poderla recorrer ou intcr· 
por pedido de reconsidcraçllo, queixa, ou rcprcsentaçilo, segundo o regulamento da 
Policia Militar. 

§ I' O direito de reCCirrcr na esfera administrativa prc:screvcrá: . . 
1-em quinze dias corridos, a contar do recebimento da comunicação afiem!, 

quanto a nto que decorra de composição do quadro de acesso; 
II- cm cento c vinte dias corridos, nos demais caso~. , 
§ 29 O pedido de reconsideração, a queixa c a rcprcsentaçil.o nilo podem ser 

feitos colctivamcntc. ~. 
§ 3• O Policiai·Militar da ativa que, nos casos cablr1is, se dirigir ao Pod~r 

Judiciârio, dc:vcrâ participar, antctipadamcntc, esta iniciativ~tl autoridade a que csll· 
versubordinado. ,. ,. 

An. 52. Os Policiais--Militares slo alistlavcis como· ~cito~~. desde que Oficiais, 
Aspirantes-a-Oficial, Subtcnc:ntcs c Sargentos ou alunós" de Escola de Formação de 
Olicial Policial-Militar. · ·.~· 

Parágrafo ilnico, Os Policiais· Militares a~stâ.vcis aio elegíveis, atendidas as se· 
guintes condições: . . . 

1-o Policiai·Militar, que tiver menos de cmco anos de cfcuvo scfVIço, ser la, ao 
se candidutar a cargo c:letivo, excluído do serviÇo ativo, mediante demissão ou liccn· 
ciumento tx·offlclo,· ~ 

11 - 0 Policial· Militar cm atividade, com cifu;o ou mais anos de efctivo serviço, 
ao se candidatar a cargo eletivo, scrâ afastado, temporariamente, do serviço ativo c 
agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleito, scrla, 
no uto da diplomaçlio, transferido para a Reserva Remunerada, percebendo u rc:mu· 
ncruçi\o a que fizer jus cm função de seu tempo de serviço:: 

St~àol 
Da Rcmuner1çio 

Art. 53. A remuncraçllo dos Policiais·Militarcs compreende vencimentos, ou 
proventos, indcnizaçõc:s e outros direitos, sendo devida nas bases estabelecidas cm lei 
cspccllica, · 

§ I• A remuneraçilo dos Policiais-Militares, na ativa, é: constitu{du pelas scguin· 
tcs parcelus: 

I - mensalmente: , 
a) vencimentos, compreendendo soldo e sralificaçõc:s; c· 
b) indcnizuções; 
11- eventualmente, outras indenizuções, 
§ 2• Os Policiuia-MiliU&res nu inutividude percebem rcmuner11çào constituldu 

pelas seguintes parcelas: 
I - mensalmente: • 
a) proventos, compreendendo soldo, ou quotas de soldo, g:utiricaçõc:s c indc· 

nizaçõc:s incorporáveis; c 
b) adicional de i natividade. 
II - cvcntuulmcntc, auxllio·invulldcz. 
§ 3~ Os Policiais-Militares rcccbcril.o o sal6rio·famUia de conformidudc com a 

lei que o rege. 
Art. 54. O uuxflio·invalidcz,utcndidus as condições estipuladas nalci c~pccllicu 

que truta du remuneração dos Polidais·Militarcs, serd concedido ao•Jloliciui·Militar 
'lUC, quundo cm serviço utivo, tcnhu sido ou venha a ser reformado por incapacidade 
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definitiva, e considerado inválido, isto t:, impossibilitado loto\ e (lcrmilncnttmr.nte 
para qualquer trabalho, nl'lo podendo prover os meio:; de subsi~tCncia. 

Art. SS. O soldo é irrcdutivel e nilo cstd sujeito a penhora, licq(lcstro, ou arresto, 
c~ccto nos casos previstos cm lei, 

Art. 56, O valor do soldo t: igual para o Policiai-Militur da alivu, da ReservaRe· 
munerada, ou reformado, de um mesmo grau hierârquico, ressalvado o disposto no 
inci8o II, do art. SO deste Estatuto. 

Art. 57. E proibido acumular remuncruçllo de inutividadc, 
Parágrafo único. O disposto neste urtigo nllo se aplica nos Policiais-Militares 

da Reserva Remunerada, c aos reformados, quanto ao cxercicio de mandato clctivo, 
quanto ao de função de magistfrio, ou cargo cm comissllo, ou, ainda, quanto a contra· 
to pura prcstaçilo de serviço técnico ou especializado. 

Art. 58. Os proventos da inatividadc serão revistos sempre que, por motivo de 
ultcraçl'lo do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos Policíuis· 
Mili!JJre.s cm sci'Yiço ruivo, 

Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos cm lei, os proventos da inuti· 
vid-.dc nilo podcrilo exceder a rcmuncraçilo percebida pelo Policial· Militar da ativa, 
no posto ou sraduação correspondentes aos seus proventos. 

Stçãol/ 
Da Promocio 

Art. 59, O acesso na hierarquia policial-militar é selctivo, gradual e sucessivo, 
sendo feito mediante promoções, de conformidade com o disposto na legislação c 
rcgulamcntaçilo de promoções de Oficiais e de Praças, de modo a obter-se um nuxo 
regular c equilibrado de carreira pura os Policiais-Militares. 

§ J9 O planejamcnto da carreira dos Oficiais e das Praças, obedecidas as disposi· 
çõcs da legis\açilo c regulamcnUtção a que se refere este artigo, é atribuição do Coman· 
do da Policia Militar. 

§ 29 A promoção t!: um ato administrativo c tem como finalidade bftsicu a sele· 
ç3o dos Policiais-Militares para o exercicio de funções pertinentes ao grau hierárquico 
superior. 

§ )9 A promoção de Praças serâ disciplinada cm regulamento a ser aprovado 
pelo Governador do Território Federal, ouvida a lnspctoria Geral das Policias Mili· 
tares. 

Art. 60, As promoções serão cfetuadas pelos critt!:rios de antigUidade c mereci· 
menta, ou, ainda, por bravura c po.r·morltm. 

§ J9 Em casos extraordinários, poderá haver promoção cm ressarcimento de 
prctcriçilo. 

§ 2' A promoção de Policial· Militar feita cm ressarcimento de pretcriçllo será 
cretuada segundo os principias de antigUidade ou merecimento, recebendo ele o núme· 
ro que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido, nu 
~poca devida, pelo princípio cm que ora t!: feitu sua promoção. 

Art. 61. Nilo haverâ promoção de Policial·Militar por ocasii\o de sua truns· 
fcrência para a Reserva Remunerada. 

Art. 62. Nilo havcrâ promoçilo de Policial·Mili1ar por ocasiil.o de sua reforma. 

Stção III 
Du Ffrl11 e de outro• Aras1amen1o1 Temporírio1 do Mnlço 

Art. 63. As ft!:rias silo afastamentos totais do serviço, anual c obrigatoriamente 
concedidas aos Policiais-Militares, para descanso, a partir do lihimo mês do ano u que 
se referem, c durante todo o 11no scsuinte. 

§ I• Compete ao Comandante-Geral da Policia Militar a regulamcntaçilo du 
concessllio das ft!:rias anuais. 

§ 2' A conceullo de férias nilo scrâ prcjudicaàa pelo sozo anterior de licença 
para tratamento de salidc, por puniçllio anterior decorrente de transsrcssllo discl· 
plinar, pelo estado de suerra, ou para que scj11m cumpridos a tos de serviço, bem como 
nllo anula o direito àquelas licenças. 

§ J• Somente em casca de interesse da Segurança Nacional, da manutcnçllio da 
ardem, de e"trcma necessidade de serviço, ou de transferência pura a inntividadc, os 
Policiais-Militarea tcrllo interrompido ou dciudo de gozar, nu t!:poca prevista, o perfo· 
do de nrias a que tiverem direito, resistrando-sc entilo o f-llto cm seus nssentamcntos. 

§ 4• O perfodo de ftriaa, a que ac refere o presente artigo, tcrâ a duraçllio de 
trinta dia•,scndo proibido o seu parcelamento. 

Art. 64. Os Pollciaia·Militarcs tCm direito, ainda, aos seguintes pcrfodos de 
ar1utamcnto total do serviço, obedecidas III dispo11ições lesais e resu\umcntarcs, por 
mQtivodc:: 

I - núpcias: oito dias; 
li-luto: at6 oito dias; 
111- instalação: atb dez dias: 
IV- trllnaito: att: vinté dias. 
Parâgrufo dnico, O afastumcnto do serviço por motivo de nlipcias, ou luto, scrd 

concedido, no primeiro cuso, quundo solicitado por ,;,ntccipuçilo à dutu do evento c, 
no segundo, tDo logo a autoridade, à qual estiver subordinado o Policial-Militar, 
tcnhu conhecimento do óbito. 

Art. 65. As llr\ua e oa outros afastamentos mencionados ncatu Seçllo silo conce. 
didoli com u remuncruçllo prevista nalcgisluçllo capecrnca c compu todos como tempo 

· · 'c\toslcgula. ' 

Srrào IV 
Das Llccnta!i 

Art. 66, Licença é uautorizaçllo pura afastamento total do 5crviço, cm curfttcr 
temporário, conccdidn uo Policial-Militar, obedecidas as dis(losiçõcs legais c regu· 
lamentares. 

§ J9 A licença pode ser: 
I - especial; 
J J - para Ualar de interesse particular: 
III- para tratamento de saúde de pessoa da família; 
IV -para tratamento de saúde própria, 
§ 29 A remuneração do Policiui·Militur, quando cm qualquer das situações de 

licença constantes do parágrafo anterior, serA regulada cm legisluçilo cspcclncu, 
Art. 67. A licença especial t!: u autorizaçllio paru afastamento total do serviço. 

relativa u cada decCnio de tempo de efetivo i'icrviço prestado, concedida ao Policial· 
Militar que a requerer, sem que implique cm qualquer restritdo puru sua carreira. 

§ J9 A licença especial tém a duraçllio de seis meses, a ser gozada de uma só vez, 
podendo ser parcelada em dois, ou três meses, por ano civil, quando solicitada pelo 
interessado e julgada conveniente pela autoridade competente, 

§ 2t O pcriodo de licença especial não interrompe a contasem do tempo de cfeti· 
vo serviço. 

§ Jt Os pcrfodos de licença especial nilo gozados pelo Policial·Militur serilo 
computados cm dobro para lins exclusivos de eontusem de tempo pura a passagem à 
inativid11de c nesta situação, para todos os efeitos lcg11is. 

§ 49 A licença especial nilo é prejudicada pelo sozo anterior de qualquer licença 
para tratamento de sadde c para que sejam cumpridos ntos de serviço, bem como nilo 
anula o direito àquelas licenças. 

§ S9 Uma vez concedida a licença especial, o Policial· Militar licrA exonerado do 
cargo, ou dispensado do cxcrcicio das funções que exerce, c licurA à disposição do 
órgilo rcsponsdvcl pelo pessoal da Policia Militar. 

§ 69 A conccssllio de licença cspeci11l 6 rcgulo.da pelo Comandante-Geral, de 
acordo com o interesse do serviço. 

Art. 68. A licença para tratar de interesse particular é a autorização pura afasta· 
menta total do serviço concedida ao Policial-Militar que contar mais de dez unos de 
cfctivo serviço, c que a requerer com aquela finalidade. 

§i' A licença será sempre concedida com prcjulzo da remuneração e da conta· 
gem de tempo de efctivo serviço. 

§ 29 A concessão da licença para tratar de interesse particular é regulada pelo 
Comandante-Geral da Policia Militar, de acordo com o interesse do serviço, 

Art. 69, As licenças f"odcrão ser interrompidas a pedido, ou nas condições 
estabelecidas neste urtigo. 

§ J9 A intcrrupçilo da licença especial c da licença para tratar de interesse parti· 
culur podcrA ocorrer: 

1-cm caso de mobflízaç4o c estado de sucrru; 
II- cm caso de decretaçilo de estado de sitio; 
III- para cumprimento de sentença que importe cm rcstriçllo da li herdade indi· 

vidua\; ' 
IV- para cumprimento de puniçilo disciplinar, conforme o reguludo pelo 

Comanduntc·Gera\ da Policia Militar; 
V- em caso de pronúncia cm processo criminal, ou indiciaçilo cm inquérito poli· 

cinl·militar, a juizo da autoridade queefctivou a pronúncia ou a indiciuçilo. 
§ 29 A intcrrupello de licença para tratamento de saúde .de pcsson da fumilia, 

para cumprimento de pena disciplinar que importe em rcstriçilo da liberdade indi· 
vidual, serâ rcguhada na lcgislaçAo da Policia Militar, 

• I• 
Seçdo V 

Da Pendo Pollel•I·Milllar 

Art. 70, A pcnailo de Policial-Militar,J;Icatina·se a amparar os bcncliciltrios do 
Policial-Militar f~tlccido, ou extraviado, e scrâ paga conforme o disposto cm lei espcci· 
lica, 

§I' Par11 fins de aPlicação da lei que dispu1er sobre a pensllo de Policiul-Mili· 
tar, serd considerado como posto ou graduaçllio di)Jfoliciui·Militur o correspondente 
ao soldo sobre o qual forem calcuiDdaa as suas contribuições. 

§ 29 Todos oa Pollciais·Militares silo contribuintes obrigatórios da pcnsllo de 
Policial-Militar correspondente ao seu posto, ou graduaçilo, com as cxccçõcs pre· 
vistas na lei espccllica. 

§ )9 Todo Policial-Militar b obrigndo a fazcr.sua declaração de bcncficidrio que, 
1111lvo prova cm contrArio, prcvalcc;crA p11rn a hubilituçmo à pensilo do Policial· Militar. 

Art. 71. A pcnallo de Policial-Militar defere-se nus prioridades c nus condiçõcli 
cstubclecidas cm lei especifica. 

CAPITULO 11 

D•• Prtrroaathll 

Art.12. As prcrrogativua dos Policiuis·Militurcaallio constitü1dUs pelas konras 
disnidude e distinções dcvldus uos graus hierárquicos c cargô's. , ' 

Parágrafo O nico. Silo prcrrogutivas dos Policiuis-Militurcs: 
1- o uso de titulas, uniforme, distintivos, lnsfgnius·c cmhlcmu~ du l,olfciu Mili· 

tardo Território Fedcrul, correspondentes ao posto ou graduuçno; 
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11- honras, uatumcnto c sinais de respeito que lhes sejam assegurados cm lei!> e 
rcgulumcntos; 

III -cumprimento da pena de prisllo ou dctc:nçilo somente cm Organizaçilo Poli· 
ciai·Militar de Corporaçilo cujo Comandante, Chefe, ou Dirc:tor, tenha prcccdêncill 
hierárquica sobre o preso; 

IV- julgumc:Olo nos crimes militares, cm foro especial. 
Art. 73. Somente cm casos de flagrante delito, o Policiai·Militar poderá !ler 

preso por autoridade policial, licando esta obrigada u c:ntrc:gta.Jo, imediatamente, b 
autoridade: po\icial·militur mais próxima, só podendo rc:tê·lo na delegacia ou posto 
policial, durante o tempo necessário à luvrutura do flugruntc, 

§ \9 Cube ao Comunduntc:-Gcral da Corporação a iniciativa de: rcsponsabi\ilar 
a autoridade: policial que não cumprir o disposto neste urtigo, ou que mullnuar, ou 
consentir que seja maltratado, qualquer Policiai·Militar preso, ou não lhe der o lrata· 
menta devido ao seu posto ou graduação. 

§29 Quando, durante o processo c julgamento no foro civil, houver perigo de: vi. 
da para qualquer preso policial·militur, o Comandante-Gera\ da Corporação pro· 
videnciará, junto ao Secretário de: Segurança PUblica da Território Federal, os cntcn· 
dimcntos com u autoridade judicial visando à guarda dos prc:tórios ou tribunais por 
força policial-militar, 

Art. 74. Os Policiuis·Militurc:s da ativa, no c:xrrcfcio de funções policiais-mili
tares, são dispensados do serviço de júri, nu Justiça Civil, c do serviço nu Justiça 
Eleitoral. 

Srçào Onica 

Do U10 do• Unlformn da IJ'olicla Militar 

Art. 75. Os uniformes da Policia Militar, com seus distintivos, insígnias c cmblt· 
mas, são privativos do Pol\ciai·Militar c representam o sfmbolo da autoridade poli· 
cial-militar, com as prerrogativas a ela inerentes. 

Parágrafo único. Constitui crime, previsto nu legislação específica, o desrespei
to aos uniformes, distintivos, insfgnius c emblemas policiais·militarc:s, bem como seu 
uso por parte de: quem a eles não tiver direito. 

Art. 76. O uso dos uniformes com seus distintivos, insfgnias c emblemas, bem 
como os modelos, descriç!l.o, composição c peças acessórias s!l.o c:stubc:\ccidos cm lc:gis· 
fação especifica da Policia Militar de cada Território Fc:dcrul. 

§ \9 • E: proibido ao Policial-Militar o uso dos uniformes: 
1- cm manifestação de carti.tc:r polltico·purtidário; 
11- no c:strangÇro, quando em utividadc: não relacionada com a missão do poli· 

ciul·militur, salva quando expressamente: determinado ou autorizado; 
III - na inutividadc, salva para comparecer a solenidades policiuis·militarc:s, 

1.:erimônias cívicas comemorativas das grandes datas nac-ionais, ou a atas sociais sole· 
ncs, quando devidamente autorizado. 

§ 29 Os Pa\iciuis·Militurc:s nu inatividude, cuja conduta possa ser considerada 
ofensiva à dignidade da classe, poderão &er definitivamente proibidosjc: usnr uni for· 
mc:s por decido do Comandante-Geral da Policia Militar, , 

Art. 77. O Policiui·Militar fardado tem as obrigaç;õc:s correspondc:Rtes ao uni· 
forme que use, c aos distintivos, emblemas ou insfsnius que ostente, 

Art. 78. E: vedado a qualquer c:lcmc:nto civil, ou orsunizuções civis, o usa de 
uniformes ou distintivos, insfsniru ou emblemas que possam ser confundidos com os 
adotudos pela Pollciu Militar. 

ParAgrafo único. São responsáveis pela infraçãa às disposições deste urtigo os 
dirctorc:s ou chefes de rcpur1içõc:s, orsanizaçõcs de qualquer natureza, firma ou cmprc· 
gudoreS, empresas, institutos ou departamento, que tenham 11.dotado, ou consentido, 
o uso de: uniformes, distintivos, insfgnias ou c:mblc:mM que passam ser confundidos 
com os udotudos pela Policia Militar. 

TITULO/V 

D11 Oltpollções DIYeraas 

CAPITULO I 

o •• SltuiÇÕtl úptc:IIIS 

Stràol 

Da Aarea•çio 

Art. 79, A agrc:goçAo t: a situação na qual a Policial· Militar da utivn deixa de 
ocupar a vugu nu escala hic:rârquica do RU Quadro, nela permanecendo, sem mlmc:ro. 

§ 19 O Policiui·Militor deve ser agregBdo quando: 
1- for nomeado puro cargo policill.l·mililo.r, ou considerado de natureza policial· 

militar, cstubc:lc:cido cm lei, ou decreto, não previsto nos Quudros de OrgunizuçD.o da 
Pollciu Militar (QO); 

11 - aguardar tran~fc:rência rx·offtcJo pura u Reserva Rc:munc:rudu, por ter sido 
c:nquudrudo rm quuisquer dos requisitos que u motivam; 

III- for afastado, lcmporariamc:ntc, da serviço utivo por motivo de: 
1) ter sido julgudo incapaz, temporariamente, após um uno continuo de tra· 

lamento: 
b) ter sida julgado incapa:t, definitivamente:, enquanto tramito o processo de 

rc:fonnu; 
. c:) huvc:r ultrupaMsado um ,uno continuo de licença pura tratamento de saúde pró· 

prm; 

d) haver ultrapassado seis meses continuas cm licença para tratamento dt in· 
tcrcssc particular; 

e} haver ultrapassada seis meses continuas cm licença pura tratar de saúde de 
pessoa da famllia; 

O haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de dc:sc:rçlio prevista no 
Código Penal Militar, se Olicia\, ou Praça com estabilidade assegurada; 

&) como desertor, lc:r·sc uprc:sc:ntudo volunturiumc:nte, ou ter sido capturado c 
rc:inclufdo, a fim de se ver processar, 

h) ter sido considc:rudo oficialmente extraviado; 
I} se ver proccssar,upós ficar cxclusivumcntc: à disposição da Justiça Civil; 
j) haver ultrapassado seis meses continuas, sujeitou processo no foro militar; 
I) ter sido condenado à pena restritiva da liberdade superior a seis mcsc!l, cm scn· 

tc:nçu passada cmjulgudo, enquanto durar c. execução, ou ati: ser declarado indigno de: 
pertencer à Policia Militar, ou com ela incomputfvcl; • 

m) tcr passado à disposição de outro órgão do Distrito Federal, da União, dos 
Estados ou Territórios, para exercer função de: natureza civil; 

n) ter sido nomeado pura qualquer curgo público civil temporário, não clc:tivo, 
inclusive da administração indirc:ta; 

o) ter se candidatado u cargo clctivo, desde que cante cinco ou mai'i unos de c:fc:tl· 
vo serviço; 

p) ter sido condc:nudo à pena de suspensão do c:xcrclcio do posto, graduação, 
cargo ou função, prevista no Código Penal Militar. 

§ 2r O Foliciai·Militar agregado, de conformidade: com os incisos I c 11, do§ \9, 
continuua ser considerado, para todo$ os efeitos, como em servico ativo. 

§ J9 A ugrcgação do Policial· Militar a que se refere: o inciso I c: as letras m c n do 
inciso III, do§ I•, é contada a partir da data de passe no novo cargo até o regresso à 
Corporação, ou transferência rx·offlclo pura a Reserva Remunerada. 

§ 49 A ugregação do Policial· Militar a que se referem as letras a, c, d, c c j do in· 
ciso III, do§ \9, é contada a partir do primeira dia, após os respectivos prazos, c 
enquanto durar o evento, 

§59 A agregação do Policial-Militar a que se refere o inciso 11 c letras b, r, &• h, 
1,1 c p do inciso III, do§ \9, é contada a partir da data indicada no ato que torna públi
co o respectivo evento. 

§ 69 A ugrcguç!l.a do Policial· Militar a que se refere a letra o do inciso III, do§ 
\9, é contada a par1ir da data do registro como candidato até sua diplomação, ou seu 
rC:Jlrc:sso à Corporação, se não houver sido eleito. 

§ 79 O Policial· Militar agrc:sudo fica sujeito às obrigações disciplinares conccr
ntntcs às suas relações com outros Policiais-Militares c autoridades civis c militares, 
salvo quando ocupar cargo que: lhe dê precedência funcional sobre os outros Policiais· 
Militares mais antigos. 

Art. 80. O Policiai·Militar agregado ficará adido, pura efeito de alterações c 
rc:muneraçilo, à Organização Policial-Militar que lhe: for designada, continuando a 
figurar no lugar que c:ntllo ocupava no Almanaque ou Escala Numérica, com a 
abreviatura Qg c anotações c:sc[arc:ccdorus de sua situação, 

Art, 81. A ugregaçilo se faz por ato do Governador do Território Federal, para 
Oficiais c, pelo Comundantc:·Oc:ral, para as Praças, 

Strão 11 

Da Rcnnio 

Art. 82. A rc:vc:nilo t: o ato pelo qual o Policial· Militar agregado retorna ao res
pectivo Quadro, tilo logo cesse o motivo que determinou a sua usrc:gação, voltando a 
ocupar o lugar que lhe competir no respectivo Almanaque ou Escala Numérica, nu 
primeira vasa que ocorrer. · 

Parágrafo único. Em qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do 
Policial· Militar agregado, c:xc:cto nas casos prc:vi~tos nas alfnc:as a, b, c, f, a. h, I, o c p 
do inciso III, do§ 19, do art. 79. 

Art, 83. A reversão será c:fc:tuada mediante ato do Governador do Território 
Federal, Ou de autoridade à qual tenham sido delegados poderes para esse: lim. 

Stçào/11 
DoExc:'Cdmlc .,J 

Art. 84:' Excedente é ll situação transitória a que, automaticamente, passa o 
Policial· Militar que: 

t- tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao respectivo 
Quadro, estando este com c:fc:tivo completo; 

11- é promovidO por bravura; 
III -é promovido indr:vidumentc:i 
IV- sendo o mais moderno da respectiva escala hic:rârquica, ultrapassa o cfcti· 

vo de seu Quadro, cm virtude: de: promoçn.o de outro Policial· Militai' cm rc:ssurcimcn· 
to de prc:tc:riçilo; 

V - tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade 
definitiva, retorna ao respectivo Quudro, estando este com seu c:fc:tivo completo. 

§ \9 O Policiai·Militar cuja aituuçllo é a de cxcc:dc:ntc:, salvo o indevidamente 
promovido, ocupa u mesma posiçll.o rc:lutiva, cm antiguidade, que lhe cube nu escala 
hic:rârquicu, com a abreviatura EXCD, c rccc:bc:râ o número que lhe competir, cm 
conseqüência da primeira vaga que se verificar. 

§ 29 O Policial· Militar nu situuçllo de c:xcc:dc:ntc: l: considerado como cm c:fctivo 
serviço, puru todos oa c:fc:itoa, c concorre, respeitados 011 requisitos legais, em iguuldu. 
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de de condições, c sem nenhuma restrição, a qualquer curgo policiul·militur c à promo~ 
ção. 

§ J9 O Policial· Militar prDmovido por bravura, sem que haja u respectiva vug:a, 
ocupun't a primeira vaga aberta, deslocando o principio du promocilo u ser seguido 
pura a vaga seguinte. 

§ 4~ O Policilll·Militar, promovido indc::vidtlmentc, só contur(l untiguidude c 
receberá o nUmero que lhe competir, nu escala hicrdrquictl, quando a vaga que dcvcrâ 
preencher corresponder 110 principio pelo qual deveria ter sido promovido, desde que 
satisfuçu'os requisitos para a promoçilo, 

Striio/V 
Do Auaenrt e do Dtstr1or 

Art. 85. ~considerado ausente o Policial-M.iÜtar que, por mais de vinte c qua~ 
tro horas consecutivas: 

I -deixar de comparecer à sua Organização Policiui~Militur, sem comunicar 
qualquer motivo de impedimento; 

II - ausentar-se, sem lkcnça, da Unidade onde serve, ou do local onde deve 
permanecer, 

ParAgrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, scrilo observadas 
as formalidades previstas cm lcgislaçilo esp~llicu. 

Art. 86. O Policial-Militar é considerado desertor nos casos previstos na 
lcgislaçilo pcnul·militar, 

Strilo v 
Do Deaapam:lmento e do Exrral'lo 

Art. 87, ~ considerado desaparecido ó Policiai~Militur da ativa que, no 
desempenho de qualquer serviço, cm viagem, cm operações policiais-militares, ou cm 
casos de calamidade pUblica, tiver paradeiro ignorado por mais de oito dias. 

Parágrafo único. A situação de dcsaparcc:imcnto só será considerada quando 
ndo houver indício de deserção, 

Art. 88. O Policial-Militar que, na forma do "rtiso anterior, permanecer 
desaparecido por mais de trinta dias, scrã oficialmente considerado extraviado. 

CAPITULO 11 
Do DHIIaamento ou Exdusio do Strvlco Ad•o 

Ar1. 89, O desligamento ou exclusão do serviço ativo da Policia Militar é feito 
cm conseqüência de: . 

I -transferência pata a Rcacrva Remunerada; 
11- reforma; 
lll- dcmilisilo; 
IV-perda de posto c patente; 
V -licenciamento; 
VI- exclusão a bem da disciplina; 
VII- dcserçilo; 
VIII- falecimento: 
IX- extravio, 
Parágrafo único, O desligamento do serviço tUivo será processado após a 

expedição do ato do Governador do Território Federal, ou da autoridade à qual 
tenhnm sido delegados poderes para esse fim. 

Art. 90, A transferência pura a Reserva Remunerada ou a reforma nAo isenta o 
Policial~ Militar da indcnizaçilo dos prcjulzos causado,.s à Fazenda Nacional, nem do 
pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial. 

Art. 91. O Policiai·Militar du ativa, enquadrado cm qualquer das situações 
previstas nos incisos I, 11 c V do urt. 89, ou dcmissiondrio a pedido, continuarA no 
cxcrclc;io de suas funções atf: ser desligado da Organização Policial·Militur cm que 
serve, 

Parágrafo único. O desligamento do Policiai·Mititar dcvcr4 ser feito após a 
publicaçllo, cm Boletim de sua Unidade, do ato oliciul correspondente, c nllo poderâ 
exceder de trinta dias du data dessa publicaçlio, 

Stçdol 
Da Tranafcrênda para 1 Rtvn'a Rl!munerada 

Art. 92, A passagem do Policial-Militar à situuçilo de inutividade, mediante 
transferência paru a Rcscrvu Rcmuncrudu, se cfctuu: 

1-u pedido; 
11- rx offl<io. 

§ 2~ Nilo serlt concedida transferência pura a Reserva Remuncradn, n pc:didn, 
uo Policini-Militur que estiver: 

I -respondendo a inqu~rito ou processos cm quulqucr jurisdição; 
li -cumprindo pena de qualquer natureza. 
Art. 94. A transferência para u Reserva Rcmunerudu r.'I:·Vffiriu vcrilicur-sc·(l 

scmprc:: que o Policial· Militar: 
I -atingir 11s seguintes idades limites: 
1) pura os Oficiais PM: 

Potlos 

Coronel PM . , , ...•.•. , ,, . , , ,, , , , .. , , ..... ,, , , ....• , . , . 
Tenente-Coronel PM .•. , , ,, , ;, , , , , , , , , , ... , ,,, , .. ,, , .. , , 
Major PM .. , . , .. , ,, ,, .• ,, , , , , , , , . , , , ... ,, ,,, .. , .. , .... 
Capitllo PM c Oficiais Subalternos , .... , .... , , , , .... , , .. , , ' 

b) pura us Praças: 

Graduacões 

SubtcncntcPM ...... , ,, , .•• ,, , , , , ..... , , ,, · •.••... ,, . , , , 
Primeiro-Sargento PM , , , , ,, ,, , , ,, , .•...... ,, , ,. , ,, , .. , , 
Scgundo~SargentoPM , ..•. , , ..• , ,,, , , .. , ..... , , , ......• 
Tcrcciro·SargentoPM .... ,, , , . , , , , , , , , , , ,, , ,,, ,, , ,, . , .. , 
CaboPM ............................................. . 
Soldado PM .......................................... . 

Jd11dcs 

59 anos 
;6 unos 
52 anos 
48 anos 

Idades 

56 unos 
54 unos 
52 unos 
SI anos 
50 anos 
50 anos 

11- completar o Olicial superior oito anos de permanência no último posto prc~ 
visto na hierarquia do Quadro, dcadc que, também, conte trinta ou mais anos de 
serviço; 

III - for, quando Oficial, considerado nilo habilitado pura o acesso, cm carátcr 
definitivo, no momento cm que Vier a ser objcto de aprcciaçilo para o ingrcl'lso cm 
Quadro de Acesso; 

IV- ultrapauar dois anos continuas, ou nilo, cm licença pura tratar de interesse 
particular; 

V - ultrapauar dois anos condnuos cm liccnçu para tratamento de saúde de 
pessoa da famaia; -

VI- for empossado cm cargo público permanente, estranho à sua carreira, c 
cujas funções sejam de magistério; 

VU- ultrapassar dois anos de afastamento, contínuos ou nilo, agregado cm vir· 
tude de ter sido empossado em cargo público civil, temporário, n~o clctivo, inclusive 
de administraçllo indircta; 

VIII- ser diplomado em cargo clc:tivo, na forma do inciso 11, do parágrafo 
único, do art. 52. 

§ i' A transferência para a Rcac:rva Remunerada proccssur.se-á à medida que 
o Policial-Militar for enquadrado cm um dos incisos deste artigo. 

§ 2' A transferência do Policiai·Militar para a Reserva Remunerada, nus 
condições estabelecidas no inciso VI, Krá cfctivuda no posto ou graduaçilo que tinha 
nu 11tiva, podendo acumular os proventos a que fizer jus na inutividadc, com u rc· 
muncraçilo do cargo para o qual foi nomeado, 

§ 3' A nomeação do Policial· Militar para os cargos pUblicas, de que tratam os 
incisos VI c VII, somente poderá ser feita: 

1- quando o cargo for de alçada federal, pela autorid11dc competente, mc:diantc 
requisição ao Governador do Território Federal; 

11- pelo Governador, ou mediante sua autorizaçllo, nos demais casos. 
§ 4' O Policiai·Militur, enquanto permanecer no careo de que truta o inciso VIl 

deste urtigo: , 
I- tem assegurada a opçilo entre u remuneraçilo do cargo c a do posto, ou gru

duuçilo; 
li- somente podcrdser promovido por antiguidade; 
111-tcr(l o tempo de serviço contudo apenas pura n promoçi'lo de que trutu o in~ 

ciso anterior, c pura a transferência pura 11 inutividade. 
Art. 95. A transferência do Policial-Militar puru u Reserva Remunerada po· 

der6 ser suspensa nu vigênciu de estudo de guerra, estudo de 5itio, ou cm caso de mo· 
bilizuçllo. 

Art, 93. A transferência pura u Rcscrvu Remunerada, u pedido, serO concedida SEÇÃO 11 
mcdiuntc requerimento do Policial· Militar que contar, no mini mo, trinta unos de Da Rolorm• 
serviço. 

§ Jt No i:Uso de o Policinl·Militar huver rc::alizudo quulquer curso, ou estágio, " Art. 1)6, A panugem do Policial-Militar à situaçllo de i natividade, mcdiuntc rc· 
no estrangeiro, de duruçllo superior useis meses, por contudo Território Fede rui, sem formu, scr6 sempre tx offlcio c aplicuduuo me~mo, desde que: 
huver decorrido trê~ unos de seu término, u trunsfcrênciu puru n Reserva Remunerudu I- utinja IIli seguintes idudes·limitcs de permunêncin nu Rc~crvu Rcrnuncrudu: 
só sc::râ concedida mediante indcnizaçi\o de todus as despesas corresr}ondcntes à 11) purn Oficiais superiores: 64 unos: 
realizuçllo do referido curso, ou estAgio, inclusive a~ difercnçus de vencimentos. O b) pura Cupitãc!i c Oliciniuubulternos: 60 uno~: 
cáltulo da lndcnizuçllo ser(l cfctuudo pelo órgilo competente du Corporuçilo. c) ruru l,nlçus: 56 unn~: 
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li -seja julgado inco.puz, dclinitivamcnte, puru o serviço du Policia Militnr; 
III - e51cja agrcgudo há mais de dois uno~, por ter sido julgudo inc::~pa:r., tem· 

porariumcntc, mediante homologaçD.o da Junta de SaUdc, ainda mcimo que se trate 
de mol~tia curável; 

IV- scju condenado h pcnu de reforma prevista no Código Pcnul Militar, por 
sentença pasmda em julgado; 

V- sendo Oficial PM, u tiver determinada pelo Tribunal de Justiço. do Distrito 
Federal c Territórios, em julgamento por ele efctuado, cm conscqUênda de Conselho 
de Justificação a que foi submetido; 

VI- sendo Aspirante-a-Oficial PM, ou Praça com estabilidade nsscguradu, for 
para tal indicado, no Comandante·Gcrul da Policia Militar, cm julgamento do Con· 
sclho de Disciplina. 

' Parágrafo Unico. O Policial-Militar, reformado na formu dos incisos V ou VI, 
só poderá readquirir a situação de Policial-Militar, anterior, rcsputivumcnte, por 
outra sentença do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c nus con· 
diçõcs nela estabelecidas, ou por dcc:isAo do Comandante-Geral da Policia Militar. 

Art. 97, Anualmente, no mês de fevereiro, o ór,Bilo de inativos da Policia Mi· 
litar organizar{! a rclaçilo dos Policiais-Militares que houverem atingido a idade-limite 
de pcrmanCnciu nu Rcscrvu Remunerada, a fim de serem reformados. 

Ar!. 98, A situação de inatividudc do Policial-Militar da Reserva Remunerada, 
quando reformado por limite de idudc, nilo ~ofrc soluçilo de continuidade, excc:to 
quunto às condições de mobilizaçilo. 

Art. 99, A inc~:~pa\:idudc dcfinitivu pode sobrevir cm conseqUência de:: 
I -ferimento recebido em opcruçõcs policiais-militurcs, nu manutençllo da 

ordem pUblica, ou cnfcrmidude contralda nessa situaçilo, ou que nela tenha sua causu 
eficiente; 

11 -acidente cm serviço; 
III- doença, mol~stia ou enfermidade adquirida, que tenha relação de causa e 

efeito com as condições inerentes ao serviço; 
IV- tuberculose ativn, alicnaçD.o mcntul, ncoplasia malignu, ceguciru, hansc· 

níasc, puralisiu irrcvcnlvcl c incapac;:itantc, cardiopatia gruvc, mal de Parkinson, 
pCnfigo, cspondiloartrosc, nefropatiu srave, c outras mol~stias que a lei indicar com 
base nus conclusões da medicina espcc:iulizada. 

V- acidente ou doença, moltstia ou enfermidade, sem rclaçilo de causa e efeito 
com o serviço. 

§ I• Os casos dC"que tratam 01 incisos I, 11 c lU, deste artigo, ser!i.o provudos 
por att~tado de origem, ou inqu~rito sanit6rio de origem, sendo os termos de uci· 
dente, baixu do hospital, papcletas de tratamento nas cnfcrmurius c hospitais, c os rc· 
sistros de buixu, meios subsidi6rios para esclarecer a situação. 

§ 29 As Juntas de Salldc, nos casos de tubcrculoM:, dcvcrllo basear seus julga· 
mentes, obrigatoriamente, cm observações clínicas acompanhadas de rt:petidos 
exumes subsidiârios, de modo a comprovar, com scsurança, a atividudc da doença, 
após acompanhar sua cvoluçD.o att trts pcrfodos de seis meses de tratumcnto cllnico
cirllrgico metódico, atualizado c, scmprt: que ncccuArio, nosocomial, salvo quando se 
tratar de formas"grandcmcntc avançadas", no conceito clínico, sem qualquer possi
bilidade de regressão completa, as quais tcrilo parecer imediuto de incapllcidudc dcfi· 
nitiva. 

§ 3• O purcccr definitivo a adotar nos casos de tuberculose, para os portudorcs 
de lesões aparentemente inativas, ficarA condicionado a um pcr!odo de consolidação 
cxtrnnosocomial, nunca inferior a seis meses, contados a partir da época da cura. 

§ 4• Considera-se ulicnaçAo mental todo caso de distúrbio mental, ou neuro· 
mental grave persistente, no quul, esgotados os meios habituais de tratamento, pcrma· 
ncça altcruçào completa, ou considcrâ\lcl, na personalidade, destruindo a uutodcter· 
minaç~o do prugmutismo c tornando o indi\lfduo total c permanentemente impossibi· 
litudo puru qualquer trabulho. Ficam eJclufdas do conceito de ulicnaç!l.o mental as 
epilepsias psíquicas e ncurolóaicas, ussimjulgudas pcla!i Juntas de Saúde, 

§ S• Considera-se paralisia todo o caso de ncuroputia grave e definitiva que 
afcta u motilidadudc, scnsibilidudc, troficidadc e muis funções ncrvosus, no qual, esgo
tados os meios hubituais de trutamcnto, pcrmuncçam distúrbios graves, utcnsos c 
definitivos que tornem o indivfduo totul c permanentemente impossibilitado para 
quulqucr trabalho. 

§ 6• SD.o tumbl:m cquipanados às paraUsius os casos de afccçD.o ósteo·músculo· 
urticulurcs graves c crónicos (reumatismo grave c crónico ou progressivo c doenças 
similurcs), nos quais, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distllr· 
bios extensos c definitivos, quer óstco-músculo-urticulurcs rcsiduuis, quer sccundltrios 
das funções nervosas, motilidudc, troOcidudc ou muis funções, que tornem o indi· 
vlduo total c permanentemente impos•ibilitudo pnru o trabalho. 

t 7• SD.o equipurados à cegueira, n~o só os casos de ufccçõcs crónicas progressi· 
vus c incur6vcis, que con(iuzlrão à cegueira total, como tambtm os de visllo rudi· 
mcntur que upcnus pcrmitum a pcrccpçD.o de vultos, nào susccptlvcis de corrcçllo por 
lente, nem removíveis por tratamento médico·cirürgicQ 

Art. 100. O Policial-Militar da ailvu juiBudo incapaz definitivamente por um 
dos motivos constante~ doslncl~osi,IJ, 111 c IV, do urt. 99, scru rcformudo com qual· 
quer tempo de scrvh;o. 

Art. 101. O Policiui·Militar da utivu julgado Incapaz definitivamente por um 
dos motivos constantes do inciso I, do urt, 99, scn1 reformado com rcmuneraç!!.o 
·calculada com base no soldo correspondente uo grau hiera\rqulco lmcdinto 110 que po~· 
sul r 011 utivu. 

§I' Aplica-se o disposto neste urtigo aos casos previstos nos incisosll,lll c IV, 
do nrt. 99, quundo, verificada a incupncidudc dcfinitivu, ror,o Policiui·Militar consi
derado invltlido, isto é, impossibilitado total c permanentemente pura qualquer trubu
lho. 

§ 29 Considcra•sc, para efeito deste artigo, grau hicrArquico imediato: 
I -o de Primeiro. Tenente PM, pura A!lpiruntc·n·Oficiul PM; 
11- o Segundo· Tenente PM, pura Subtenente PM, Primciro-Surgcnto PM, Se. 

gundo·Sargcnto PM, c Tcrcciro-Surgcnto PM; 
III- o de Terceiro-Sargento PM, pura Cubos c Soldados PM. 
§ 39 Aos beneficies previnas neste urtigo t seus parágrafos podcrilo ser acres

cidos outros rclutivos à n:muncraçào, estabelecidos cm lei especUicrt, desde que o Poli
ciai·Militar, ao ser reformado, j6satis(aça hs condições por ela exigidaS. 

Art. 102. O Policial-Militar da ativa, julgado incapaz definitivamente p'Jr um 
dos motivos constantes do item V, do art, 99, scr.â reformado: 

I- com a rcmuncraçD.o proporcional ao tempo de serviço, se Oficial ou Praça 
PM com cstabilidude assegurada; c • 

11- com rcmuncruç!lo culculudu com busc no soldo integral do posto ou 
gruduaçào, desde que, com qualquer tempo de serviço, scju considerado invAlido, isto 
é, impossibilitudo total c permanentemente pura quulqucr trabalho. • 

Art. 103. O Policial-Militar reformado por incapucidadc definitiva que for 
julgado apto cm insp~o de salldc por Junta Superior, cm gruu de recurso, ou 
revisão, podcrO. retornar ao serviço ativo, ou ser transferido para a Reserva 
Remunerada, conforme o di~posto neste: Estututo. 

§ I• O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido nu situaç~o de 
reformado n!lo ultrapassar dois anos, obscrvudo o disposto no§ I•, do urt. 84. 

§ 2~ A transfcrCncia para a Rcscl'\lu Rcmunero.da, observado o limite de idade 
pum a permanência ne5sa rcstrva, ocorrerA se o tempo transcorrido na situaçiio de 
reformado ultrapanar dois unos. 

Art. 104. O Policial-Militar reformado por alienação mental, enquanto nACI 
ocorrer a dcsignaçD.o judiciul de curador, tcrlt suu remuneração paga aos bcncficilt· 
rios, desde que estes o tenham sob sua guurdu c rcsponsubilidudc, c lhe dispensem 
tratamento humano c condigno, 

§ 19 A interdição judicial do Policial-Militar, reformado por alicnaçào mental, 
deverA ser providenciada junto ao Ministl:rio Público, por iniciativa de qualquer de 
seus bcncficiârios, parentes, ou rc:sponsAvcis, at~ sessenta dias a contar da data do ato 
da reforma. 

§ 2• A interdição judicial do Policial-Militar c seu internamento cm instituiç!lo 
apropriada dcverilo ser providenciados pclu Policia Mil!tar, quando: 

1- nilo houver bcncficiârios, parentes, ou rcsponsâvcir, 
11- nilo forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo. 
§ J• Os processos c os atas de registro de intcrdiçD.o do Policial-Militar tcrilo 

andamento sumário, sendo instruídos com laudo proferido por Junta de Suúdc e 
isentos de custas. 

Art. 105, Para fins do previsto na presente Scção, as Praças constantes do Qua
dro, a que se refere o art. 15, sào consideradas: 

1-Segundo-Tenente PM, os Aspiruntcs·a·Oficiul PM; 
11- Aspirantc-u-Oficiul PM. os alunos du Escola de Formação de Oficial PM, 

quulqucr que seja o ano; 
III- Terceiro-Sargento PM, os alunos de Centro de FormaçD.o de Sargentos 

PM: 
IV- Cabo, os alunos de Centro de Formuçllo de Soldados PM. 

Strdolll 
Da Demlasio, da Perda do Posloe da Patenlt, 

c da Dtdan,io dt lndlanldadc ou lnoompatlbllld•de com o 
oncl•l•to 

Art. 106, A demissão da Políciu Militur,aplicada c:xclusivamcntc aos Oficias, se 
cfctua: 

I- a pcdidOi 
11 - <x·ofjlclo. 
Art. 107. A demissão a pedido scrA concedida. mediante requerimento do 

intcressudo: 
1- sem ind.cnização uos cofres pllblicos, quando contar mais de cinco unos de 

onciuluto na Policia Militar; 
11- com indcnização das dcspc:sas rclulivus A sua preparação, e formnç!i.o, 

quando contur menos de cinco uno11 de oficialato na Polícia Militur. 
§ I' No caso de o Oficio.ltcr feito quulqucr curso, ou cstllaio, de duruç!!.o igual 

ou superior a seis, c inferior ou iguul a dezoito meses, por contudo Território Frdcrul, 
e, não tcndô decorrido mais de três unos de seu t~rmino, a dcmis~ilo só scrA concedida 
mediante indcnizaçno de todas as despesas correspondentes uo referido curso, ou estA· 
gio, ucrcscidus, se for o caso, duquclus pn:vistus no inciso li dc:~tc urtigo, c das difcrcn· 
çus de vencimentos. 

§ 2• No catio de o Oficial ter feito qualquer curso, ou cstllgio, d~ duração 
superior 11 dezoito meses, por contudo Governo do Território Federal, nplicar-se·A o 
disposto no purAgrufo anterior, se ainda não houver decorrido mais de cinco ano1 de 
~cu término. 

§ J• O cAlculo dus lndenlzuçõcs, u qu~ se referem o inciso 11 deste urtigo c &cus 
§§ i' c 2~. scró cfetuudo pelo órgdo competente du.CorporuçD.o. 

[ 
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§ 4' O Oficial dcmis!iionário, 11 pedido, nilo terá direito 11 qualquer rcmuncru
cão. sendo 11sua situação militur definida pela Lei do Serviço Militar. 

§ 5' O direito à demisslo, 11 pedido, pode ser suspenso na vigência do estado de 
gucrru, culamidadc pOblicu, pcrturb11çilo da ordem interna, estado de sítio, ou cm 
caso de mobllizaçilo. 

Art. 108. O Oficial da ativa empossado cm carso plíblico permanente, estra
nho à suo carreira, e cuja funçilo nilo seja de magistl:rio, será, imediatamente, median
te demiss!lo rx ofjic/o, transferido para 11 Reserva, onde ingrcssan\ com o posto que 
possula na ativa, nilo podendo acumular qualquer provento de inutividadc com u 
remuncraçilo do cargo público permanente, 

Art. 109. O Oficial, que houver perdido o posto e 11 putentc, será demitido rx 
offlcio, sem direito 11 qualquer rcmuneraçilo, ou indenizaçilo, tendo a sua silUuçilo mih
ur definida pela Lei do Serviço Militar. 

Art, 110. O Oficial perderA o posto c a patente 5C for declarado indigno do 
oficiulato, ou corneie incompatlvcl, por dccisilo do Tribunal de Justiça do Distrito Fc· 
deral c Territórios, cm decorrência dcjulgumento a que for submetido. 

§ 19 O Oficial da PoUcia Militar condenado. por Tribuno!, civil ou militar, à 
pena restritiva da liberdade individual superior 11 d!Jis o.nos, por sentença condcmUó· 
riâ passada cm julgado, scrA submetido ao Conselho de: Justificação, 

§ 29 O Oficial declarado indigno para o aficialato, ou com ele incompatlvcl, 
condenado à perda de posto c patente:, só poderá readquirir a situação de Policial· 
Nllhur anterior, por outra sentença do Tribun .. l mencionado, c: nus condições nela 
Cllllbclecidas. 

Art. III. Fica sujeito à declaração de: indignidade para o oficialato, ou de 
incompatibilidade com o mesmo, o Oficial que: 

1- for condenado por Tribunal, civil ou militar, à pena restritiva de liberdade 
individual superior a dois anos, cm decorrência de sentença condenatória passada cm 
julgado; 

11- for condenado, por sentença puSilda cm julgado, por crimes pura os quais o 
Código Penal Militar comino. essas penas accssóriaa, ou por crime previsto na legisla· 
çao concernente à acgurança do Estado; 

lll- incidir nos casos previstos em lei cspeclficu que motivem o julgamento por 
Conselho de Justificação, c neste for considerado culpado; 

IV - houver perdido a nacionuliliadc brasileira, 

St~ào IV 
Do Llcendamento 

Art. 112. O licenciamento do serviço utivo, aplicado somente às Praças, se 
cfctua: 

l-apedido; 
11 -e~ offlcio. 
O lt O licenciamento a pedido será concedido, desde: que: não haja prejulzo parn 

<1 serviço, à Praça cnsajada, ou rc:cngujadu, desde: que conte, no mlnimo, a metade: do 
tempo de serviço a que: se: obrigou. 

§ 2• O licenciamento tx ojflclo serd aplicudo às Praças: 
1-por Conveni~ncia do serviço; 
11 -a bem da disciplina; 
III- por conclusão de tempo de serviço. 
§ Jt O Policiai·Militar licenciado nilo tem direito a qualquer remuncraçilo, c 

tcrâ a sua situnçlio militar definida pela Lei do Serviço Militar. 
§ 4• O licenciamento tx offlc/o, a bem da di!ieiplinu, rcccbcrâ o certificado de 

iaençilo do serviço militar, previsto na Lei do Serviço Militar. 
Art, 113. O Aspirante-a-Oficial PM c: as demais Praças, empossadas cm cargo 

público permanente, estranho à carreira, e cuja função nllo seja de: magistl:rio, serilo 
imediatamente licenciados, t~ ofjlclo, 11cm remuncraç!lo, e tcrilo olliUil situuç!io defini· 
da pela Lei do Serviço Militur. 

Art. 114. O direito a licenciamento, a pedido, podcrd ser suspenso nu vigência 
do estado de guerra, calamidade pOblicu, perturbação de ordem interna, estudo de 
s(tio, ou cm caso de mobilização, 

Strdo V 
Da Exclulio d1s Pr1ç1s1 Btm da Dlsc1pllnl 

Art, 115. A cxclus!lo, a bem da disciplina, será aplicada, t~ offlc/o, ao Aspiran• 
te·a·Oficial PM, ou lls Praças, com estabilidade ussegurada: 

I - sobre O!i quais houver pronunciado tal scntc:nçu o Conselho Pcrmuncntc de 
JustiçB, por haverem sido condenados, cm sentença p11ssada cm julg11do por aquele 
Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a dois 
unos, ou nos crimes contra a segurança do Estado,u pena de qualquer duruçilo: 

II -sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente: de 
JustlçB, por haverem perdido a nucionulidudc braailciru; 

III -que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de 
Olsclplinu, previsto no urt. 49, c forem considerados culpados. 

Purdgrafo ímico, O Aspirante-a-Oficial PM, ou u Prnçu com estabilidade 
wscguruda, que: houver sido exclufdo u bem da disclpllnn,só podcrd readquirir a situa
çno pollciul·mllitur anterior: 

I -por outru sentença do Conselho Permanente de Justiça, e nus condições nciu 
cstnbc1ccidlls, se a cxclusllo for conseqU~nciu de: sentc:nçu daquele Con~clho; · 

II -por dc:clallo do Comunduntc-Gcral du PoHciu Militar, seu cxclusllo for cm 
, , I , 

Art. I 6, E da compctenciu do Comandante-Geral o ato de cxclusilo, u bem dn 
disciplina, do Aspiruntc•a·Oficial PM, bem como dus Praças com estabilidade 
ussegurada, 

Art. 117. A c:xclusllo da Praça, a bem da disciplina, acarreta u perda do seu 
grau hicrArquico c nilo a isenta da indenizaçllo dos prc:julzos causados à Fnzendu do 
Território Federal, ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de scntcnçujudiciul, 

ParAgrafo único. A Praça c:xcluldu a bem da disciplina nilo tcrA direito a 
qualquer indcnizaçilo, ou rcmunc:raçilo, c a sua situuçilo militur serA definida pela Lei 
do Serviço Militar. 

St~ào VI 
DI Dncrçio 

Art. 118. A deserção do Policial-Militar ucarrctu uma interrupção do serviço 
policial-militar com a conseqüente: dcmissilo, tx offic/o, pura o Oficial, ou cxclusllo do 
serviço ativo, pura a Praça, 

§ I' A deminilo do Oficial, ou cxclus!lo da Praça com estabilidade assegurada, 
proccssar•&e·á após um ano de agregação, ae nilo houver captura ou aprcsc:ntuçllo 
voluntdrin aritcs desse prazo. 

§ 2' A Praça 1cm estabilidade: assegurada serd automaticamente cxclulda npós 
oficialmente declarada descrtora. 

§ )' O Policiai·Militur desertor que for capturado, ou que se apresente 
voluntariamente depois de ter sido demitido, ou exclufdo, scrd reincluldo no serviço 
utivo c a seguir agrego.do para se ver processar. 

§ 49 A rcine1usão cm definitivo do Policiai·Militur de que truta o parAgrafo 
anterior, dependerA de: sentença do Conselho de Justiça, 

St~ào VI/ 
Do Fllrclmeato e do ExtnYio 

Art. 119, O falecimento do l'oliciai·Militar da ativu acnrrcta interrupçilo do 
serviço policiul-milito.r, a partir da data da ocorrência do óbito, 

Art. 120. O extravio do Policial· Militar da ativu ac11rrcta interrupção do servi
ço policial-militar, com o conscqtlctuc afastamento temporArio do serviço ativo, a 
partir da data cm que: o mesmo for oficialmente: considerado cxtrnviudo. 

§ I' O desligamento do serviço ativo scrA feito seis meses após a agregação por 
motivo de extravio. 

§ 29 Em caso de naufrdgio, sinistro o.l:rco, catAstrofe, calamidade pública ou 
outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou dcsuparccimcnto de Poli· 
cial-Militar da utivu sc:rA considerado como falecimento, puru os fins previstos neste 
Estatuto, tllo logo sejam esgotados os prazos mbimOs de posslvc:l sobrevivência, ou 
quando se dêem por encerradas u providências de: salvamento, . r· 

Art. 121. O reaparecimento de Poticiai·Militar, extraviado ou desaporecido,jA 
dc:slisado do serviço ativo, resulta cm suu reinclus:Ao c nova asrcgaçllo, enquanto se: 
apuram as causas que: deram origem ao seu afastamento. 

ParAgrafo único. O Policial-Militar reaparecido scr(l submetido 1J Conselho de: 
Justificuçilo, ou a Conselho de Disciplina, por decisAo do Governador do Território 
Federal, ou do Como.ndontc: .. Qc:ral, rcspcctivamc:ntc:, se: assim for julgado ncccss4rio, 

CAPITULO III 

DoTtmpodeSe"lço 

Art. 122. Os Policiais-Militares começam u contar tempo de serviço na Policia 
Militar u partir da data de sua inclusão, matricula cm órgilo de formação de J•oliciais· 
Militares, ou nomeação pura posto ou gruduuçilo da Policia Militur. 

§ J9 Considera-se como data de: inclusilo, puro os fins deste ar1 igo, a do ato de 
inclusilo cm uma Organização Policiai·Militur,a de: matricula cm qt•alqucr órgilo de 
formação de Oficiais, ou de Praças, ou u de uprcsc:ntaçilo pura o sc1' 11,0 cm caso de 
nomeação, 

§ 2• O Policiai·Militar rc:incluldo recomeça a contar tempo de: s~r·.1ço na data 
de: sua rcinclusilo, 

§ )9 Quando, por motivo de: força maior, oficialmente reconhecido (in.:Cndio, 
inundação, sinistro utrco c outras calamidudc:s), faltarem dados pura a contagem de 
tempo de serviço, caberá ao Comandante-Geral arbitrar o tempo a ... er co1uput<tdo, 
pura cada caso particular, de acordo com os elementos disponlveis, 

Art. 123, Na apuraçilo de tempo de serviço do Policini·Militur, ~erá fc:it:1 a 
distinçilo entre:: 

1- tempo de c:fetlvo serviço; 
11 - unos de serviço, 
Art, 124. Tempo de efctivo serviço to espaço de tempo computado, dia·u-diu, 

entre: a data de inclusilo c a data-limite pura a contagem, ou a dutu do desligamento do 
serviço utivo, mesmo que: tal espaço de tempo seja parccludo. 

§ 19 ScrA tumbtm computado como tempo de cfctivo serviço: 
I -o tempo de serviço prestado às Forças Armadus ou cm outnui Jlollciu!i Milita· 

rca; 
11 -o tempo de serviço pre11tudo nus Guardas Territoriais em utivid~dc~ poli· 

ciuis·militurcs, pelo pessoal sclccionudo puru o lngrmo na PoUciu Militur; 

. III- o. tempo pussudo, diu-a-diu, nus Organilaçõcs Policiais Militares, pclu 
Jlohclal·Mihtur du Rcservu da Corporação convocado pura o exercício de funções 
pollduifl·mllilllrc~. 
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§ 2~ Nilo !>crào deduzidos do tempo de efetivo serviço, al~m dos ufas\amcntos 
previstos no MI. M, OH perlodos em que o Polit.:iai-Militur cstivt.:r afuMado do cxcr· 
cicio de suas funções cm golo de licença cspeciul. 

§ 3v 1\0 tempo de efctivo serviço, de que \ruiu este urtigo c seus purágrafos, a pu· 
rudo c totuliludo cm dias, serA aplicado o divisor trezentos c sc:sscntu e cinco pum a 
correspondente obtcnçdo dos unos de efctivo serviço. 

Art. 125. Ana dr Srrvica é u cxpressilo que designa o tempo de: efctivo serviço a 
que se refere o urt. 127 c seus parAgrafas, com os scguintcsucréscimos: 

I -tempo de serviço público federal, estadual, ou municipal, prestado pelo 
Policial-Militar, anteriormente 11. sua inclu5i1o, mutrlculu, nomcaçdo ou rclnclu~no n;1 
Políciu Militar; 

li -tempo relativo a cadu\icençu cspcdu\ não gozada, contudo cm dobro. 
, § I' 0$ acrbcimos a que se referem os incisos I c III, deste urtigo, só ~erào 

computados no momento da passagem do Policial-Militar à situação de inutividadc, c 
paru esse fim, 

§ 29 O acréscimo a que se refere o inciso 11. deste urtigo, será computudo 
somente no momento da pnssagem do Policiai·Militnr à shuaçào de inutividadc c, 
nessa situação, para todos os efeitos legais, inclusive quanto à pcrcepç~o delinitiva da 
gratificação de tempo de serviço, c de adicionul de inutividadc, 

§ 39 Nào é computâvcl, para efeito algum, o tempo: 
I -que ultrapassar o perlodo de um ano, contínuo ou n!lo, cm licença pnrlJ trDJn· 

menta de saúde de pessoa da fam\liu; 
H- pauado em licença para tratar de iJ11trcsse particular; 
III- passado como desertor: 
IV- decorrido cm cumprimento de pcnu de suspcnsilo do exercício do posto, 

graduação, cargo ou função, por sentença panada em julgado; 
V- decorrido cm cumprimento de pena restritiva da liberdade individual, por 

sentença p11ssada cm julgado, desde que nno tenha sido concedida suspensão condi· 
cional du pena, quando, então, o tempo que exceder ao pcrlodo da pena scrâ compu· 
tudo pura todos os efeitos, caso aa condições estipuladas na sentença não o imp~am. 

Art. 126. O tempo que o Policial-Militar passou, ou vier a passar, ufustado do 
exercício de suas funções, cm conseqUência de fc:rimc:ntos recebidos cm acidente 
quundo cm serviço, na manutenção da ordem pUblica, cm operações po)ici.ais· 
militares, ou de moléstia adquirida no CJtercicio de qualquer função policial-militar, 
será computado como se ele o tivesse passado no eJtcrcicio detive daquelas funções, 

An. 127. O tempo de serviço cm campanha pura o Policial· Militar ê o período 
em que o mesmo estivc:r em operações de guerra. 

Par:ígrafo único. A participação do Policial· Militar em atividades dependentes 
ou decorrcrnes dus operações de guerra serâ regulada cm legislação específica. 

1\rt. 128. A data·limitc estabelecida pura linul de contagem dos unos de s'rviço, 
pura i natividade, scrâ a do dc~ligamcnto do serviço utivo. 

Parágrafo único. A data·lirnitc n~o poderá exceder de trinta dius, dos quais o 
mA.ximo de quinze no órg~o encarregado de efctivar a trunsfcrí:ncia, da data da publi· 
caçào do ato de transferência para a Reserva Remunerada da Policia Militar ou 
reformu, no órgão oficial do Governo do Território Federal ou cm Boletim da Organi· 
zução Policiui·Militar, considerada sempre u primeira publicação oficial. 

Arl. 129. Nu contagem dos anos de $Crviço n~o poderá ser computada qualquer 
supcrposiçllo do tempo de serviço público (federal, estadual, ou municipal, c du admi· 
nistraçlo indirctn) entre si, nem com o tempo de serviço computâvcl após u inclusilo 
cm Organização Policial· Militar, matricula cm órgão de formaçllo policial-militar, ou 
nomeação pura posto ou graduação nu Policia Militar, 

CAPl1'ULO IV 
DoCuamrnto 

Art. 130. O Policial-Militar da uti\lu pode contrair matrimónio, desde que 
Observada a lcgislaçilo civil cspccfl1cu. 

§ \9 E vedado o casumento ao Aluno-Oficial PM c demais Praças, enquanto 
estiverem sujeitos aos regulamentos dos órgãos de formuçi\o de Oficiais, de 
Graduados, ou de Soldados, cujos requisitos cxijum a condição de solteiro. 

§ 2t O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser reulilado após a 
ll.utorizaçilo do Comundunlt·Geral. 

§ 39 Excctuudaa situaç!lo prevista no§ 29 deste artigo, todo Policial· Militar de· 
ve participar, com untecipaçi\o, ao Comandnntc de sua Orgunizaçllo Policiui·Mílltar, 
o evento u ser realizado. 

Art. 131. As Praças especiais que cont:-ulrcm matrimónio cm desacordo com o 
§ 19, do urtigo anterior, scri\o cxc\uldus sem direito a qualquer rcmuncrnção ou indt· 
nizuçi\o, 

CAPITULO V 
0111 Rrtompenlls r das Olsprnsau da Srnlço 

Art. 132. As recompensus constituem reconhecimento dos bons serviços prts· 
tado~ pelos Policiab·Militurcs. 

§ \9 Stl.o recompensas Policiais-Militares; 
l-premio de Honru ao Mérito~ 
11- condecornçõc:ll por serviços prestudo~: 
III - elogios, louvores c rcfcrtncius tlogiosaua; 
IV- dispt:nsu do serviço. 
~ 2~ As recompcnllll5 r.er!lo conccdidn~ de ncordo com u formu cstubclccidu nus 

leis c rc~;ulumc:nlo~ em vigor. 

Art. 133. As dispensas de !iCrviço silo u.ulorizaçõcs concedidas aos Policiais· 
Militares pura afastamento total do serviço, cm curtJ.tcr temporârio, 

Art. 134, As disp1msas de serviço podem ser concedidas aos Policiais· Militares: 
I -como recompensa; 
11- pura desconto de férias; 
III- cm decorrenciu de prescrição médic11. 
Parãgrafo único. As dispensas de serviço scrào concedidas com a remuneração 

integral, c computadus como tempo de efctivo serviço. 

TITULO V 
Das Disposições Gerais e Trantlrórlas 

Art, IJS. A ussisttncia religiosa aos Pofic:iais-Militarcs é rcguluda ~m legislação 
t:'pccffica. 

Art. 136. 1': vedado o uso, por parte de organização civil, de designações que 
possam sugerir sua vinculação à Pol!da·Militar. 

Parágrafo único. Excttuam-sc das prescrições deste artigo as associaçõ~. 
clubes, cfrculos c outras entidades que congreguem membro~ da Polfcia Militar c que 
se destinem, exclusivamente, a promover intercâmbio social c assistencial entre os 
Policiais-Milítarcs e seus familiares c, entre esses e a sociedade civiJJocul. 

An. 137. Após a vigência do presente Estatuto seriio ajustados todos os dispo· 
sítivos legai~ c regulamentares que com ele tenham pertinência. 

Art. 138. A presente Lei cntrarfl cm vigor na data de sua publicação. 
Art. \39. Revogam-seus disposições cm contrArio. 

MENSAGEM N•ll!, DE 1978 

Excelcntlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do urt. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossa~ Excelências, acompanho.do de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado do Interior, o ane~o projeto de lei que "dispõe sobre o 
Estatuto dos Policiais Militares das Policias Militares dos Territórios Federai~ do 
Amapâ, de Rondónia c de Roraima, c dA outras providências". 

Braslliu, 30 de junho dt IQ78.- Eme~to Gelwl. 
E.M. n'~ 056, 23 novembro de 1977 

E>:.ce\cntfssimo Sc:nhor Presidente da República: 

Ttnho a honra de encaminhar 11. superior apreciação de Vossa Excelência o Projc· 
to de Lei, em unr:xo, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares das Polícias 
Militares dos Territórios Federais do AmupA, de Rondônia c de Roraima, criadas 
pela Lei n9 6.270, de 26 de novembro de 1975. 

Como ~ sabido, aos policiais-militares, tendo em vista a natureza especial das 
funções que desempenham, não se aplicam as normas que regem os demais servidores 
públicos, devendo o seu regime jurldico ser definido cm legislação especifica. 

Cabe evidenciar, ui11da, que a lei de criaçAo das Policias Militares de que se trata, 
cm seu art. 10, determinou, para regular as obrigações, deveres, direitos c prcrrogati· 
vas do respectivo pessoal, a llplicaçBo do Estatuto da Policia Militar do Distrito 
Federal (Lei nq S.906, de \973), até que cnas Corporações dispusessem de legislação 
própria. 

Nesse· sentido, o projeto ora encaminhado, elaborado de acordo com as normas 
que regem us Organizações Policiais· Militares c cm inteira conM)ndncia com as instru· 
çõcs da lnspetoria Gcrnl das Policias Militares, define 11. competência das Policias 
Militares dos Território' Federais, subordina administrativa c dpcracionulmciuc us 
Corporações aos respectivos Secretários de Segurança PUblicu, disciplina o ingresso 
de: pessoal, estabelece os princípios da hicrurquio. policiul·militur, dispõe sobre os car· 
gos c funções policiais·militarcs, além de regular as situações especiais decorrentes da 
função policial·militur. 

Finalmente, cumpre salientar que o projeto procurou, sem prtjulzo dus rcs.ras 
maiores que disciplinam o assunto, atender as peculiaridades das Corporações, face à 
natureza cspcciu\l~sima dos Territórios Federais na Organizaçllo Nacional. 

Essas, Senhor Presidente, as razões da presente exposição c do projeto de lei que 
solicito scju submetido à deliberação do Congresso Nacional. 

Queira acciur os protestos do meu mais profundo respeito. - Maurlclo Rangel 
R ti•. 

( ,.1., Comlssõrs dr Con.slllulrdo t Jwlira. dt Srguranca Nacional t dr 
Finanras.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vui à publicuçào. 
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, 

determinou o arquivamento, por terem recebido pareceres contrários, quunto ao m~ri· 
to, das Comissões a que foram distribuldos, das seguintes rnatérias: 

Projeto de Lei da CAm11ra n9 54, de 1977 (n9 1.867-B/76, nu Cusu de origem), 
que fixa os nlvcis mflximos pcrmisslveis de sons c ruldos produzidos por veículos 
uutomotorcs, regula a fabricuç~o c o U80 de uccs8órios que cspecificu c dfl outras 
providêncius; l 

Projeto dt Lei du Cdmuru n9 23, de \978 (n~ 126·C/75, nu origem) que torou 
obriHutóriu u imtu\uçi\o de grupo gerudor de cncrgi4 elétricll de cmcrgtnciu, nos ho~pi· 
tu i~. custu de saUdc c c'tubclccimcntos congtnercs, pUblicas e privudos: 
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Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1978 (n' 526-C/75, na origem} que assegura 
ao5 licenciados cm Pedagogia, nua condições que apccilica, o direito a registro no 
Mlnist~rio da Educaçào c Cultura, como Especialistas de Educação; c 

Projeto de Lei da CAmBra n• 83, de 1976 (n• 780.8/75, nu Casa de origem), que 
di\ nova rcdaçào DOI Artigos t• c 2t da Lei n• 2.573, de IS de agosto de 1955, que ins· 
tituiu o ulário adicional de pcriculosidadc, c dâ outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicações que scrilo li· 
das pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

São lidas tu stgulnrts 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao disposto no art. 64, § 2•, do Regimento Interno, tenho a 
honra de indicar os nobres senadores abaixo relacionados, para e11.crcerem a função 
de Vice-LSder da Maioria nesta casa: 

I -Senador Aloysio Chaves, ARENA, ParA; 
2- Senador JoK: Lins, ARENA, Ceará; 
J- Senador Aderbal Jurcma, ARENA, Pernambuco; 
4- Senador Lomanto JUnior, ARENA, Bahia; 
S- Senador Moacyr Dalla, ARENA, Eapfrito Santo; 
6- Senador Murilo Badar6, ARENA, Minas Gerais; 
7- Senador Saldanha Ocrzi, ARENA, Mato Grosso do Sul. 
A oitava indicação scrA feita oportunamente. - J1rltu P1surlnho, Lider da 

Maioria. 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao que dispõem os aru. 6S c 85 do Regimento Interno, tenho a 
honra de encaminhar a Vosaa Exceltncia as indicações nominais dos titulares c suplen
ta das Coinissõcs Permanentes. 

Sala das Sessões, 2 de março de l979. -J1rh11 P1111rlnho, Uder da Maioria. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

nrul•m 

1. Panos Pórto 
2. Benedito Canelas 
J. Jos6Guiomard 
4. Jos6 Lins 

Supltaces 

I. Jutahy Masalhles 
2. Affonso Camargo 
J. Jollo Calmon 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

Tlluluea 

1. Mendes Canale 
2. Jos6 Lins 
J. João Basco 
4. Vicente Vuolo 

Suplences 

I, Raimundo Parente 
2. Dinarte Mariz 
J. Ce111r Cais 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

ntulam Suplcnlet 

I. Henrique de La Rocque 
2. HeMdio Nunes 
J. Jos6 Sarncy 
4. Aloyslo Chaves 
S. Aderbal Jurcma 
6. Murllo Badar6 
7. Moacyr Dulla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

l. Lenoir Varsas 
2, Jollo Bosco 
J. Pctrónio Portella 
4. Milton Cabral 
S. Affonso Camargo 
6, A'rnon de Mello 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Tltularet 

I. Jess~ Freire 
2. Jo!l.o Basco 
J. Panos Pôrto 
4. Saldanha Cerzi 
S. Afonso Cumargo 
6, Murilo Badaró 
7, Benedito Ferreira 

Suplcnccm 

I, Jos6Guiom11rd 
2, T11rso Outra 
J, Benedito Cunel11s 
4, Moucyr Dalla 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

Tllulam 

1. Arnon de Mello 
2. Helvfdio Nunca 
J, Joa6 Lins 
4, Jesst Freire 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. LuizCavalcante 

Suplrnln 

I. Dinartc Mariz 
2. Amaral Furlan 
J. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

nculam 

1. Joi'io Calmon 
2. Tarso Outra 
l. lutahy Masalhles 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Jurema 
6. JoK: Sarncy 

Tllul1m 

I. Raimundo Parente 
2, Pedro Pcdroasian 
J. Arnon de MeUo 
4, LomantoJUnior 
S. Aronao Camargo 
6, Vicente Vuolo 
7. Dinarte Mariz 
8. Amaral Furlan 
9. Jorse Kalume 

10. Jutahy Masalhleo 
11. Teotónio Vilela 

Suplentr1 

I. Joat Lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorse Kalume 
4. Pedro Pedrossian 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

Suplrnln 

I, Saldanha Cerzi 
2. Mendes Canale 
3. Henrique de La Rocquc 
4. Jcub Freire 
S. Jost Sarncy 
6. Milton Cabral 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Tltularn 

I, Lcnoir Vargas 
2. Jorge Kalumc 
3. JcsK: Freire 
4. Moacyr Dalla 
S. Henrique de La Rocque 
6. Aloysio Chaves 

Supleoteo 

1. Jutahy Masalhles 
2. Raimundo Parente· 
3. JoiloCalmon 
4. Benedito Canelas 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Titulam 

I. Luiz Cavalcante 
2. Benedito Ferreira 
J. Ccsar Cais 
4. João Calmon 

Tltulom 

I. Tano Outra 
2. Saldanha Cerzi 
3. Mendes Canal e 

Suplenln 

1. AffonsoCamargo 
2. Ãrnon de Mello 
l. lutahy Masalh!CI 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Suplentes 

I. JoAoCalmon 
2. Murilo Bodor6 
3. JoK: Sarney 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

Titulares 

I. Tano Outra 
2, Petrónlo Portellu 
J. Saldanha Derzl 
4, Lomonto Jllnlor 
S. Mendes Canule 
6, Teotónio Vilclu 

. 7. He\vfdlo Nunca 
K. Lenolr Vargus 
ll, Jost Surncy 

Suplentn 

I. Aloysio Chaves 
2. Aderbal Juremo 
J. Pedro PcdroHsian 
4, Henrique de Lo Rocque 
S. Jost Guiomnrd 
6. Lulz Cavalcante 
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COMISSÃO DE SAÚDE 

Tllularn 

I. Lomanto Jlinior 
2. Ccsur Cala 
3, Amaral Furlnn 
4. Jos~ Guiomurd 

Suplmlea 

1. Saldanha Dcr.li 
2. Jorge Kalumc 
3. Benedito Canelas 

Titulares 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

SuplenCH 

I. Dimane Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3, Murilo Badar6 
4. Benedito ~anela• 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. Jost Guiomard 

Titulam 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

Suplentea 

I, Raimundo Parente 
2. HcnriqucdcLaRocquc 
3, Pctrónio Ponclla 
4, Dinanc Mariz 

1. A(fonso Camargo 
2. Pedro Pcdrossian 
3, Adcrbal Jurcma 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E OBRAS PÚBLICAS 

Titulam 

I. Benedito Ferreira 
2, Vicente Vuolo 
3, Pedro Pcdrouian 
4, Afronso Camargo 

Suplentes 

1. Pasaos Pôrto 
2. Lomanto Júnior 
3. JcsK Freire 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- As comunicações lidas vila à publicaçlio. 
Sobre a mesa, requerimentos que aerào lidos pelo Sr. lv.secretârio. 

Sdo lfdos os srgutnlts 

REQUERIMENTO N• 4, DE 1979 

Nos tcrmoa do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquiva· 
menta do Projeto de Rcaolução n' 43, de 1978, que altera a composição de classes da 
Categoria Funcional de Auistcnte Lcaislativo do Grupo-Atividadcs de Apoio Lc-
gialutivo de que trata a Resolução nt 18, de 1913, c dá outras providências, feita a 
reconstituição do proccaso,ac ncccsúria. 

Sala das ScUÕCI, 6 de março de 1979,- Henrlq~e Santlllo. 

REQUERIMENTO N• S, DE 1979 

. Noa termo' do dispoato no art. 367 do Reaimcnto Interno, requeiro o dcsarquiva· 
menta do Projeto de Lei do Senado n' 18, de 1977, de autoria de nosso antigo com· 
panheiro, Senador Ouo Cyrillo Lchmann,· feita a reconstituição do Prcx:esso, se 
nCCCP6ria. Trata-se de propositura que ''Dispõe aobre o parcelamento do solo urba· 
no, c di\ outras providências". O inclu&o recorte do jornal O Estado dt S. Paulo, 
mostra o sr:mde intcrcuc que a Iniciativa daquele companheiro mereceu de parte da 
imprensa c da própria opiniilo pllblica. NAo poderâ, de~tartc, o referido Projeto ficar 
arquivado, pois iuo reprcsenuaria lamenti\vel perda de trabalho de alto interesse jurl· 
dlco c social. 

Snla das Seuõcs, 6 de março de 1979,- Dirceu Cardo10. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o artigo 279, 11, "c", n' 
11, do Regimento Interno, os requerimentos scrllo publicados c incluldos cm Ordem 
doDill. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr.lv-SecrctArio. 

E /Ido o .srrutntt 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•3, DE 1979 

"Rqulameata o Conltlho dt Otfeu doi Dlrellos da Pcuoa Humana e 
d' ou1ru provldtnclll. n 

O Congresso Nacional decreta: 

An. I• O Conselho de Defesa dos Direitos da Pcssou Humunu, criudo no Minls· 
têrio da Justiça pela Lei nt' 4.319, de 16 de março de 1964, pusJU u ser constituldo nu 
formu da presente Lei. 

Art. 2' O CDDPH scrâ intcgrudo pelos seguintes membros; - Ministro 
da Justiça, Presidente dn Conselho Federal du Ordem dos Advogudos do Brasil, 
Presidente du Asaocloç!lo Bruslleiru de lmpremu, Presidente du Auocieçno Brusih:lru 
de Eductu;Ao, Líderes du Mniorlu c du Minoria da Cilmura doa Deputados e no 
Scnudo, c um Prorcssor Cutc:drAtico de Direito Constitucionul de umu dus Fuculdudes 
Federais. 

§ Jv O Professor Catedrático de Direito Constitucional scrâ eleito por dois 
anos: pelos dcmuis mem~ros do Conselho cm sua primeira reunião, permitida a 
rcc/clçlloo; 

§ :Z. A presidência do Conselho cabcrâ ao Ministro da Justiça c o Vicc
Prcsidcntc sen\ eleito pela maioria dos membros do Conselho, cm sua primeira reu
nião, anualmente; 

Art. J• O Conaclho rcunir·ac-A na Capital da Rcpllblica, ordinariamente, duas 
vezes por mês, na primeira c terceira quartas-feiras, c, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo Presidente ou por iniciativa de um terço de seus membros com a 
indicnçi'!o da relevância de mattria inclufda na "Ordem do Dia". ' 

ParAgrafo !mico. O período de scsaõcs ordinAriassc:râ de Jv de fevereiro a IS de 
dezembro de cada ano, podendo o Conselho reunir-se extraordinariamente, durante, 
pcrlodo de rcccs1o, para tratar de mattria urscntc, 

An. 4• Compete ao Conaclho de Defaa dos Dircitoa da Pcssoa.Humana: 
§ '' Promover inqutritos, investigações c estudos a cerca da eficâcia das normas 

asseguradoras dos direitos da pcs10a humana, inscritos na Conatituiçllo Federal, na 
Declaração Americana doa Direitos c Deveres Fundamentais do Homem (1948) c na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos ( 1940); 

§ 2t Promover a divulgação do contc11do c da significação de ca'da um do; direi· 
toa da pcuoa humana mediante confcrtncias c debates cm universidades, escolas clu
bes, associações de clauc c aindicatos, c por meio da imprensa, do rAdio, da tclcv,isAo, 
do teatro, de livros c folhetos; 

§ 3• Promover nas 4reas que apresentem maiores fndiccs de violação dos 
direitos humanos; 

a) a rcalizaçlo de inqutritos para investigar as suas causas c sugerir medidas 
tendentes a assegurar a. plenitude do gozo daqueles direitos; 

b) campanha de cac:larccimcnto c divulgação. 
§ 4• Promover inqubritos c invcatigaçõcs nas Arcas onde tenham ocorrido frau· 

des eleitorais de maiores proporções, para o fim de sugerir as medidas capazes de 
cscolmar de vícios os pleitos futuros; 

§ S• Promover a realização de cursos dirctos ou por corrcspondC:ncia que ocor· 
ram para o aperfeiçoamento dos serviços policiais, no que concerne ao respeito dos 
direitos da pessoa humana; 

§ 6• Promover entendimentos com os governos dos Estados c Territórios cujas 
Dutoridadesa~inistrativas ou policiais se revelem, no todo ou cm pane, incapazes de 
aasca:urar a protcçll.o dos direitos da pcswa humana, para o fim de cooperar com os 
mesmos na reforma doa rapcctivos serviços e na melhor preparação profissional c cf. 
vica dos elementos que os compõem; 

§ 7• Promover entendimentos com os aovcrnos estaduais c municipais c com a 
dircção de entidades auté.rquiw c de serviços autónomos que estejam, por motivos 
poJ!ticos, coasindO OU pcncsuindo seus servidores, por qualquer meio, inclusive trans• 
fcrtncias, remoções c demissões, a fim de que tais abusos de poder nilo se consumam 
ou sejam, afinal, anulados: 

§ 8• Recomendar ao·oovcmo Federal c aos Estados c Territórios a eliminação, 
do quadro dos seus acrviços civis c militara, de todos os seus agentes que se revelam 
reincidentes na pr4tica de atos violadora dos direitos da pcs10a humana: 

§ 9t Recomendar o aperfeiçoamento dos serviços de policia têcnic.a, dos tsta· 
dos c Territórios, de modo a possibilitar a comprovação da autoria dos delitos por 
meio de provo indiciário; 

§ 10. Recomendar ao Governo Federal a prestação de ajuda financeira aoa Esta· 
dos que nilo disponham de rccunos para a rcorganizaçll.o de seus serviços policiais, 
civis c militam, no que concerne à preparação profissional c clvica dos seus integran· 
tcs, tendo cm viata a conciliação entre o excrcfcio daquelas funções c o respeito aos 
direito• da pcuoa humana; 

§ 11. Estudar c propor ao Poder Executivo a oraanizaçilo de uma divisão minis
terial, integrada tambêm por órglos reaionaia, para a eficiente protcçllo dos direitos 
da pcuoa humana; 

§ 12. Estudar o aperfeiçoamento da lcaislação administrativa, penal, civil, 
proçcssual c trabalhista, de modo a permitir a eficaz repressão das violações dos 
direitos da pcuoa humana por parte de particulares ou de servidores pllblicos; 

§ 13. Receber rcpracntaçõcs que contenham dcnllncias de violaçbcs dos direi
tos da pcuoa humana, apurar aua proccdencla c tomar providências capazes de fazer 
ccuar os abusos dos parllculam ou daa autoridades por eles rcsponsAvcis. 

An. S• O CDDPH coopcrarâ com a Organização das Nações Unidas no 
que concerne .l iniciativA c .l cxecuçlo de mcdidu que visem a aSKgurar o efetivo 
respeito doa direitos do homem c das Jiberdadea fundamentais. 

Art. 6t No cxcrclcio das atribuições que lhesalloo conferidas por esta Lei, podc
rlloo o CDDPH c aa Comissões de Inqubrito por ele instituldus determinar as dili· 
gtncias que reputarem ncccssârias c tomar o depoimento de quuisquc:r autoridades 
federais, estaduais ou municipais, Inquirir testemunhas, requisitar lls repartições públi· 
cua informuçõcs c documentos, c tramportaNe aos IUgllrCs onde se fizer mister suu 
presença. 

Art. 7• As tcstcmÚnhus scrll.o intimudas de acordo com as normas estabelecidas 
no Código de Processo Penal. 

Purllgrufo llnico. Em cuao de nno compurccimcnto de tcstemunhua sem motivo 
justificado, a sua intimuçll.o scrâ solicitada ao Juiz Criminul da localidade cm que 
rcaidu ou se encontra, na formo do urt,) 18 do Código de Proccno Jlcnul. 
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Art. li~ Constitui crime: 
1- Impedir ou tentar impedir, mediante: violência, ameaças ou ussuudas, o re

gular funcionumc:nto do CODPH ou de lnqu~rito por ele instituldo, ou o livre exerci
cicio das atribuições de qualquer dos seus membros; 

Pena: J do art. 329 do Código Penal; 
11- Fazer afirmuçno falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, 

tradutor ou int~rprcte perante o CDDPH ou Comissilo de lnqu~rito por ele: instituldu; 
Pena; a do art. 342 do Código Penal. 
Art. 99 Sempre que o Conselho se julgar incompetente para apreciar determi

nada mat~ria, remeterá o processo à autoridade competente, pura os fins de direito. 
Art. 10. Qualquer membro do Conselho, diante de denúncia e~crita e funda

mentada, de infração a qualquer dos direitos da pessoa hurnana poderá tomar a ini
cintiv:~ de: rtromovcr u necessária invc:stignçno, durante o dia ou u noite, com livre 
acesso aos estabelecimentos públicos c purticulurc:s, de qualquer natureza, c livre 
trânsito cm todo o território nacional. 

Parágrafo único. O Conselheiro comunicará ao Presidente, com u maior 
brevidade, as diligências que resolveu realizar c durá noticia ao Conselho, nu primeira 
reunino, dos resultados da invcstigaçilo, sugerindo as medidas que julgar necessárias, 
seja contra os responsáveis pelas infruçõcs acaso constatadas, seja contra os denun
ciantes maliciosos, na forma da lcgislaçilo cm vigor, 

Aft. li Os membros do CDDPH c o secretário que for designado pelo Ministro 
da Justiça far!io jus aj~ton de presença, att: o máximo de quatro sessões mensais, asse
gurado ainda aos Conselheiros sem domicilio obrigatório cm Brasflia o ressarcimento 
das despesas de transporte c hospedagem. 

An. 12. No Orçamento da UniAo serA incluída, anualmente, verba para aten
der às despesas de qualquer natureza do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana. 

Art. 13. A presente Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação, revogada a 
Lei n' 5.563, de: IS de dezembro de 1971, c demais disposições em contrário, 

Justlfluçio 

Aprovado o presente Projeto estará restabelecido, cm sua composição, o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, criado pela Lei n9 4.310, de 16 
de março de 1964, c cm que se nota u valiosa contribuiçilo de Milton Campos ao 
projeto original, da lavra do cntlio Deputado Bilac Pinto. Desaparecerá do quadro da 
legislação brasileira a Lei n' 5,763, de IS de dezembro de 1971, que desfigurou de tal 
forma e com tanta profundidade o CDDPH que acabou por nlio mais se reunir. Ao 
texto original, são adicionadas algumas-disposições, que resultam de nossa cxpcriê:n· 
cia, quando integramos, como Lfder da Minoria no Senado, aquele Conselho, 
c incluídas no Projeto de Lei n9 41, de 1971. Os tempos nno eram, entretanto, pro
pícios à legislação pretendida, c que agora se renova, nilo só cm face do reiterado com
promisso do futuro Presidente da República com a restauração democrática, t:omo 
diante das declarações do Senador Pctrônio Portclla, escolhido Ministro da Justiça, 
no sentido de repor cm funcionamento aquele Conselho. A uprovaçilo do presente 
Projeto permitirá que o CDDPH cumpra a alta minilo que deve desempenhar cm 
nosso Pais. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1979.- Nelson C1rnelro. 

LEGISLAÇÃO CITAOA 

LEIN•4.319-DE 16DEMARÇODE 1964 

Cria o C0111tlho de Defn1 doa Dlnltn da Peuoa Humana 

Faço saber que o Congresso Nacionu\ decreta c cu sancionou ~eguintc lei: 

t\rt, J9 Fica criado no Minist~rio da Justiça c N~,;gócios Interiores o Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Art. 2' O CDDPH será integrado pelo~ seguintes membros: Ministro da Justiça 
c Negócios Interiores, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Professor Catedrático de Direito C .. mstitucional de umn das Faculdades Fe
derais, Presidente da Associaçilo Brm1ilciru de Imprensa, Presidente rta Associaçno 
Brasileira de Educaç!l.o, Lideres da Muioria c da Minoria na Câm::;o~ dos Deputados c 
no Senado. 

§I' O f'rofcssor catcdrdtico de Direito Constltucionul scrA indicado pelos 
demais membros do Conselho em sua primeira rcuniilo. 

§ 2' A Presidência do Conselho caberá uo Ministro da Justiça c Negócios Inte
riores c o V ice· Presidente será eleito pela maioria dos membros do Conselho. 

Art. 3' Os membros do CDDPH c o secretArio que for designado pelo Ministro 
da Justiça receberão o jtton de prescnçu de Cr' 500,00 (quinhentos cruzeiros) por 
scn!l.o, ut~ o mAximo de quatro sessões mensais. 

Art. 49 Compete ao Conselho de Defesa dos Direitos du Pessoa Humana: 
19 promover inqu~ritos, investigaçõe~ e estudos acerca da eficácia dus normas 

asseguradoras dos direitos da penou humana, inscritos na Constituiçno Federal, nu 
Declaraçilo Americana dos Direitos c Deveres Fundamentais do Homem (194tl) c nu 
Declaraçilo Universal dos Direitos Humanos (1948); 

29 promover a divulgaçilo do conteúdo c da significuçilo de cadu um dos direi
tos da penou humana mediante confcrênclns e debutes cm universidades, escolas, 
cluhes, assoclnçõcs de claue c sindicatos c por meio da imprcn5n, do rltdio, du tclc:
visilo, do tcntro, de livros c folhetos; 

3v promover nus llrcas que apresentem maiores índices de violação dm direitos 
humanos: 

a) a realilaçilo de inqul:ritos pura invcstigor os suas causas c sugerir medidas 
tendentes a assegurar a plenitude do gozo daqueles direitos; 

b) campanha de esclarecimento c divulgaçilo. 
4~ promover inqut:ritos c investigações nus áreas onde tenham ocorrido fraudes 

eleitorais de maiores proporções, pura o fim de sugerir as medidas capuzes de cscoi
mur de vicias os pleitos futuros; 

St promover a rcalizuçno de cursos dirctos ou por correspondência que con· 
corrum, pura o upcrfeiçoamcnto dos serviços policiais, no que concerne uo respeito 
dos direitos da pessoa humana: 

69 promover entendimentos com os governos dos Estados c Territórios cujas 
autoridades administrativas ou policiais se revelem, no todo ou cm parte, incapazes de 
usscgurur a protcçllo dos direitos da pessoa humana para o fim de cooperar com os 
mcsmo11 nu reforma dos respectivos serviços c na melhor preparação profissionul c 
crvicn dos elementos que os compõem; 

7' promover entendimentos com os governos estaduais c municipais c com a 
dircçilo de entidades autArquicus c de serviços autõnomos, que estejam por motivos 
politicas, coagindo ou perseguindo seus servidores, por qualquer meio, inclusive truns· 
ferêncius, remoções c demissões, u fim de que tais abusos de poder ni'io se consumem 
ou sejam, afinal, anulados; 

89 recomendar ao Governo Federal c aos dos Estudos e Territórios a climi
nuçlio do quadro dos seus servidores civis c militares, de todos os seus agentes que se 
revelem reincidentes na prAtica de atas violadores dos direitos da pessoa humana: 

99 recomendar o aperfeiçoamento dos serviços de poHcia tl:cnica dos Estados· c 
Territórios de modo a possibilitar a comprovaçilo da autoria dos delitos por meio de 
provas indiciárias; " • 

10 recomendar ao Governo Federal a prcstuçllo de ajuda financeira aos &ta· 
dos que não disponham de recursos para a reorganizuçilo de seus serviços polici11is, 
civis c militares, no que concerne à prcpuruçilo profinional c cívica dos seus inte
grantes, tendo cm vista a conciliaçilo entre o cxcrcfcio daquelas funções c o respeito 
aos direitos da pessoa humana; 

li estudar c propor ao Poder Executivo a organizaçno de umn divisão minis· 
teria!, integrada tambcm por órglios regionais, para u eficiente protcçilo dos direitos 
da pessoa humana: 

12 estudar o aperfeiçoamento da lcgislaçilo administrativa, penal, civil, proces
sual c trabalhista, de modo a permitir a eficaz repressão das violações dos direitos da 
pessoa humana por parte de particulares ou de: servidores públicos; 

13 receber representações que contenham denúncias de violações dos direitos 
da pessoa humana, apurar sua procedência c tomar providências capazes de fazer 
cessar os u~usos dos particulares ou das autoridades por eles rcsponsâvcis. 

Art. 5'1 O CDDPH cooperará com a Organizaçlio das Nações Unidas no que 
concerne: A iniciativa c A cxccuçilo de medidas que visem u assesurar o cfctivo respeito 
dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. 

Art. 69 No cxcrclc1o das atribuições que lhes silo conferidas por esta Lei, pode
rão o CDDPH c as Comissões de lnqut:rlto por ele instituídas determinar as dili· 
gêncius que reputarem necessárias c tomar o depoimento de quaisquer autoridades fc· 
dcrais, estaduais ou municipais. inquirir testemunhas, requisitar às repartições públi· 
cus informações e documentos c transportar-se aos !usares onde se fizer mister sua 
presença 

Art. 7' As testemunhas scrilo intimadas de acordo com as normas estabelecidas 
no Código de Processo Penal. 

ParAgrafo único. Em caso de n!l.o comparecimento de testemunha sem motivo 
justificado, a 5UU intimação será so\icituda ao Juiz Criminal da localidade cm que 
resida ou se encontre, nu forma do art. 218 do Código de Processo Penal, 

Art. g, Constitui crime: 
l-Impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaças ou assuadas, o regu

lar funcionamento do CDDPH ou de Comissão de lnqu~rito por ele instituída ou o 
livre excrclcio das atribuições de qualquer dos seus membros. 

Pena- u do 1ut. 329 do Código Penal. 
11 -Fazer afirmaç!l.o falsn, negar ou calar a verdade como testemunha, perito 

tradutor ou int~rprcte perante o CDDPH ou Comissilo de lnqul:rito por ele instituidu, 
Pena- a do urt, 342 do Código Penal, 

Art. 9' No Orçamento da União será inclu{da, anualmente, a verba de 
Cr' 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), pura atender As despesas de qualquer 
natureza do Conselho de Defcsn dos Direitos da Pessoa Humana. 

Art. lO, A presente Lei entrará cm vigor nu data de sua publicuçilo, revogadas 
ns disposições cm contrário, 

Bruslliu, 10 de murço de 1964; 143' du Independência e 769 da Rcpliblica. -
JOÃO GOULART- Abcl1rdoJurema. 

(À ComLw1o dt Cun.rlltulçào r Jus/Iça.} 

O SR. PRJ<:SII)ENTE (Luiz Vinnu)- O projeto que ucubu de ser lido será publi· 
cado c remetido à comissilo competente, 

Sobre 11 mesa, comunicuçllo que Kcrá lida pelo Sr, I9·Sccrctftrio. 
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E /Ida a ugulnlt 

Brasllin, S de março de 1979 

Senhor Presidente, 

Nos termos do§ 19 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de comu· 
nicar a V. E:..•, para os devidos fina. que cata Liderança deliberou propor a substitui· 
çfto do nobre Sr. Senador Jarbas Pa11arinho, pelo nobre Sr. Senador Helvldio Nunes, 
na Comisliilo Mista do Congresso Nacionnl que durA parecer sobre o Projeto de Lei n' 
106, de 1971, que ·•estabelece normas de garantia pura os consumidores de veiculas au· 
tomotorcs c respectivos componentes, regulamenta a distribuiçilo desses produtos, c 
dll outras providências". 

Aproveito a oportunidudc para renovar os protestos da mais alta estima c 
di!itinta con•ideraçilo,- Saldanh• Drrzl, Vice·Lider du Maioria, no exerclcio du Li· 
derança. 

·o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serll reita a substituição solicitada. 
Hâ oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Scn dor Uzaro Barboza. 

O SR. LÁZARO B~RBOZA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Cl:sarCals. 

O SR. Cf.SAR CALS (ARENA- CE Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente c Srs. Scnadorct: 

Com muita emoçilo, uo ocupar pela primeira vez, como Senador da República, 
esta tribuna, desejo cxtcrnar, perante este auguato Plcnârio, o sentimento de apreço 
que devoto a cttli instituição c a alta honra que sinto cm integrar os seus quadros no 
desempenho de um mandato, do qual, todavia, deverei arutar-mc dentro cm breve 
para o CllC:rcfcio de encargos ministeriais, distinguido que fui pelo ExcclcnUssimo 
Senhor Presidente da República eleito, Cicn. Joilo Baptista de Oliveira Figueiredo, 
com um convite para dirigir o Ministêrio das Minas c Energia. 

Vive hoje o Pais uma ocasiilo histórica, de pleno reencontro com as tradições rc. 
prcscntativas c dcmocrâticas do povo braailciro. Volvendo à normalidade constitu· 
cional, estamos abrindo uma rase promissora c construtiva, contida no programa de 
realizações da administraçlo que se vai inaugurar, com responsabilidades de Governo 

1 do mais profundo siinificado para o futuro c a prosperidade dt~ta Naçilo. 
Para o êllito deste programa hã que se convocar todas as lideranças politicas no 

sentido de, apc:rfciçoando-o, trazer a adcalo do povo ao projeto dcsenvolvimcntista 
cm que a Naçlo vai empenhar-se. 

·Nilo quero panir para aa novas funções administrativas sem antes ocupar ctta 
tribuna, para um pronunciamento dirigido tanto a meus colegas como a todo o Pais, 
inapirado naalargas motivaçõca que, vocadonalmcntc, explicam minha arciç3.o à vida 
pOblica, c ao lngrcmc sacerdócio da profislào politica, cuja incomprcendida grandeza 
sempre se fez alvo de preconceito• injustos e equivocas 

Eatou ciente c consciente do papel que ora cabe a cla"c política brasileira, cuja 
valorizaçllo conatitui um ato de patriotismo. De seu apcrrci~ooamcnto, de seu u abalho 
c clarividência, de acu prestigio, c de sua capacidade de consnsrar-sc, com ànimo c rc. 
às grandes tarefas do progreuo nacional, dcpcndcrâ, sem dllwla o feliz êxito que 
todos almejamos para me novo pcrlodo presidencial, no qual cs:·,cramos ver rcali· 
zadas as aspirações gcncralizudas de uma definitiva rcconciliaçil~ pnL:1cu c sociu da 
ramllin brasileira. 

Acredito fundamentalmente nos principias dcmocrllticos do Ciovcnn, Entendo 
os órgilos parlamentares como esteios representativos da legitimidade do p· ,d,·r. V's· 
lumbro no povo brasileiro grandes rcscrvali de energia, que virilo .. m soco1 10 da soll· 
daricdadc nucionul, na hora de responder uos gruviS!iimos desufio., 1dentd·1~.av.·i~ na 
presente conjuntura, a mais crucial de quantusjll atravessamos, por fato:c~ de ori!·cm 
clltcrna, gravemente perturbadores da economia brasileira c sobre os quab fliiO tem 
impêrio a nona vontade. 

A Aliança Renovadora Nacional, organizaçilo partidária a que me prezo pertcn· 
ccr, tem mostrado, pela palavra do aeu Presidente c de seus Udcres, que n~o ignora as 
ammrgas dificuldades desta f:poca, consciente de que uma soluçilo politicu de 
congraçamento d.a: forças vivas do Pais, ou seja, a uni!lo do povo, cm torno da 
udministraçilo çcntral, ~presenta o caminho mais compatlvcl com us altcrnativllli 
Imediatas de nouo futuro. 

E fórmula que nfto ac prende ao destino dcata ou daquela asremiaç!lo, deste ou 
daquele segmento de opiniilo.;Znas à sorte de toda a ramllia brasileira, isto t, de um 
Pais com direito 11 ter po•içilo de destaque na comunhilo dos povos livres c das sacie· 
dadcr aberta~, inspirada• c'IÍ1 ideais de justiça c cm sentimentos de mútuo respeito 
cptre as Nações. 

As duas corr.?ntcs partidârius, cm que hoje se divide formalmente o meio politico 
nacionul, nilo dc\lcm proccdcr'1:omo rorçus inimigos, Pelo contr6.rio, compcnctrada5 
de suas graves reaponsut\ilidudcll devCm u.tuar, com desprendimento c dcvoçilo, no 
sentido de encontrar o denominador comum du coopcruçilo c do trabalho construi i· 
vo, capuz de conquistaMadcsõcs patrióticas cm todas us esferas sociais, u lim de que 
ponumo~ lndistintnnfl!nte aomnr todas ns parcelas solidllrins com o nosso esforço cm 
prot·~~~ maior ~randc1.11 deatu Nnç!lo. 

Em verdade, no tocante às aspiruçõc& democráticas da :.ocicdade brasileira, nllo 
hll diferenças substanciais de programa entre os objctivos que procuram a Aliança 
Renovadora Nacional c o Movimento OcmocrAtico Brasileiro. Ambos c•tilo voltados 
para o mesma tarefa de construir e preservar um Estl!.do de Direito, que possa 
truduzir, cm clima de paz social, as grandes aspirações determinantes da Revoluçllo 
de 31 de Março de 1964. 

Cabe-nos, por conseguinte, ter sc:mprc presente este aspecto de identidade, a fim 
de mostrar que cm meio a todas as divcrgCncias c litlgios, a todos os desencontros c 
divórcios, &ubsistc sempre, como traço unificador, por entre as mais acesas lutas 
parlamentares, aquela extensa faÍlla de COÍncid(ncia dOS propósitOS dcmocrli\ÍCOS dus 
duas ag~miaçõcs. I! essa a faixa cm que o nosso sistema panidArio pisa, terreno lir· 
me, propfcio ao respeitoso debate entre aslidcranç.as do Governo c da Oposiçilo, nas 
tribunas do Consrcsso Nacional. 4 

Como Scnudor c futuro integrante do Poder Executivo vcnhÓ, pois, convidar as 
lideranças parlamentares para um constante diálogo sobre a melhor manciru de 
levarmos a Naçilo a atravessar a crise cncrgttica, que envolve todos os pulses do 
mundo. 

Sei que, por certo, variam os mttodos c as interpretações partidárias a propósito 
de come se deve conduzir a Sociedade c o Estado na travessia da crise politica, 
cconômica c social que nos aflige, com tantas c tilo sobressaltadas exigências de sacrifi· 
cio. Mas sei, tambem, que cm nenhum momento faltarA ll classe politica brasileira a 
noção de seu importuntc papel; que ela nao se apartará da indeclinável meta a que 
sempre se propôs, com ardor c zelo, meta esta que coincide com 11 do futuro 
Presidente da República: fazer desta Naçao uma sociedade livre, dcmocrâtica, justa c 
solidAria. 

Na travessia desta crise, cabcrâ ao Ministáio das Minas c Energia propor, ao 
Excc\cntissimo Senhor Presidente da República, medidas que possam levar à redução 
do dcsequilfbrio existente entre a demanda de derivados c a produção nacional do 
petróleo. 

Essas medidas resultarão cstl:rcis se nao forem levadas à consciência do povo, 
através da responsabilidade de cada um dos brasileiros. 

Por certo, o melhor vetar desta mensagem é o lfdcr politico, dai, uma razilo a 
mais para que os integrantes do Congresso Nacional conheçam c panicipcm da 
formulação de uma politica energética para o Pais. 

Devo assinalar que, no desempenho das funções ministeriais, estarei sempre 
atento à palavra c ll critica dos representantes do Poder Legislativo, movido pela certe· 
za de que desses corpos politicas receberei o subsidio de uma coopcraçlo leal c eficaz, 
voltada unicamente para os superiores interesses da Naçfto. 

Para reduzir o dcsequilfbrio citado, hâ que se implantar medidas, visando ao 
aumento da produção nacional de petróleo, ao uso da hidreletricidadc como base, ao 
desenvolvimento da Politica Nacional de Energia Nuclear, à utilização adequada do 
Carvilo Nacional,ll racionalização du fontes cncrsêticas, à conservação da energia c 
racionalizaçilo do JCU uso, à substi~çlo do petróleo por outras fontes primârias, com 
destaque para o âlcool c outras formas de biomwa rcecntc, à pesquisa c ao dcscn· 
volvimento de novas fontes de energia. 

O Sr. Lomanro Júnior (ARENA - BA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador'? 

O SR. CESAR CALS (ARENA- CE) -Com muito prlllcr. 

O Sr. Lomaato Jdalor (ARENA- BA)- Solicitei o aparte para cumprimentar 
V Ex• c reiterar minha admiraçi!.o pelo seu comportamento na vida pública. A sua 
estréia no Parlamento, trazendo-nos um depoimento c traçando mesmo um Programa 
da sua conduta à rrcmc do Ministério das Minas c Energia, bem demonstra 11 hUU 

larga cxpcri~ncia de administrador c t~nico; de administrador que, à frente dos dcsti· 
nos do Ccarll, realizou uma obra marcante, que o tornou um dos lideres mais cxprcs~i· 
vos do povo ccarensc. Como têcnico todos nós conhecemos a sua admirâvclntuaçào c 
como politico da nova gcraçllo- politico na accpçllo legitima do termo- V, EA' vui 
h· •nrar esta Casa representando-a mesmo no Ministêrio das Minas c Energia. A sua 
mis!i:1o ê llrduu, mas ê cativante, 1: empolgante, Vai V, E:..•, mais uma vez, demonstrar 
a sua cupacidudc administrativa, vai repetir a sua açilo, aquela mesma que fez do povo 
ccu. cnse o admirador constante de V, Ex• Terll V, Ex• sempre o nosso apoio, u nossn 
solidariedade c csla Casa acompanharA com o maior intc~sac o sucesso, o ~:..ito, que 
n,'1sjá antevemos, da sua atuaçilo à r rente du importante Pasta das Minas c Energia. 

O SR. CESAR CALS (ARENA- CE)- Muito usrud~o u V, Ex•, Senador 
lo manto Júnior, e cnpcro cm Deus que cu possa corresponder aos votos que V. Ex• 
ora faz: 

Mas Sr. Prc:lidcntc, continuando: 
Pelo elenco de medidas pode-se verificar que, na Pasta das Minas c Energia, 

concentram-se alguns dos maia graves problemas da economia, mas tarnbf:m tela que 
dispõe da mais variada gama de esperanças para soluçilo da conjunturu a tua\, Sllo, 
portanto, problcmus c responsabilidades quase todos referentes às opções dcscn· 
volvimcntistas, que devem &cr tomadas cm hora reconhecidamente angulitiantc de 
uma crise energética que fl(Sa sobre os pulses ocidentais, 

Felllmcntc 11omos um Pais de ll\rgos recursos cncrgêtico& aiudu inexplorados, c 
que a médio rruzo auegurarilo lugur de procmin~ncia nas relações internacionais, 
hoje mais pol11rizudas pelo poderio energético do que .pelo próprio poderio 
económico. 
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O Sr. Henrique S1ntlllo (MDB- GO)- Permite V, Ex• um upurtc? 

O SR. CESAR CALS (ARENA -CE)- Com muito prum. 

O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Nu vcrdudc, ilustre Scnudor, V, Ex• 
c:sturâ ocupando, no próximo Governo, uma pasto a exigir mesmo vislumbres de gc
ncndidadc, quase sempre marcuntcs, c cu tenho certeza de que V, Ex• ~possuidor des
tes mesmos vislumbres, Mas a preocupar-nos, sobretudo, q\Janto uo Minist~rio das 
Minus c Energia está ar o anúncio bastante freqUente feito pelo futuro Presidente du 
RepUblica c também por V. Ex•, de que pretende privatizar uma série de cmpresa.'i de 
economia mista c subsididrias, quase todas ligadas ou jurisdicionadus ao Ministério 
das Minas c Encrgiu, Creio mesmo que este há de ser, aqui, neste palco, que precisa 
transformar-se no verdadeiro forwn de debates dos angustiantes problema~ 
nacionais, creio mesmo que este há de ser o gnmdc assunto n empolgar-nos durante o 
ano inteiro. Eu, então, neste humilde aparte, queria fazer ver a V, Ex• a nossu prco· 
cupaçilo neste sentido, sobretudo quando inúmeras empresas subsidiárias já se encon· 
tram praticamente dcaativadas pelo desestimulo, mesmo, de tais declarações, Eu, 
inicialmente, colocaria apenas como ponto fundamentul, no que diz respeito à dis
cussilo deste problema a grunde urgência deste Congresso, do qual fazemos purte, 
avocar a si o direito de ser ouvido c decidir, quanto à alienaçllo ou à transferênciu de 
qualquer bem público, scju ele ligado dirctamcntc à Unillo, a uma empresa de ccono· 
mia mista ou a uma sua subsidiária. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. CESAR CALS (ARENA- CE)- Eu! quem agradeço u V. Ex•, pelus 
suas palavras ... 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campanhiu.)- Desejo infor· 
mar ao nobre orador que dispõe de apenas cinco minutos paru concluir o seu pro· 
nunciamcnto. Cuso o tempo nlo seja suficiente, prorrogo rei a sessão, pura que V. Ex• 
posso, cntllo, concluir. 

O SR. CESAR CALS (ARENA -CE}- Sr. Presidente, 11 verdade é que os 
apartes que estou recebendo s:lo muito importantes, entendo, pura aclarar pontos de 
vista, como entendo também que o Senado deve participar dc,ta discussão. Natural· 
mente, nos cinco minutlls me esforçaria paru concluir tão·somcntc a leitura deste 
pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Caso o Plenário esteja de acordo, vou 
prorrogar o tempo de V. Ex• por mais 15 minutos para concluir o seu discurso. 
(Puusu.) 

Continua V. Ex• com a palavra. 

O SR. CESAR CALS (ARENA -CE)- Agrudeço, Sr. Presidenle, 
Voltando, devo dizer que, quando se deu destaque ao processo de dcscstatizaçilo, 

foi no sentido de poder passar à iniciativa privada tudo aquilo que ela pode exercer 
como atividadc, deixando ao Estado somente aquelas atividades que não são cm pro· 
porção adequada à iniciativa privada, E quando se fala nisso, nunca se falou em outro 
tipo de iniciativa privada senão cm empresa nacional c, cm particular, ao sctor de 
mincraçllo. A verdade~ que o Governo, atravh de algumas de suas subsidiArias, ficou 
pouuidor de uma sr ande parte do nosso aubsolo c o Brasil precisa, neste momento, de 
uma cxploraçao mineral mais intcnaa, inclusive para fazer troca pelo petróleo, que 
está escasso - no mundo há uma escassez de petróleo - por .problemas da nossa 
balan'ça comercial. De modo que n.ilo pretende flllcr uma dcscstatização, sem estudar 
caso a caso, empresa por empresa, toda a sua disposição económica c a situação social 
decorrente dessa alienação parcial ou completa da participaçlio estatal us suas 
vinculações internacionais, que empresas nacionais estariam cm condições de partici· 
pur dessa atividadc c quais os csUmulos de que essas empresas neccssitarium. 

Em primeiro lugar, deveremos colocar à disposição da empresa nacional vArias 
lavras de minérios que ni\o são aqueles que devem ser rcssuardudos pelo interesse na· 
cional, c sim dos mintrios necessários ao cquiHbrio ~a nossa balança comercial. 

O Sr, Henrique SantUio (MOB- GO}- Teria V. fu;• paciência de me conceder 
muis um rápido aparte, lamentando que o seu tempo seja cxlguo7 

O SR. CES AR CALS (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Henrique S.ntlllo (MDB- GO)- O assunto 6 por demais importante, c 
serâ, sem sombra de dl1vida, debatido amplamente aqui, no Senado. Inegavelmente, u 
intenção parece ser a de transferir as empresas nucionuis, há att uma ambigüidade no 
Puis, quanto ao conceito de cmprcsu nacional, porque, com a sc:puruçl!.o de uções prc· 
fcrc:nciais c ordinárias multas empresas ditus.nucionuis c: que têm a maioria das uçõcs 
ordinárias - us \\nicas que têm voto nas asscmbltias gerais - estilo entregues 
economicamente a grupos intcrnucionnis, utravés das açõcs prcfcrcnciuis que nl!.o têm 
voto nus ussc:mbléius, mas auferem lucros c dividendos, De modo que'? P.roblcmu de 
cmprcsu nacional tambCm prccisu ser melhor conceituado. Por outro ludo, temos 
exemplos muito recentes nu própria Arca da mlncraçilo, quanto à tentativa de privuti• 
zar determinadas iniciativas. Gostaria de citar rapidamente u V, Ex• umn que me tocu 
muito de perto, por ser do meu Estado. e o fosfato de Catulilo, que esteve ui utrusado 
quase três anos na suu exploração, nu tentativa de encontrar um grupo nacional que 
tivesse condições de cxplord·lo. Enquanto a PETROBRÁS nilo se dispós, através du 
PETRODRÁS Fertilizantes, u 'onstituir um grupo· PETRODRAS - Governo 
goiano, nilo se teve condições de Jnh;id·lo. O mesmo aconteceu com o fosfato de Pu tos 
de Minus, ou com o potdsio de Curmópoiis, entregue ao grupo LUME, que, depois de 
fnlido, teve que rctornur tt~ uçõc:s do próprio Governo. Bem como o du Curuibu 

Mctuis, hoje ligada tt FI BASE, por falta de condiçllo do grupo nocional cm gcri·ln. Es· 
se problema tem levado c- c cu gostaria de frisar u V, Ex• este ponto-. um dcscstf· 
muJo u uma série de subsidiárias, sobretudo ll Vale do Rio Doce. Congrutulo-mc com 
u iniciutivu de V. Ex•, porque é um parlamentar que intcgrurft o Governo que se 
inil:iurá no próximo dia 15, disposto a dcbutcr os problemas neste plenário, mos gostu
riu de colocar apenas uma dúvidu que me corrói a almn. A impressão que se tem é u de 
que actores amplos do Governo, princiralmcntc sctorcs mais intcrmcdiâr,ios, estilo 
intcrcssadlssimos cm dcsmorulizur uma série de empresas estatais, mal dirigindo-as. 
Gostaria que V, Ex•, por fuvor, levasse o assunto pura o Ministério das Minas c 
Energia c, ali, discutindo amplamente com a Nação inteiro, pudcs~e. nu elaboração 
das decisões, também colaborar c tenho a certeza de que o fnrd com a rcdcmocrutiza
ção deste Pais. Muito obrigado. 

O SR, CESAR CALS (ARENA - CE) - Muito obrigado, nobre Senador, 
pelo seu aparte. 

Naturalmente, as empresas serão cadastradas c cada caso estudado, c o futuro 
Ministro das Minas c Encri;ia se dispõe a discutir cada caso, aqui, no Ministério, ou 
cm qualquer lugar a que vcnhu a ser chamado. 

No tocante as outras informações, deixarei pura, em outra oportunidade, a 
Liderança do Governo no Senado responder a V. Ex• 

Sr. Presidente, ~crmitu·mc continuar: dizia cu que o Brasil tem um largo potcn· 
cial energético ainda inexplorado, O Brasil dispõe de enorme potencial hídrico, supc· 
rior a 150,000 MW, o que equivale a 5 ou 6 milhões de barris de petrólcofdiu, A cu pu· 
cidade instalada atinge 25.000 MW c com os estlmulos concedidos, cu serem reforço
dos, às indústrias de uso intensivo de energia clétrica, o Brasil passará a empregar 
cada vez mais sua força hldrica, Em construção, temos cerca de 40,000 MW, o que de
monstra o carA ter prioritârio da utilizaçlo dessa forma de cnergitt. 

As nossas reservas de urânio, pussaram de 66.800 t, cm 1977, paro 142,300 t, 
cm 1978. Essas reservas de urânio já colocam o Brasil num lugar de muito de~tnquc no 
universo uranlfcro do mundo, c isso garante o Cxito do Programa Nuclear Bra~ilciro, 
indispensável pura complementar o sistema hidrelétrico. No carvão mineral, nossas 
reservas se multiplicaram com o programa de pesquisas ern andamento. De 3, 
passamos a 20 bilhões de toneladas de carvão mineral, cabendo ressaltar que as pri· 
meirus minas mecanizadas de carvAo já iniciaram sua produção. 

A operação comercial de uma usina de xisto oleaginoso, a utilização das várias 
formas de energia solar c biomassa recente, são medidas locais que, somadas, muito 
podcrllo contribuir com o programa de substituiç4o que se pretende. 

Destaque, entretanto, deve ser dado ao programa d1> álcool, para mistura 
curburante c indllstria qulmica. Em 1978, a produção foi da ordem de 50.000 BPD c já 
estamos próximos de atingir os limites da produçllo de álcool anidro para ser 11.di· 
cionado cm proporção adequada à gasolina. 

O próximo passo será a utilização do 6Jcool ctnico hidratodo, no ocasillo cm que 
as indústrias colocarem cm linha normal de fabricaçAo os motores de vciculos 
movidos a álcool. . 

Chamo a atenção dos nobre• Senadores que essa proporção que cstamoli atin· 
gindo 6 de 20% de álcool c 80% de gasolina, mas dai não hâ ponto intermediário, te· 
mos de pauar para 100% de álcool, ou acja, mais de cinco vezes a produçAo atual. 

Para isso, não só a ação coordenada dos vários MinisU:rios tem de se fazer prcscn· 
te, mas a atitude da empresa nacional será decisiva, a fim de que tenhamos produçilo 
suficiente, distribuição confiável cm todo o território nacional c utilização económica 
nos velculos de passageiros ou de cursa. 

Para um Pais de dimensões territoriais com o Brasil, as soluções são vuriadus c, 
mesmo, regionais. Mas, sem dllvida, a autonomia energética pode ser conquistada. 

Ao Ministério dus Minas c Energia se vinculam empresas c órgilos que servem de 
instrumento vital ao progresso do Pais. Dependendo, pois, da correta fixaçilo de sua 
politica c de seu bom desempenho, podemos contur com o desafogo de algumas das 
pressões que jà se desenham no horizonte do consumo de energia, pela ultu constante 
dos preços internacionais do petróleo c por imprcvisiveis dificuldudcs de produçilo c 
abustccimcnto, scmclhantcJ às que vêm ocorrendo por efeito du crise iraniunu, 

Ninguém pode furtar-se a apresentar sugestões que possum contribuir paru mais 
rápida soluçilo da problemática existente, Muito mcnoH, aqueles que ttm assento nil 
CD.maru c no Senado Fcdcrul. 

O Sr. Iramar Fl'lnco(MOB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CESAR CALS (ARENA- CE)- Com muito prazer. 

o Sr. llamar Franco (MDB - MG) - Quero apenas destacar IIS rulavrus de 
V. Ex•, quando diz que o Congresso Nacional vai conhecer c participar da rormula· 
ção da politica energética brasileira. E o ruço, nobre Senador, pura rccordur que até 
então isso nllo acontecia. Um exemplo: u adoçllo dos contrntos de ri:1co, Depois de a 
Liderança do Governo ter ocupudo essa tribuna c comunicado u cstu Cusu que os con· 
trutas de risco nllo seriam udotados no Pais, o que vimos7 - Vinte c quatro horus 
depois, o Congresso Nacional c toda a Noção eram surpreendidos com u adoçilo dos 
contratos de risco. Desses contratos de risco, nós, congrcasistus, jumuis conhr.,cmos 
uma minuta como tumb~m desconhecemo& a utuução dessas compLtnhius cstrungcirll5 
no território naclonul. E para recordar que outra, c nl!.o a pOlitico que V, Ex• prcten. 
de Imprimir no ministério que vai dirigir dentro cm breve, cru dircrentc, Exemplo: o 
Acordo Nuclcur, cm principiO, se tornou um segredo de Estudo; quundo se comprou u 
Llght, com o Congrcuo cm reccaso. e a ruzl!.o pela quul, sem querer unulisur o enfo-
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ljU~ que V. Ex• dá a ~cu futuro truhulho, que- com V. Ex• di~~c- scd1 pos~ivelmcn· 
!C de debate entre .iS Lideranças dUS duas Cu~us, !IC:ffi querer dC!~IUC:Lf o problema do 
Acordo Nuclcur, ncssu uccleruçào violcntu que queremos dilf uo ~urto ~oeiul, muito 
grundc ruru o Pub, quando temos, lcmbrudo ror V. Ex•, um grande potencial 
hidráulico, sobretudo na Rcgiilo Norte do Purs, nilo quero entrar nestes detalhes 
aindu técnico~. mas upcnus saudá-lo, nu esperança de que V, Ex•, uo assumir, 
realmente, o Ministério das Minas c Energia, possa levar uvantc este intuito bs clurus, 
com a sociedade livre participando, com todo o povo brasileiro participando, conhc· 
ccndo u poHticu cncrg~tica, porque, nilo hll dúvida, a grande nnçào do século XXI 
será uquclu nuçilo que dominur o problema energético, ~a minhn esperança de que 
V, Ex• assuma esse Ministério com uma politica diferente do ntuul Ministro. 

O SR. CESAR CALS (ARENA - CE) - Agrudcço, nobre Senador Itamar 
Frunco, suas palavras. Naturalmente, cm outra oportunidade, estaria disposto u dcbu· 
ter os detalhes de cada um desses itens. 

A minha frase seguinte é o meu compromisso,, c digo: 
Espero, portanto, manter, no Ministério das Minas c Energia, respeitosas c frc· 

qUentes relações com as duas C4muras do Congresso Nacional. 
Assim o fazendo, mais fdcilscrâ dcsincumbir·mc da tarefa com que nos honrou o 

Excclcntfssimo Senhor Presidente da República, de administrar uma das mais scnsí· 
veis Secretarias de Estado do Poder Federal. 

O Sr. Franoo Moncoro (MOO- SP)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CESAR CALS (ARENA- CE)- Pois não, com muito prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MOO- SP)- Louvo a manifestação de V, Ex• de que 
vai traçar uma politica energética com diAlogo com o Congresso c com a população. 
Enfatizo que este é um compromino da maior seriedade. O nobre Senador Itamar 
Franco acabou de fazer referencia à luta que a Bancada do MDB vem travando pura 
tentar colaborar nesta politica energética. A Bancada do MDB no Senado chegou a 
elaborar um plano alternativo para a soluçilo do problema energético, que estava 
centrado quase que exclusivamente no petróleo c nas grandes hidrclétricas. Pediu a 
colaboração da comunidade cientifica c aprcsc:ntou, depois de amplo debate, uma 
série de sugestões. O Governo nem sequer tomou conhecimento da matéria. Aprovei· 
to a oportunidade da presença de V. Ex• nesta tribuna para lembrar uma das 
reivindicações mais insistentes da comunidade cientifica c daqueles que se ocuparam 
do problema: a incxistCncia no Brasil de um Conselho Nacional de Energia. Temos o 
Conselho Nacional do Petróleo, temos o Conselho Nacional de Energia Elétrica, mus 
nada cm rclaçlo à polftiça energética, como diz bem o discurso de V. Ex•. Ao ouvi-lo, 
o nobre Senador Tancrcdo Neves, ao meu lado,. dizia: parece que o orador cst6. 
citando textos do estudo do MDB. Realmente, ampliavam•sc aqueles sctorcs que 
haviam sido mencionados inicialmente. Deixo, com um louvor a este propósito de 
V. Ex•, as suscstões: Primeira: que V. Ex• ouça també'm, c muito, a comunidade 
cicntltica, que quer ter a oportunidadé de dar a sua contribuição ao problema - c é a 
mais indicada. Segunda: que V, Ex• considere com seriedade a necessidade de se 
constituir no Pafs um Conselho Nacional de Energia, com a participaçllo de rcprcscn· 
tantc" da comunidade cientifica brasileira. 

O SR. CESAR CALS (ARENA -CE)- Muito osrodcto o V. Ex• pelo oportc, 
mas digo que j6. existem o Conselho Superior de Energia c o Conselho Superior de 
Minas. Pretendemos fazer, pelo menos quinzenalmente, reuniilo desses Conselhos. 
Apcnns eles serão ampliados, depois de estudada u sua cstruturaç~o. 

O Sr. Franco Moatoro (MDB- SP)- Nilo têm rcprcscntaçao da comunidade, 
A suscstllo seria que se constitullscm por lei c com representação de sctorcs du 
comunidade. 

O Sr. Mauro Btne"ldtt (MDB - CE) - V. Ex• permite um aparte, nobre 
Senador CCsar Cais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna) - Tendo-se esgotado o tempo do orador, 
solicito a V. Ex• nllo mais conceda apartes. • 

O Sr, Mauro Btne"ldn (MDB - CE) - V. Ex• permite um aparte, nobre 
Senador, a um reprcscntuntc da sua tcrra1 O Cear!\ nilo pode ser discriminado, Sr. 
Presidente, nem pelo Regimento Interno nem por V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A discriminação é do relógio, nilo da 
Mesa. 

O Sr. M1uro lknnldn (MDB- CE)- Serei breve, Sr. Presidente. Com u sua 
liberalidade c o assentimento do orador, \', Ex• vai-me permitir que, como rcprc· 
sentantc do CearA, apartcic, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Todos teremos imenso prazer cm ouvir 
V, Ex• 

O Sr, Mauro Dtnr"ldc• (MOO - CE) - Nobre Senador Ccsur Culs, untes de 
mais nudu, cumprimento V. EK' por sua estr~iu nu tribunu do Senado, expondo us 
dirctrizcs que procurar!\ cumprir à fréntcdo Ministtrio das Minus c Encr~iu. Rcssulto 
com o~ meus uphlu5os, du mc1m11 forma como j6. o lizcmm outrus eminentes Senudo· 
rcs, 11 KUU disposiçilo de manter Intercâmbio pcrmuncnte com us duas Casas do 
Congresso no dclmte cm torno do~ grnndcs problcmu~ mu.:ionnis. Att hoje, nobre 

Scn:tdor, c~sc intercilmbio tem sido dilicllimo, c rcslriçõc~ imcn~ns colocudas ao cxer· 
cicio dii~ ;ttividadcs parlamcntnres. Paru que V, Ex• tenha umn idéia dus diliculdudcs 
desse intcrcãmbio Congresso/Executivo, nu Sessão Lcgislativu pa~snda estu ca~a 
deixou de ltcolhcr pedido de informuçõcs do eminente Senador ltiimur Fr01nco, que 
solicitava ao Poder Executivo dados pertinentes à divida cxternu do Pais. Em raz~o de 
uma interpretação que me pareceu equivoca, absurda, se negou uo Senador por Minas 
Gerais o direito de conhecer a divida cxtcrnu do Pais, divida externa essa que C5tá 
relacionada c indicuda expressamente cm todas us publicações, na~ revistas 
especializadas de economia c linançus. Queira Deus que V. Ex•, à frente do Ministl:· 
rio das Minas c Energia, possa sensibilizar os outros escalões da alt.t esfera federal 
para esse intercâmbio, defendido no seu discurso c que merece, neste instante, os 
nossos aplausos. 

O SR. CFSAR CALS (ARENA -CE)- Muito obrigudo, mr!u curo conter· 
rãnco, Senador Mauro Bcncvides. Fui cu quem tomou a iniciativa de convocar as 
duas Casas para o debate. 

O Sr. Fr1nco Monroro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um último apilrtc? 
(Assentimento do orador,) Apenas para fazer chegar às miles de V. EK1 - havia 
solicitado, quando lhe dei o aparte, c acabo de recebê-la - a publicação com a 
contribuição da comunidade cientifica, através da Bancada do MDB no Senado c do 
Instituto de Pesquisas, Estudos c Assessoria do Congresso, sobre problemas de cncr• 
gia no Brasil. Essas alternativas estilo focalizadas cm estudos feitos por cientistas de 
todo o Brasil, coordenados pelo Professor José Goldcmbcrg. Tenho o prazer de 
passar às miles de V. Ex• esse estudo, como uma contribuição da Oposição à dilicil 
missão que o nobre representante vai desenvolver c que de~jamos seja coroada do 
maior êxito. 

O SR. CtsAR CALS (ARENA- CE)- Muito obrigRdo, nobre Senador. 
Confio que com a colaboraçilo do Poder Legislativo, aliado à cooperação da inte

ligência nacional c ao entusiasmo da juventude, que ora convoco, poderemos remover 
obstáculos a que outros se curvariam, tomados de descrença c pessimismo. A todos 
lembro que nas ocasiões criticas da História as colctividadcs nacionais, com pendor 
para o progresso c a civilização, como é: o nosso caso, sempre têm manifestado sur· 
prccndentcs faculdades criativas, que trazem soluções corretas aos problemas mais 
criticas c às vezes int~perados. O que é necessário é que se consinta estabelecer, cm 
cada momento, a justa medida entre o bom senso, a rcflcdo, o trabalho persistente c 
a crença na vitória. Sem dúvida, a participaçllo da juventude, na formulação de saiu· 
çõcs para os problemas atuais, servirá de t~tAgio preparatório para aqueles que por 
certo lhes reserva o futuro. 

Com esta convicção, c certo de que poderemos contar com a mformaçáo correta 
dada ao público pela imprensa consciente, haveremos de, juntos, levar uo povo bra· 
silciro a certeza de que, ultrapasaados os momentos criticas, haver!\ a Nação de sentar· 
se à mesa das decisões internacionais com trunfos reais c indiscudvcis. 

Como Nação, estd o Brasil, pois, às vtspcras de uma profunda transforma;Ao 
oriunda dos nfveis de progresso tecnol~sico recentemente alcançados. 

A década vindoura scrâ talvez decisiva, mas um prognóstico ditado pela razllo c 
pela confiança realista do novo quadro administrativo do Pais nos anima a crer que o 
futuro t~pcrado scrâ alcançado. 

Finalmente, desejo expressar o meu pensamento a propósito da atuaçi\o desta 
Casa. 

A sllbia Constituição de 1934 j6. destacava à Câmara Alta uma competência que 
me parece atua\íssima: a de estar presente na elaboração de planos nacionais de descn· 
volvimcnto. 

Não era outro o entendimento que se depreendia do inciso V do urt. 91 daquela 
Constituição, ao fazer o Senado Federal competente para organizar "os planos de 
solução dos problemas nacionais", valendo-se, pana tanto, da colaboraçilo de Come· 
lhos TC:cnicos. 

Afigura-se-me que este papel poderá ser exercido cm sua plenitude pelo Senado 
Federal, transformando-se cuda vez mais cm elo entre a Uni!io c os Estados-membros 
do organismo federativo c, ao mesmo tempo, u instituiçllo-guiu participante c 
fiscalizadora dos vastos programas nacionais de desenvolvimento, cometidos à 
compctencia executiva. do Poder Central. 

Como ex-governante de um Estado da regi!io mais pobre do Pais, tenho 
convicções politicas de arraigada inspiração federativa. As condições de baixa renda 
ptr cap/ta, desigualdades sociais Oagrantcs; baixa produtividade, subemprego cró· 
nico, secas cfclicas nilo podem ser tratadas à luz de critérios gerais vâlidos para o Pais 
como um todo. ParticularizA-los a cada instante torna-se, sobretudo, casulstico, 1:., 
portanto, mais apropriado utuar dcsccntralizadamente. 

O Sr.Joll Llns(ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CESAR CALS (ARENA- CE)- Meu tempo cst6. esgotado, nobre Sena· 
dor. 

O SR. PRF.SIDENn: (Luiz Viu nu)- Já solicitei ao orador que nilo concedesse 
mais apartes llorquc ~eu tempo cstll csgotudo h:\ mais dC lO minutos. 

O SR. CESAR CAI.S (ARENA- CL)- Lnmento, meu curo companheiro. 

O Sr. Jo~ Lln" (ARENA -CE) - Corno Vicc·Lfder da ARENA, peço um 
upurtc no Scnudor Ccsur Culs. 
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O SR. Ct:.~t\R CALS (ARENA -CE)- Deixo a criti:rill da Pn:~idi:ncia. 

O SR. I,Rl:SIDENTE (Luiz Viana)- Pela Lidcrançu, V. Ex• puderá f;~lar. 

O Sr, Ju~ Uns (ARENA- CE)- Muito obrig;Ldo u V, E:-;• Apenas, Sr. Pre· 
sidentc: ~· Srs. Sc:nadorc:s, ]lara manifestar u minhu satisfução com o pronundumentu 
do nobre Senador Cesar Cais e aindu para dizer·lhe que: nilo ~t'i o Governo do Pre· 
sidentc: Figueiredo, mas também o seu Ministro d;ts Minas c Encrgiil rcprc~cntarn 
uma grande esperança para o Hrasil. Nesse sentido gosturíamus de pedir u V. E:o.', 

O SR. PRESII>ENTE (Lu ii Vi;ma)- Pa~~a-~c ~ 

ORDEM DO DIA 

(Millérias incluíd;~s cm pauta nos termo~ do 
~ lq do urt. )ll!! do Regimento ln· 

lemo) 

Scmtdor Ccsar Cais, que des~e atençào especial uo problemu nordestino porque a ltl•m t: 
energia i: cs~encial para o dcscnvolvimemo du nos~a Região. O Nordc~tc, rwrtanto, 
tem uma grande cspcrançil nu pe~soa de V, E.v neste Governo. 

O SR. CESAR CALS (ARENA -CE)- Muito obrigado, 

Estou terminando, Sr. Presidente. Digo cu, então, que tcnhll arraig;Lda~ 
~onvicçõcs fc:dt.:rativa~. 

E Fcdc:ração i: desct.:ntrali1.açào, í: unidade: com muhiplicidad~:, i: convergi:nciil 
com diversidad~:s. 

Desccntraliz;~r significa f<tzer fortes os Eswdos n;• suil c:conomhL, no seu dc~cn
volvimento, na sua organização. 

O Senado poderá, portunto, m;mtcr a unidade nacional, fruto dc:s~il múltipla 
atuaçào federativa. 

Aqui poderá ser o estuário da contribuição fccundu de cuda Estado, dando es~i:n· 
cia ao modelo federativo. 

Como um dos representantes do Ceará nesta Casa, aqui deverei traler, como m 

d~:mais companheiros de representação, <1 lição de nossa cxperii:ncia estadual, c, 
atento às suas necesr.id<tdcs de desenvolvimento, procurarei colaborar ;LmphLmcnt~: 
com os programas do Governo do Estado, c, ao mesmo tempo, adaptar à~ nossa~ con· 
dições or. do Governo federal. 

Cada vez muis convencido da vocução miner<tl do Norte c Nordeste do Bra~il, 
nesta C<tsa e no Minist~rio procurarei, na cxecuçi\o da politica do sctor, encontrar 
utuução adequada ao Estado r: às regiõr:s, 

Assim l:: que, dentro da dinâmica que se procurará imprimir ao s~tor nacional, vi
sando a reduzir a depcndí:ncia externa dos minerais energéticos ~ Jos metais não
ferrosos ou minerais que sirvam dr: base a insumos agrícolas e industriais, havercmm 
de encontrar, naquelas regiões, projetas que possam, em associação com empresas 
nacionais, proporcioNar atividades intensiv<ts de mão-de-obr<t c que contribuam p;1ra 
o equilíbrio de nossa balança comercial. 

Srs, Senadores, o engrandecimento desta Casa 1: uma nobre aspiração d;L c\as~c 
política brasileira, consciente de que entre c:stas pu redes o federu\ismo se exprime com 
legitimidade. Esta será a tónica permanente de minhus atitudr:s dur:mte o período que 
aqui cli\iver e no desempenho da missão de integrar u equipe de Governo do Prcsi· 
dente Figueiredo. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Ev<tndro Curreir<t- Jarbas Passarinho- r\lexandrc C os tu
José Sarney - Petrónio Portclla - Agenor Maria - Jessl: Freire- Humberlo Lu· 
cena- Marcos Freire -Jutahy Magalhães- Joào Ca\mon- Hugo Rumos- R o· 
berto Saturníno - Itam<tr Franco - Tuncredo Neves- Amaral Furlun - Frunco 
Montara- Benedito Ferreira- Benedito Canelas- José Richu- Leilc Chuvcs
Evclásio Vieira- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viúnu)- Sobre <1 mesa, comunicução do Sr. Lider 
da Maioria que será lida pelo Sr. \t-Secrctãrio. 

E lida a .ftguintr 

6 de mur~o de I 97'1 

Sc:nhor Presidente 

Nos termos do urt. 86 do Regimento Interno, tenho a honra de: comunicar u 
Vossa Excelência, pura os devidos fins, que esta Lidcrunçu deliberou propor u 
substituição dos nobres Sn, Senadores Alexandre Costa, ltallvio Coelho e Mutilo 
Puraiso, pelos nobres Srs. Senudqrcs Passos Pórto, Juthuy Mugalhilcs c Joilo Uosco na 
Comissão ParlamenlUr de Inquérito, críudu pela Rcsoluçilo n9 69, de \97K, a lim de 
upurur u gruvidude dos futos revc:ludos pela Revista "Der Spiegcl", da Alcmnnhu, relu· 
cíonados com u c:xecuç~o do Acordo Nuclear Brasil- Repúblicu Federal diL 
Alemanha. 

Aproveitou oportunidade pura renovar os protestos du mui~ uiUL c:~tima c distin· 
tu consideruçilo. JaarbiHi l,ll'l'lllrlnhn, Llder du Maioriu. 

O SR.I,Rt:SJI)ENTE (Lui1. Viuna)- Nos termos du indicuçilo do Sr. Udcr Uu 
Muioriu, designo os Srs. Senudorcs l~ussos Pórto, Juthuy Mupulhilcs c Joilo llosco, 
rum integrnrem 11 Comi,silo Purlumentur de lnt1uérito, criud11 llehL Resolução 
n• 

PROJETO DE LEI DA CAMARA NqK7, DE \1l75 
(nv 5!/75,naC.•~adcorigem) 

Andumcnln: 

lllspt)e sobre o regi~tro de empre~u~ nu~ cnlld11dc~ flscllliludurus 
du exercido de prnfissi'lcs, 

7-11-75- Lido cm Plenário e dc:spuchudu à Comissão de LcgishLçã~) 
So~iul. 

24·9·76- Lcituru dos P<trecerc:s n~s 71)6-CLS, fuvorável c 7lJ7-CSPC 
(exume: solicilndo pelit Comissão de Legislnção Soci<tl), favor(Lvci. 

\'l-11·76- Discussão encerruda com ii apresentnção da Emenda 
nv I -Substitutivo, de autoria do Senhor Senador Ruy Santos. 
Despachudo à Comissão de Constituição e Ju~tiçu para emitir parecer 
sohrc o ?rojeto cu emcndil e às Comissões de: Legislação Social c de Servi· 
ço Público Civil paril o c'ame d<t emenda, 

29·6-7K- Lidos os Pnrecercs n9s 394-CCJ, pela constitucionalidade 
c juridicidade do Projclo c do SubMitutivo: 395-CLS, favorável; c J'lb· 
CSPC, favoríLvcl, com subemenda que ;~prc:senw. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer scntndos. (f'ausil.) 
Negadu a tramitução, o projeto vai ao arquivo. 

O Sr. Ore!ltes Quérda (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço vcrilic<tçào de vota
ç;lo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viann) - Solicito uos Srs. Sem1dores que ocupem 
os seus 1ugures, uma vez que: a votução é nominnl. (Pausa.) 

O Sr. Paulo Brnssllrd (MDB- RS)- Peço u palavra peiu ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavru ao nobre Senador 
Puulo Orossard. 

O SR. PAULO BROSSARO (MOB- RS. Pela ordem. Sem rcvi~ão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr~. Senadores, cuid<t·St de verificar os projetas de lei em tr<Lmit:Lção 
que devam ser renovados para que os trabalhos parl<tmentarcs prossigam. 

E mnural que haja um certo número de p1·ojetos que não mereçam ser rcs· 
tuurados, enquanto que outros devem ter seu processamento acc:lcrudo, Pura supcrur 
c:ssc pequeno problema, troc<tmos impressões, o eminente Lfder da Muioriu c o Líder 
da Oposição, p<tra que determinados critérios venham a ser adotados c esta m;~tériu 
possa ser, com facilidade, resolvida pelo Plenário. 

Assim, Sr. Presidente, por exemplo, há um projeto de lei que altc:ra disposiçõc~ 
do Decreto-lei n~ 1.608, de 1939, que promulgou o Código do Processo Civil. 
Acontece que o Código do Processo Civil de 1939 j6 foi revogado pelo vigente código. 
De modo que o projeto em lramitação objetivuria alterar disposilivos de uma leijl• re
vogada. E um exemplo r.implcs que dou pura mostrar que hã projetas que, cfc:li
vamente, perderiam por inteiro u sua razão de ser, Não há mais porque continuem 
abarrotando a pauta dos nossos trabalhos. 

Agora, o que parece conveniente, ej(t foi acertado entre a~ Liderunçus, 1: que ~cr{L 
fcilo um exame geral, ainda que um tanto supcrlicial.. permitindo dcMacur uqucles pro· 
jetos que devam ser arquivados cfctivnmentc c aqueles que devam ter u sua tmmitaçào 
renovada, ficando contudo, ncertado que os mais controvertidos serão cxuminudos, 
caso u caso, n~o apenas pelas Liderunçus senllo tumh~m com a participação dos 
inltressudos. 

Creio que com cstu cxplicaç~o superamos ou podemos superar este rcqucno pro
blcmu surgido neste momento. 

Eru, (1. guisu de colaboruçno, o que queria di;,o:er u V, Ex• e (1. Cusu. 

O SR. PRESII)ENTE (luiz Viu nu)- Tendo cm vista o~ entendimentos hnvidns 
entre us Uderunçu~. e nilo havendo munifestuçilo contrória do l'lcnóf~ u Jlrc~idi:nciu 
retirur{Lus mutl:rius constuntcs du Ordem do Diu, puru u e lu rc1ornur qn·outra opnnu
nidude. (J»uusu.) 

Nàu huvendo munifcstuçilo ~;m contrArio, us mutl:rius silo rclirudus du puuta. 

F. o ,tt'J:Iiin/1' o llrm IL' ~ clupu14lU, oru rt•lirmlo,' 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•I7H, DE l'l76 
COM I' LEM ENT AI\ 

Acrescenta pur(Lgr.Lt'o único nu urt. )4 d11 Lei Comp\cmcntur nv ll, de ~5 de nuuo 
de JlJ71, estabelecendo pre~criçi\o 4UinqUcnal puru ~~~ impurtúnciu~ dcvidu~ ;~o 
FUNI\URAL. 
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Andamwnlo: 

lti·H-76- Lido c:m Plenário c dc~rachado 11~ CombMie' de Con,titui~ào c 
Ju.,tiça, de Agricultura, de Lcgi~lação Social c de Finun~~~~. 

2·l2·7K- Lidm m P11rcccrc~ n~~ K'lO·CCJ, pcl;1 con~titucionalidadc e juridL· 
cidade; K'l 1-CA, favorável; !i92-CLS, favor!Lvcl; e K'lJ·CF, contr{Lrio 

o SR. J1RESIIlt:NTt: (luit. Viima) - btá c~gotadu 11 matéri;L comwntc da 
Ordem do Diu. 

Ainda há oradores inscritm. 
Concedo n palavra uo nobre Scnudor Nelson Curneiro. 

O SR. NEL."iON CARNEIRO (MD!l- RJ. Pronuncia o .,c:guintc dbcur.,n.J
Sr. Presidente, Sr~. Scnudorcs: 

Mais ulguns dias e estará in~tulado o quinto governo da Revolução, para um 
largo período de sei~ ano~. 

Divulgam o~ órgão~ de lmprcn~a os mais contrt~ditório~ prognó.,ticm .,ohrc os 
rrimeiros utm do novo Presidente, Propó~ito~ que ontem eram imediatm. ficarilo em 
hanho-mariu por ulgum tempo, enquanto a Oposição irá gu~tando seu ur~cnul de 
reivindicações. E outras iniciativas, ante~ jamais imaginadas, ganham as prcfcri:ncias 
oficiais, no dil.cr da Jmprcn~a. Em nenhum momento, porl:m, se antecipou o propó~i· 
to de tomar o futuro dirigente, ou seu partido, a iniciativu, que parece inadiável, de: 
dotar o Pais de umu nova Constituição. 

Se ~c pretende dar ao movimento de 1964 características revolucionárias, hú que: 
instituí-lo, atravl:s de estatuto que se destine a regular as relações do Estado e ;mc
gumr as garantias c os direitos do cidadllo. Assim foi c:m 189 I. Assim foi cm 1934. 
Assim foi cm 1946. 

~ certo que o Presidente Castcllo Branco enviou ao exame do Congresso, no~ 
cstc:rtorcs do seu governo, projeto que se converteu na Constituiçilo de 1967. Mas, 
sobre ela o arbltrio de três chefes militares estendeu o manto sombrio da Emenda 
Constitucional nq I, que vige entre nós. E o que ora se emenda nllo 1: uma Constitui· 
çilo, que esta nllo existe, mas outra emenda, que nilo pode perdurar como c~tatuto 
maior de um povo civilizado. O que há hoje, a presidir os destinos nacionais, 1: uma 
triste colcha de retalhos contra o que protestam as tradições pátrius c a consciênciu 
democrática do Pais. 

Depois de longos anos de exccçilo, Portugal, utravh du Asscmbll:ia Constituinte, 
promulgou a 2 dcubril de 1976 sua nova Curta Magna. Seguiu· lhe a Espanha, liberta 
de quutro decênios de domínios absoluto. Agora é o Peru que elabora Constituiçilo, 
aros dois lustros de poder militar. Enquanto isso ocorre em pabcs suído~ ou ;t sair da 
órbita ditatorial, nenhuma palavra oficial se conhece entre nós para que se concrcti1.c, 
através de um pacto constitucional, o compromisso, mais do que isso, o juramento de: 
rcstituiçllo da ordem democrática. 

Ao contrário. O ~ilêncio governamental estimula novas cmcndus ou subcmcnda~ 
constitucionais, que ficarão dependendo, pura sua aprovação, 110 menos nesses pró· 
ximos anos, da maioria do Senado Federal, artificialmente: constituída c:m abril de 
1977. O que se espalha silo medidas superficiais, melhor diria diversionistas, como o 
voto distrital. E tL Minoria, impedida de transformar-~c pelo sufrágio dircto cm 
maioria desta Casa, terá de valer-se da tentativa de pendurar novo~ balangandã~ no 
estandarte roto c remendado de 1969. 

Nilo tem o Movimento Democrático Brasileiro, por motivos que silo notório~. 
desde a escolha c participação prévia dos novos governadores na campanha eleitoral. 

' ati: aos percalços da famigerada Lei Falcão, meios de, pelo voto de suu~ bancudas, 
convocar uma Assembléia Constituinte, ou sequer de nela converter o atual Con· 
grcsso, como cm 1%7. Mas o anseio nilo é de uma parcc:la do povo, ainda a mai!l 
ponderável, como demonstraram os resultados das eleições majoritárius de novcm· 
bro, mas de todo o povo, inclusive dos que prcfcri1am a legenda oficial. Urge, pois, 
que o novo governo recolha esse: apelo, riscando de nossa História constitucionul a pá· 
ginu cnvilecida c envelhecida de 1969. 

Depois de quinze anos de urbltrio, cm que o Executivo todo·podero~o tinha de 
prestar contas apenas a Deus, senhor que se fez de buraço c cutelo de rcputuçõcs c de 
destinos, parece chegada u hora da rcconciliaçilo com o estudo de direito, que se hâ de 
estruturar cm uma nova Constituiçi'lo, c que ndo se conscguirájnmais atruv~s de cmcn· 
das ou subcmcndas isoladas, que, por mais numcrosus, ni'lo lograrão dotar o Pais de 
um modelar c harmónico estatuto dcmocrâtico. 

Em sua Mensagem ao Congresso Nacional, o Presidente Gciscl deu-se por satis· 
feito pclus ctapus que venceu, ainda que silenciasse o grave retrocesso de abril de IQ7?. 
Mas, u Naçi'lo tem os olhos voltados pura seu futuro dirigente, pura ~ua disposição 
di tu credita, assoalhada pelos quatro cantos do País, de restaurar a ordem democrâ· 
tica, dou a quem doer, custe o que custar. Cu~tar·lhc·d muito pouco se se dispuser~ 
fu1.er votar umu novu Constituição que nos livre do atuul constrangimento de cmcn· 
dus c subcmcndus, c que seja o resultado dos debates truvados,\ivrcmente, entre os re· 
prcscntuntcs do povo, A c~.~a uspiraçilo Cl,letivu só se iguala u lu tu pcluunistiu, que M 
de ser gcrul, paruulcançar a todos, aos que foram punidos c aos que se excede rum, se 1: 
que não se uvilturnm nu puniaçilo, tu is c tuntos si'lo os horrores que alinul ~c divulgam. 

O Sr. llenfilllol-'errelrM (ARENA -GO) -l,crmite V. Ex• um aparte'! 

O SR. NELSON CAHNt:IRO (MDII - RJ) - Com muitu honra, nobre 
Senador Hcncdico Fcrrciru. 

O Sr. lh.•nc~lln Fcrrl.']rM (ARENA- GO)- Nobre Senudor Nelson Cnrnciru, 
ticu reulmcntc: rrcocupudo quundl, vejo um homem com u ~uu investidura, cum u suu 

c:~rcri~ncia política, quu~c como que com umu v;Lrinhu de condilo a .uchM que para 
rcdcmocmtiliiT c~ te Pab, ou melhor, dcmocratil.iH c~tc: Pai~. ha~tana uma am~t1a 
ampl;1 c total, c híl~taria uma reforma constitucional. Veja V. Ex• que ~c a tcrapêutic;J 
da~ leis, ~c li le!,l'islação tão avunçada c tão lihcnLI, como a que uvc:mm a partir de 
JH')], e repetida cm 1946, fo!>sc capat. de resolver m mulc~ que: no~ anigcm nó~ nilo 
teríamos u Revolução de 1964, c toda~ u~ outra~ que u antt~ccdcr;Lm. Quero crer que 
V. b• fat. hemcm ~er otimiMu, mas V. Ex•, como di~~e. pela ~uíl invc~tidura, nào de· 
veria al;~rdcar cs~e otimi~mo c c.~.\a.~ facilidade., que V. b' ~uhc que nilo corrc~pon· 
dem, nem de I unge:, à realidade n>~cionul. 

O SR. ~EI.SO:"i CAR!"'if.IRO (MDB- KJ)- Felicito-me ror ser otim1~ta, 

numu hora cm que toda a Naçilo é pcssimi~ta. Ma~. o que digo é que não pode per· 
durar, como Constituição neste País, como E~tututo maior, c:s~c c:lcnco de emenda~ c 
subemcndu~. O que i: necessário é um estatuto harmónico, como ti:m rcno todos 
paísc~ civili1.:Ldo~ do mundo, um estatuto votado pelos Membros do Congre~~o Sacio· 
na I, e nilo uma emenda constitucional imposta pela vontade de tri:~· chefe!> militare~ 
cm 1'169, portanto, h(l dez anos. Durante dez ano~ pesa ~obre o Ura~il um<t emenda 
cumtitucional que tem sido subcmendada. Melhor será que ~c façu uma nova 
Constituiçilo. Esta, a tese do meu discurso. 

O Sr. Leite Chlll't:!i(MDB- PR)- V, EK• me concede um apt~rtc:1 

O SR. NEL..."ON CARNEIRO (MDB- RJ)- Ouço, com prazer, o nobre 
Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chan'!i (MDB- PR)- O posicionamento de V, Ex• me tranquiliza 
cm relação a esta matl:riu porque, ontem mesmo, tive a oportunidade de fazer um 
discurso sobre esse assunto, c dizia o que V. Ex• hoje diz com grande i:nfasc, e ati: 
mais autoridade, que: essa Constituição ~ inteiramente imprestável. Ela não pode 
prestar ~c:rviços a ningu~m. ela reclama, de imediato, uma substituição ou um 
revisionamcnto total, c esse posicionamento de V. Ex• refortalece dc:mai~ aquc:Ja posi· 
<;ào por n6s ussumidu -e que outros Senadores, na Cus<~., estão tambêm assim se: 
comportando- porque V. Ex• 1:, sem dúvida ncnhumu, um dos grandes jurista!> do 
Pais. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obrigado. 

O Sr. Leite ChKl'es (MDB- PR)- V. Ex• vive lidando aqui, nesta Ca~a. diuria· 
mente, com a Constituição c com as leis ordinâria~. c tem autoridade:, mai~ do que 
ninguém. rara reconhecer, no trabalho diuturno, que cssu Con~tituiçào reclama, de 
imediato, uma reparação. Na impossibilidade de se obter, de logo, uma Con~tituição 
ideal, c:m dccorri::ncia de uma constituinte, o que nós postulávamo~ cru a l'ormuçilo de 
uma Comissilo Constitucional, que é um caso de urgência, resultante dos entendi· 
mc:ntos de Lideranças para que: possamos revisar integralmente cs~a Constituição, 
tornando-a um instrumento prestável por algum tempo. até que uma Constituição 
urgentemente se fuça, por determinação de uma constituinte. Muito obrigado a 
V. Ex•. 

OSR, NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Agrudcço a V. Elo;•. 
No fim do ano pa~sado, sugeri que a ARENA c o MDB comt1tuisscm uma 

Comis~ào Mista pura elaborar um novo texto constitucional, mas a minha ~úplica 
c;liu no vazio. V. Ex•, ontem, trouxe a debate o assunto, com o brilho que: todos lhe 
reconhecem e, ugora, trugo apcnus as achegas ao seu trabalho, chamando a utcnção 
do Pai~ para a necessidade da rcsturaçào constitucional. 

No pórtico de uma nova legislatura, c às v~speras de um outro período de 
Governo, natural que as correntes políticas procurem desaguar num c:statuto 
democrático a prédica cus promessas feitas nas campanhas eleitorais. E nele in~cre
vam disposições que procurem deter o avanço, que parece inexorável, da misl:ria, da 
fome, do desemprego, c que empurra para us grandes cidades populuçõc~ roidas pelo 
desengano, c corroídas pelo desespero. 

Houve um Presidente que prometeu juntar as pedras. Dispersou-as ainda mais. A 
nós, Srs. Senadores, cabe removê-las que elas são dissídio c ódio. Tornemos clareira a 
réstia de luz que nos resta, c olhemos pura a amplidão do futuro sem as cicutrizcs do 
passado, c a~ perplexidades do presente, Ao termo de meio século de vida públiclL, 
trabalhada nos ardores c na intempérie da oposição, penso que devemos, como os 
índios, escutar a voz que vem da terra, antes que scjumos tragados pela ungústiu e pela 
dcsespcrnnça, que se vão generalizando, ainda que escondidas, como no verso de 
Raimundo Correia, sob a mdscara da face de toda a Nação. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alcxundre Costa) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, (Pausa.) 

S. EK• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardo~o. (Pausa.) 
S. EK• desiste da palavra. 
Concedo u ~alavra uo nobre Senador Orestes Qul:rcia. (Puusu.) 
S. EK• Ucsiste da paluvra . 
Concedo a palnvru uo nobre Senador ltamur Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO /'RONUNCIA DISCURSO QUI:. i:N· 
TR/iCJUI: À Ri: VISÃO DO ORADOR. SERÁ I'UIJLICADO /'OSJ'i:IOR· 
MJ:'l'l'1'f.'. 

O SR. I'Rt:SIDENTE {Aicxnndrc Costn)- Concedo u palavra nu último orador 
in~~.:rito, Senador Mnrcos Freire. 
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O SR. M,IRCOS i'REIRI.' /'RONUNCI,I DISCURSO QUI!. EN
TREGUE,] REVISA O DO ORADOR, SER,( I'UHL/CADO /'OSTE· 
R/0/IM/.'NTE. 

O SR. JJRE..'HOENTE (Aie.-;undre Costa)- Nilo há mais oradores inscritos, 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sess~o. designando pura u próximu 

n seguinte 

ORDEM DO DIA 

MA TERIAS INCLU(DAS EM ORDEM DO DIA PARA QUE O I'LENÁRIO 
DELIBERE SE DEVEM TER PROSSEGUIMENTO: 

(§ I' do art. 368 do Regimento Interno) 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•9, DE 1969 
(n9 2,503, de 1965, nu Cnsa de origem) 

Altera o inciso II do art. 134 e o urt.141 do C6digoCivi1. 

Andamenro: 

13·11·69- Lido em Plc:nârio e despachado à Comissilo de: Constituição c: Justiça. 
11·5·70- Lido o Parecer n9 147-CCJ, pelo sobrestamento da matéria. 
13·5·70- Aprovado o Parecer. 
23·5·77- Aprovado o Requerimento n9 81, de: 1977, do Senhor Senador Daniel 

Krieger, solicitando que a matéria tenha tramitaçil.o conjunta com os Projetes de Lei 
dn Câmara n9s 16/70 c 10/75 c: Projetas de Lei do Senado n<~s 64/65, 50, 76, 77 c: 
19/13. 6i, 94 c 134/74,43 c 76/75 c 11/77. 

Ohs~rvardo: Os Projetas de: Lei do Senado que trumituvam em conjunto com o 
presente Projeto r oram arquivados, ao finul du legislatura passada, nos termos do urt. 
367 do Regimento Interno. 

-l-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•l6, de 1970 
(n' 333, de 1967, na Casa de origem) 

Dâ nova redaçllo do art. 1.061 do Código Civil Brasileiro (lei n9 3.071, de I' de 
janeiro de 1916). 

And1mnuo: 

10.7-70- Lido cm Plc:nârio c despachado b Comissões de Constituiçil.o c Justi· 
ça c de Finanças. 

01·7·71- Lidos os Pareceres n's 172-CCJ, favorllvc:l c 173-CF (ouvidos os Minis· 
!~rios da Fazenda c do Plancjamcnto c Coordcnuçllo Geral), contrArio, com voto 
vencido do Senhor Senador Franco Montoro. 

06·7·71 -lnc1ufdo cm Ordem do Diu; f: lido o Requerimento n9 126, de 1971, do 
Senhor Senador Ruy Santos, de sobrcstamento da matéria. A Comissão de Constitui· 
çào c Justiça purn proferir Parecer sobre o Requerimento. 

16-7-71- Lido o Parecer nt 238/71-CCJ, pelo sobrcstamcnto do Projeto. 
23·7-71- Aprovado o Requerimento n' 126/71. 
25-4-77- Lido o Rcquerimcnlo n' 81/77, do Senhor Senador Daniel Kricgc:r, 

solicitando que o. matéria tenha tramitação conjunta com os Projetes de Lei da Cd· 
mura n9s 9/69 c 10/75 c com os Projetas de lei do Senado nts 64/65, 50, 76, 77 c 
19/73, 68,94 c 137/14,43 c 76/75 c li /17. 

23·5-77- Aprovudo o Requerimento n' 81/77, 
Obstrvariio: Os Projetas de Lei do Senado que tramitavam em conjunto com o 

presente Projeto foram arquivados, no final du legislatura passada, nos termos do ltrt, 
367 do Regimento Interno. 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•IO, DE 1975 
(Nt 1.201/73, nu C11sn de origem) 

Acrescenta par6.graro ao Artigo 368, da Lei n9 3.071, de 19 de Janeiro de 1916 
(Código Civil). 

Andamrnto: 

09-4·75- Lido cm Plenário c despachado ti Cominllo de Constituiçllo c Justiça. 
23·5·77- Aprovado o Requerimento nt 81, do Senhor Senador Daniel Kricgcr, 

solicitando trumitaçllo conjuntn com os PLC n<~s 9/69 c 16/70 c com os PLS n9s 
64/65,50,76, '17, 79/73, 68, 94 c 137/74, 4l c 76/75 c 11/77. 

Ob.s~rvaçilo: 01 Projetas de Lei do Senado que tramitavam cm conjunto com o 
presente projeto foram arquivados ao fino! do legislatura pussada, nos termos do urt. 
367 do Regimento Interno. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•l7, DE 1971 
(n' 165, de 1967, nu Cusu de origem) 

Modilicu lcBisluçilo unterior aobrc o uso du murcu a rogo no gado bovino, c d6 
outras providencias. 

Autl~amento: 

19-07-71- Lido em Plc:núrio e despuchudo às ComissÕc!o de A~ri~:ulturu c de Fi· 
nunçus. 

05-0H-71 -Aprovado o Parecer n' 294-C,\, no sentido de que o Projeto tenha 
trumitaçi\o cm conjunto com o PLS n' 143, de 1968, 

0:!-0'>·71- Lido5 os Pareceres nfs 379-CA, fuvor6vcl ao Projeto com u emenda 
que uprc:sentu, c 380-CF, favorável no Projeto c à Emenda nq 1-CA. 

:!3-09-71 - lncluldo cm Ordem do Diu tem u discussi\o enccrrudu com uprcsentu· 
çào de emcndn, voltando às Comissões de Constituiçllo c Justiçu pura exume do Pro· 
jeto c d;1s emendas e às Comissões de A8ricultum e de Fin11nças, paru emitirem p;m:· 
ccr sobre: a emenda de P1cnúrio, 

Ohsrn'açdo: O PLS n' 143, de 1968, que tramitava cm conjunto, roi arquivudo 
uo final da legislatura passudu, nos termos do art. 367 do Regimento Interno. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•lO, DE 1972 
(nv 549/72, na Casa de origem) 

Dispõe sobre u ocupação de tcrrenosJcderais, c d6 outras providl!ncius. 

Andamento: 
04-09·72- Lido c despachado às Comissões de Constituição e Justiça, de Segu· 

rança Nacional c de Finanças. 
25·10-77- Aprovado o Requerimento n9 363/77, do Senhor Senador Daniel 

Kricger, solicitando que a matéria tenha tramitação conjunta com o PLS n9 255/76. 
Constam do processo: 
19) parecer da Comissão de Constituição c: Justiça, pela constitucionalidade, juri· 

dicidude c conveniC:nciu quanto ao m~rito, nos termos de Substitutivo que apresenta, 
com voto vencido, cm separado, do Senhor Senador Jos~ Lindoso; 

29) parecer da Comissil.o de Segurança Nacional, contr6rio ao Projeto c ao Subs· 
titutivo da Comissão de Constituição c Justiça, 

Obstrvardo: O Projeto de Lei do Senado nq 255/76 que tramitava em conjunto 
com o presente projeto foi arquivado no linal da legislatura passada, nos termos do 
art. 367 do Regimento Interno, 

-6-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 64, DE 1974 
(nvJ.480, de 1973, na Casn de oriscm) 

Acrescenta dispositivos do Códiso de Processo Penal (Occrc:to·lc:i n<~ 3.689, de 3 
de outubro de 1941), c dá outras providências. 

Andamento: 
17-06-74 - Lido cm Plendrio c despachado à Comissilo de Constituição e Justiça. 
16.05·75- Lido o Parecer nv 77-CCJ, pela conatitucionalidude c juridicidadc, 

com emenda que aprcacnta, 
22.05·75 -lnclu{do em Ordem do Dia, tendo a discussi\o encerrada com upre

sentuçll.o de emenda voltando, cm conseqUência, à Comissi1o de Constituição c Justiça. 
28·04·77- Aprovado o Requerimento n976j77, do Senhor Senador Daniel 

Kricgcr, solicitando que a mat~ria tenha tramitaçilo conjunta com o Projeto de Lei da 
Câmara nv 25/75 c o Projeto de Lei do Senado nt 36/75. 

08·03·78- E: anexado ao Projeto de Lei da C4mnrn n9 5/78, nos termos do dis· 
posto no art. 389, inicial li, do Regimento Interno. 

08-03·78- Aprovado pela Comissão parecer pela prc:judicialidude da matéria, 
cm virtude das disposições da Lei"' 6.416, de: 24-05·77, 

06·09-78- Volta a tramitar isoladamente, cm virtude da retirada do Projeto de 
Lei da Câmara nv 5/78, 

Obsrrvariio: O Projeto de Lei do Senado nt 36, de 1975, que tramitava cm con• 
junto, roi arquivado ao final da legislatura passada, nos termos do urt. 367 do Regi· 
menta Interno, 

_,_ 
PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•25, DE 1975 

(n' 597, de 1972, nu Casa de origem) 

Altera a redução doa artigoa6v e 23 do Código de Proceaso Penal. 

Andamento: 
12·05-75- Lido cm Plendrio e dcapachado à Comisallo de Constituiçno c Justiça, 
28·04·77 -Aprovado o Requerimento n'76, de 1977, do Senhor Senador 

Dunicl Kricgcr, solicitando que u tnat~rla tenhu tramitação conjunta com o Projeto etc: 
Lei da C4maru nv 64, de 1974, e Projeto de Lei do Senado nt 36, de 1975. 

08.03·78- E anexado ao Projeto de Lei du Cdmura n• 5, de 197H, nos termos do 
disposto no art. 389, incim II, do Regimento Interno. 

06·09·78- Volta u tramitar isoludumcntc, cm virtude da rctirudu do Projeto de: 
- Lei du Cdmuru nv Sf?H, 

Obs~rvarào: O Projeto de Lei do Senado nt 36, de 1975, que tramituva cm con· 
junto, foi arquivado ao final du lcgis1uturu punudu, nos termos do art. 367 do Regi· 
menta Interno, 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA N•l70, DE 1974 
(n• 1.254/73, na Casa de origem) 

Dispõe &obre o cxcrcfcio da proliuilo de motorista de tAxi, c dá outras providCn· 
cias. 

Andammlo: 
29·1 1·74- Lido cm Plenário c despachado à Comíss4o de Lcgísluçllo Social. 
10·10.75 - Lidos os Pareceres N•s 474-CLS, favorável, nos termos de Substi· 

tutívo que apresenta; c 475-CCJ, pela conatítucionafídadc c jurídícídudc do Projeto c 
do Substitutivo. 

I 1-11-75 ~e adiada a discuasllo da mattria para auditncia do Ministtrio do Tru· 
b.alho, cm virtude da aprovação d(' Requerimento n• 511, do Senhor Senador Ruy 
Santos, 

26-08·76- Lido o Aviso n• 456/76, do Senhor Ministro do Trabalho, cncami· 
nhando as informações solicitadas. 

Aprovado o Requerimento n• 384, do Senhor Senador Evandro Carreira, de adia· 
mente da discuullo para reexamc da Cominllo de Lcaislaçlo Social. 

Obstrvaçdo: Consta do processo o voto vencido, cm separado, do do Sr. Senador 
Ruy Santos, na Comissão de Legislação Social~ 

Designado Relator do vencido o Sr. Senador Acc:ioly Filho. 

-9-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•ll, DE 1975 
(n' 1.829, de 1974, na Cam dt origem) 

Dispõe sobre Curso de Agropecuâria, ministrado pelo Centro de Treinamento de 
Trabalhadorca Rur1is, situado junto b. Estação Experimental de Scrtllozinho, no 
Municipio de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, c dll. outras providéncias, 

Aadamento: 
23-04-75- ~lido cm PlcnArio c despachado b.s Comissões de Educação c Cul· 

tura, de Agricultura c de Finanças. 
05.()6..75- Em parecer preliminar a Comissão de Educaçllo c Cultura solicita 

diligCnciajunto ao Conselho Federal de Educaçlo. 
10-03·76- Devolvido à Comillio de Educação c Cultura, cm virtude de nllo ter 

aido atendida a diligtnc:ia pelo Miniatl:rio da Educaçlo c Cultura. 

-lO-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 55, DE 1976 
(n• 322, de 1975, na Caaa de origem) 

Modifiça diapoaitivo da Lei n•4,137, de lO de actcmbro de 1962, que rcsula a 
reprcsalo ao abuso do poder c:con6mico. 

AwdiiDIDto: 
17.08·76- Lido cm PtcnArio c despachado às Comiuõcs de Economia c de 

fjna~. 
05.05·77- Em parcc:er preliminar, a Comisslo de Finanças solicita auditnc:iu. ao 

Ministf:rio da lnd6atria c do Coml:rcio. 
IQ.08·77- Devolvido à Comilllo de Finanças, cm virtude de nil.o ter sido u.tcn· 

dida a diliatncia pelo Ministl:rio da Ind~nria e do Comf:rcio. 
14-11·77- Lido• os Parcccrca nta 931·CE, favor6vel ao Projeto c 932-CF, con

trário, 

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Co1ta) - Eati\ encerrada a acsslo, 

( LtWJnttNt Q s~JSào, às /8 horas t 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES NA 
SESSJD DE 5-J-79 E QUE, ENTREGUE~ REVISÃO DO ORADOR, 
SERU PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (MOB- PR. Pronuncia o acauintc discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Congratulo-me com os membros dcata Ca1a pelo inicio de nossasu.tividadcs num 
clima de relativa libcrdu.dc. 

Ao longo dcsaes 4 u.nos, o nosso Partido manteve u.qui uma das mais dur11s lutu.s 
vl,tas no Pu.rlamcnto cm favor da abertura, cm favor da suprcssil.o dos instrumentos 
de cxccçllo, 

O MDB surgiu com a compromitso de: lutar pela rcvogaçllo do Al-5, sob cuja 
êgidc nenhum trab11lho duradouro poderia acr realizado neste l'u!s. 

A luta foi no Scnu.do c nu C4.mu.ru1 nos Oirctórios c nus Asscmbclius Lcgis\utivas, 
E onde houvesse algutm do nosso Partido, huvia cua detcrminuç!lo quase que mortul 
de lutur pela supressão de um instrumento que tanto sufocava us ntividud~s purtidó· 
riu5 normu.is, como eliminuvu o poder de criutividudc nos setore~ mnis vitais du 
nucionnlidude. 

Com ino, Sr. Presidente c Srs. Senudorc~. cvitumoli que o Bru~il culsse nuquelu 
situu~;l\o de um puls vizinho nosso, que vive nu infelicidade de 11i\o ter Oposiçi'lo. 

Supunhum muitos que fôs~emoti upcnus um Partido que representava uma oposi· 
ç~o i!onsentidu1 cntrcuanto, nilo nos conform!\vumo~ com cnu situll,.no c, urro~tunt.lo 

todos oaaocrillcios com cauaçõca, violência•, vcx.amcs de toda ordem, conseguimos 
nos impor, no Pais, como um Partido de u.lta confiabilidadc nacional. 

E foi cm razão dc55a luta que a Nação se convenceu de qu~ só o cstu.do de liberdu· 
de poderia gerar clima de criatividade no sctor da u.dministraçAo nacionu.l. Não se 
pode negar ao nono Partido case mêrito, de ter convencido o Pais da necessidade de 
u.bcrturu. E, tambf:m, nllo farfamoa justiça a um dos grandes advcrsdrios nos~os, o 
atua\ Prdidcntc da Rcpúb\ica,ac nlo rcconhcds~mos que, cm grande purtc, também 
Sua Exccl~ncia concorreu para que esta abertura se cfctivasse, arrostando, inclusive 
pessoalmente, grandes ri&eos e grandes sacriffcios. Convenceu-se Sua Excelência de 
que o Pais estava disposto a ir às maissêriaa conscqU~nciaa cm favor da normalização. 
E, no instAnte cm que lhe re&tava apenas a altcrnativu. de ficar com aqueles que cxi· 
giam retrocesso nu. liberdade c os anseios do Pais, Sua Excelência, u.inda que 
recuando com o "pacote de abril", tomou a decislo de, atravbi" du. Emenda 
Constitucional n• 11, revogar os inatrumcntoa de cxccçi1o. 

Nllo estamos dizendo novidade nesta Casa, porque: o nono próprio Líder, cm 
scsaio plenária, com aparte no11o, rcconhcctu c louvou csac gesto do Presidente da 
República. • 

Sr. Presidente, há, entretanto - um fato novo, hll. uma realidade nova u ser 
considerada pelo nosso Partido c por esta Casa - houve 11. suprcss!lo do ato de 
c1tccção maior. Entretanto, esta Casa continua com Krias limitações constitucionais, 
sem poasibilidadc de poder ofercctr a sua melhor contribuição. 

E-nos defeso, nos termos atuais,lcgislar sobre matf:ria financeira c mutêria fiscal, 
sobre funcionários público• c todos os projetas que impliquem aumento de despesa. 

Ao longo dcstcs quatro anos não houve um projeto desta Cu.sa ou da Câmara do!> 
Deputados que chegasse a resultar cm lei, c projetes do mais alto e do mais elevado 
alcance, surgidas da experiencia de homens que cx.erceru.m cargos de alta responsahili· 
du.dc no País. Enquanto isso, eram aprovadas medidas as mais extemporânea~ c 
inscnmtas possfvcis, às vezes geradas no c!:rebro de um mero estudante que passou a 
trabu.lhu.r num desses Ministérios c o. merecer a simpatia c a confiabilidade dos 
tecnocratas. 

Então, o esforço nacional, 11. qualificaçlo nacional deste Congresso ju.mais chc· 
sou a &C u.firmar nestes quatro anos cm leis que resultassem doa textos das centenas de 
projetas que foram aqui apresentados, ,Auim, deparamo-nos hoje com este quadro: 
abertura politica c impoS&ibilidadc parlamentar de se realizar, no legislativo, alguma 
coisa no sctor da lcgialaçilo, 

Começamo• ata Lcgialatun' com uma gama enorme de projetas de modificaçil.o 
constitucional. Nilo hã Senador ou Deputado que, pelo menos, nll.o esteja colhendo 
assinaturas Dara aprcscntaçllo de uma ou duas emendas constitucionais. 

Sr. Presidente, temos que rcnctir sobre isto: passamos 10 anos nesta Casa, de 
1968 para câ, numa luta- como dcacrcvcmos- para a obtenção dessa normalidade 
rcuuiva e nlo podercmoa repelir c:aminhos, não dcvcrcmoa repetir os mitmos passo!i, 
Este Congrcuo, o Congresso Nacional, atf: certo ponto dessastado, perante as vistu.s 
du. Naçllo marginalizado. nllo podcrâ ficar, novamente, anos seguidos, nessa luta 
inct~santc de tentar modilicu.çõcs através de projetas que nilo haverão de resultar cm 
nada. 

Sr. Presidente c Sn. Senadores, qual a grande alternativa? 
O Prcaidcntc da Rcpdblica, a acr cmpoasado no dia I 5, promete~ a abertura, 

maia do que illo, normalizar a situaçlo constitucional brasileira. Neste itntida, 
S. Ex•, quando candid:uo, convenceu o Pafa, maia do que o candidato que apresenta· 
mos, o ilustre General Euler Rentes, de que haveria de fazer ctt.a abertura. E 
tcatcmunho, Sr. Presidente, l Casa que, quando cKolhcmos o General Eul:r Dentes 
como candidato do nono Partido, nlo o r11emoa por motivos mcramcmc eleitorais, 
porque dificilmente tcrfamos condições de obter a aua vitória u.qui no Parlu.mcnto, 
sabido como o no11o Partido era manifestamente minoritirio. A escolha teve um 
sentido maior, um sentido poUtico, para evitar rttrocc:uoa, para diapormoa de apoio 
cm dctcrminadossetorca que, scnaibilizadoa pclu teses da libcrdu.dc, se manifcsuuscm 
contrAries a retrocc:uoa no inatantc cm que grupo• dominantes c:ontinuasscm com o 
inarrcdávcl propósito de permanecer no poder. Entdo, a candidatura foi c~r.trcma· 
mente vâlida. Fomos criticado& cm determinados setorca, aob u u.\egu.ção de que, 
concorrendo, cstarfamoslcsitimundo o processo. Mcamo auim, arrostu.mos os ri~eos, 
porque legitimamo• o proceaao, nllo no inatantc cm que u.prc:scntamos um candiduto, 
c aim, no momento cm que, atravb de Convcnçllo, nos dispusemos a disputar com 
outra candidatura. Mas nem o no11o Partido, nem o Pais perderam com isso. 

Sr. Presidente c Sra. Senadores, tem sentido que o Congrcuo Nocional se 
cstiolc, atravf:a do esforço pessoal de cada Senador ou de cu.da Deputado, na busca de 
centenas de auinaturaa para emendas, quando o Presidente du República estende a 
m~o c diz que concorda, que dcacjau. abertura? 

Ent!lo, temos que provar u scriedu.dc dessa proposiçi\o, 
Se o Presidente foi eleito sob o pâlio dessa promessa, se o próprio l»artido oficiul 

endossa esse posicionu.mento, por que, cntllo, n!l.o purtimos para o entendimento, cm 
que todas us modificaç3eli passiveis c dcaejudas pos,um resultar de um acordo de 
Lidcrançus, de um acordo de partido~1 

Sr. Prcsident~: e Srs, Senadores, o nono Partido :apre~cnlll \idcrunçu~ de ahu 
confiubilidade para us nossuti hostes. O nosso próprio !•residente Ul)'liSes Guimarnc~ 
merece u conlianêa do nosso Purtido para quulqucr uho entendimento, no que dit 
respeito a esforços dessa nulurcza. Igual conliunçu e 1\Utoridadc têm o no~so ilustre 
L[der Puulo hrossurd c o nosso Ut.ler, nu Cllmura dos Deputados, Deputado Frcitu' 
Nobre. De parte do Purtido aliciai, isuul conliançu merecem us Liderun,_ub rcno\'mi!1~. 
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Por que, Sr. Presidente, nDo partimos, cnt!lo, pnrn cucs entendimentos? Que us 
lideranças tcnhum o cncorajumcnto das nouas hostes, para que se entendam c, sob a 
roordcnuç!lo do futuro Ministro da Justiça, 1c posso ver que pardmctros, mhimos c 
mínimos, possam acr considerados para um entendimento, Salmos de um estudo de 
e~tccçao. A Nação CJtft carecendo, urgente, de um instrumento constitucional. 

Esta Constituiçilo atuul, Sr. Presidente, cSIA t!lo rctalhudu, tilo cheio de emendas, 
de contra·scnsos que ela f: imprcst6vcl pura o Congresso Nncionul, para o Pais, para o 
próprio Governo. 

O ideal seria, rc:almcntc, de imediato. uma constituição nova, surgida de 
usscmblf:iu constituantc. Mas como convocar-se uma constituinte, agora, com a 
dissoluçilo deste Congresso? Seria o meu ver uma medida impensada, impraticável c 
invi6vcl, porque nllo tendo tido, ao longo dos unos, uma c:(pcriê:ncia purlamcnLUrista, 
ha\lerramos de cair cm vazios tamanhos que talvez os objctivos descjudos se 
frustrassem. 

Qual a outra soluçllo? A convocaçllo de uma constituinte paralela que 
funcionasse ao mesmo tempo em que funcionaria o Congrcuo Nacional? O Direito 
COnstitucional permite isto. Poderfamos ter um Congresso, normal como este, c 
convocar-se ao mesmo tempo uma consutuinte, para que elaborasse uma const1tui· 
çlc, Dessa constituinte att: mesmo Senadores c Deputados poderiam parlic1pur, 
Ultimada a meta da Constituição, ela se dissolveria c novn Constituição seria entregue 
ao Pais. Mw, seria viâvcl a esta altura? A Constitu1çD.o de 46, de quantos meses 
necessitou? Mais de seis meses, oito meses? Nao sei se um ano. Nào me lembro. Mas n 
verdade l: que o tempo urge. 

Entllo, Sr. Presidente, qual a ahcrnativa 11 nosso ver? Estamos fazendo um dJs~.;ur· 
so informal, nesta Ca~u. sem qualquer apontamento, ditado apenas por mcditaçõc~ 
destes últimos meses, ouvindo alguns companheiros, para enseJar, atravC:s de discur 
sos mai' valiosos do que o meu, que se seguirllo, a criutividadc desta Casa 

Aliás, no antigo Senado havia até mesmo proibição de que oradores fnlusllem por 
escrito. Dizia o antigo Regimento que o Senador, no milximo poderia recorrer 
upontamcntos escritos, E com isso, ~e buscava a criatividudc do Parlamento 

Notamos que os discursos de improviso ou sem ~.:omrromet1mento cnsej;tm deba 
tes c levam a conscnsos~quc, às vezes, os discurso!'! cscnto~ nem scmp··c levam (: 
por esta rnálo que tenho certeza que, nos dias que vêm, pronunc:amcnto!'l mail! qual f • 
cudos do que este começarão a abrir sendas, a abrir cnmmhos para que cncontrcmm 
uma grande alternativa pura as dúvidas c as incertez;Js nucio ;ul>. 

Então, Sr. Presidente, por que não, este encontro do:, 'residentes da 1\RENt\ .. c 
do MDB, do Uder do Senado do MDB c do Lfdcr do ScnaJo dt~ ARENA: de ambm 
os Líderes da Cfimara dos Deputados, sob u coordenação • o fu U•O M1.1st•o du 
Justiça? Então, havendo esse entendimento, constituir-se- ia em segu,da umu com1 llilo 
constitucional, que t: tumbt:m poss[vcl, dentro dos parâmetro· do rrópr'o D"rc; tl 

Constitucional, uma Comissão Constitucional, compostn de Pu Iumen ares du 
ARENA c do MDB, com recursos inclusive a juristas, E, com i so, s labo una uma 
substituição completa da Carta atual, cm que todas essas emendas se cont:vcs~· m c 
pud~sscmos ter, ·dentro de breve tempo, umu nova constitu1çáo ··r ... sll· 1ra 
Seguramente, nào seria uma constituição ideal. Como se pode udmitir u C:(JStc:ncm de 
uma constituição ideal num Pais que viveu a turbulancia dos últimos unos'! Mas teria· 
mos um instrumento de trabalho para esses 4 anos, de tal sorte que u p•ox1mu 
legislatura pudcsscaurgir com o poder de elaborar outra Constituição ou emenda· a. 

Muitos pcnsant que a finalidade de um11 constituinte l: apenas a de fazer nova 
constituição. Nilo. Tamtx:m o l: de cmendtt-la. Sabemos que, aqu1 no Scnudo 1-\.dcrul. 
htt. constitucionulistas a quem esse proccuo não seri11 de fllcil accitaçao. Mas mesmo o 
politico deve ter um grande senso prAtico, um gr11ndc senso da realidade em que vive. 
Precisamo• de uma constituição que assegure inclusive a esta Casa poderes de tf:l· 
balho porque, meus Senhores, esta Casa, mesmo com a supressão do Al-5, cominu<t 
sem poder para alterar coisa alguma atravb de lei, O próprio Presidente car«:c de um 
instrumento de trabalho p11ra executar o seu miniprogramu porque, suprcsso o in .. tru· 
mcnto mllximo da cxccçllo, a Conatituiçllo ficou impreatbcl, cheia de emendas c rc· 
talhaçõcs, E com isto, Sr. Presidente, podcrembs deter-nos realmente sobre problcm;ts 
na<:lonuis st:rios c urgentes quc,uo longo dcssc11 anoa, ficaram esquecidos, 

Com a supressão do AI·S, brevemente os estudantes csturllo protestando nas ruus 
pclu reaquisição dos direitos que lhe foram auprcasos; .trabulhudorcs que li~aram 
marginalizados cstarilo reclamando direitos mfnimos de sobrevivência compatlvcis 
com o seu trabalho, Muitos actores, sabemos, estilo nu csprcitu de que isso ocorrot, 
pura justificar movimento de retrocesso c restabelecimento da cxccçào que o Pai~ 
jamais voltar{l u accitur. Muitos estão na suposição de que u qualquer momento po· 
dcrilo proceder dessa forma, embora tambt:m muitoa, neste Pais, .suponham que a 
abcrturll se deu por recuos temerosos, quando, nu rculidadc, a cu usa dctcrminuntc da 
ubcrtun foi esta: u noualutu de Purtido, a conjuntura nacional c o dcterminuçilo pcs· 
soai do Presidente du RepLlblicu, que procedeu de modo inuKuul em rcluçllo a ~cus 
untcce~sorcs, demitindo inclusive generais, um no Comando de sno Paulo c outro 
Ministro do Ext:rcito, pura·quc ac cstubclcccnc este novo caminho, cstu novu promes· 
sa de ubcrtura nucionul. E dizendo iate, mlo estou dizendo novidudc, porque, como j{l 
repeti aqui, o próprio Lfder do noaso Purtido, com aparte no9so, reconheceu cs~c 
mt:rlto c o louvou. 

Subcmos, tumbCm, que actores oficiais ou oficiosos procururum viubilizur m .~cus 
interesses atruvt:s de uma diviano pllrtld{lriu, Quando jll nno convinha muis a !iU· 
presa~o dm purtídos utravl:s de 11toa, pcnsurum cm nos dividir, fazendo-se uccnm u 
poHtlcos que, po~ contingênciu! conhecidas ~c cncontrum no exterior, Espcruvum que 

o MDB dissesse nio, ao mgrcs~o do Drizolu no MOO, ao mgrcno do Arrues, Ma~ a 
nossa resposta nào f01 cssn, nem do nosso Prcs,dente, nem dos nonas liderunçus. 
Como respondemos'/ Sensatamente de o1cordo com a lei c 11 mornl politica, Se volta· 
rem com direitos restabelecidos, entrarão no nosso Parudo. poderão disputar cargos, 
como quaisquer outros brullilci•os c, no mcsm·• tempo e:(oJtâvumos a que voltassem, 
porque lugar de brasileiro t: no Brasil. 

Pro<:ururam, mclusivc, levnntur su•·ccpt bihdadcs entre esses antigos lideres c os 
nos~os líderes da utuulidude. Mas, most amo c os An111s registram, que no instante 
cm que u v1da dcsscslidcrcs corria risco m .. lusl'· c no Sul do Pa[s, foi o nosso próprio 
Lfdcr, Senudor Paulo Drossard que, dcst Casu, advertiu o Presidente da República 
du ncccss1dadc de proteger as suas vidas c de seu f11m1liarcs. 

Sr. Presidente, multas cmenda!i cs ilo ~c:•do colhidas hoje c esforços scrllo frus· 
trurJ . se nilo tentarmos esse entendimento E, ahás, nào é nem um entendimento, 
trutn·~c de tc~tarmos a sincendade da "milo cstcndidu" tantas vezes reiterada, pelo 
futuro Presidente da República, Se a porta cstâ aberta, por que lutar.para arrombA· 
lu? Então, testemos u sin;;:cndadc: que os nossos ilustres Senadores, que os Pariu· 
mcnturcs csumul.cm os. nossos próprios lideres a admitirem um entendimento dessa 
natureza. E isso não t: incomputfvcl com u vida publica, porque nào somos inimigos; 
ARENA c MDB nilo silo imm1gos, silo adversários, Entilo, por que não haver um 
entendimento de5ses, cm que, Sr. Presidente, possamos conciliar interesses cm torno 
de umu rcvisuo constitucional completa, para que todas as emendas, que serão cm 
grande parte frustradas, sejam englobadas, c panemos a trabalhar naquilo que t: do 
cfctivo inte esse nacional, porque ao longo desses anos os problemas fundamentais 
fkaram murgmalizados, E outra coisa, o que mais compromete c acusa esse Movi· 
mento de 1964 é a rcvitahlllção dos líderes que estilo no exterior. Eles surgiram cm 
razão da luta por direitos c situações, que se agravurnm ao longo desses anos. O 
problema clos colonos esta mu1s agravado. O pequeno propru~túrio se transformou em 
bom-fria; a Reforma Agraria n~o se fez. 

Sempre dissemos, ocstu C:1s:1, que o Movrmcnto de 1964 nilo fo1 um movimento 
r volucionáno; f01 a ti·rcvolucJonttrio. Por que não foi revolução? Porque uma rc· 
voluçilo so 1al se entende na medida cm que ela distribui o muior número de direitos c 
de intcrcs~cs E quando o menor nUmero pas~;t a participar das maiores vantagens
como ncontcccu- o que se tem é recesso c retroccs5o. 

O País está margmalit.udo- 70% do País estilo na mbi:ria. O próprio Est;tdo do 
Paranfl, que fui hí1 algum temru H trá~ um {IUrabo neste Pilis, c~tú Jc mil os estendidas 
no que tange its sua~ carnudas 5ocmis mais pobre~. Aqui !Íl.cmo~ u primeiro discur~o 
cm que acusávamos denunci{lvamo~ a e~isténcia do bóia-fria. Então, tran~crcvemos 
aquelas cenas c aquelas situ01çõcs umargurantes, Foi o primeiro discurso no Con· 
gres~o sobre esse ass nto. 

O próprio Prc.'dcntc da RepUblica, ao tomar conhecimento desse nosso di~· 
curso, assegurou, ut avés do seu L1dcr, Virgllio Tâvoru, que haveria de resolver aquele 
grave problema, ace.,tuado no Paranll, Pernambuco c Minas, Entretanto, passuram· 
se quatro unos c: n da foi feito nesse ssntido. O problema nilo upcnus continua a 
existir; ele está agravado, 

Jnvcnturnm•sc umas coopcrntivas ridfculas cm Silo Paulo, mas apenas para, 
através de cuminhõcs cobertos, esconder a mist:ria de fomflia5 inteiras que prestam ser• 
viços no sctor rural. 

Os bancos jamats ganharam tanto! O juro nunca foi tào elevado! E a realidade 
nacional é cstu! E que não se tenha mais nesta Casa a ousadia de dizer que o MDB, 
quando fula nessas coisas, está cxugerando, porque a realidade estâ uf c t: agressiva. E 
jamais ~e constrói um pais sob as vantagens c as conveniências de uma minoria. 

E:.te Congresso está sob as vistas populares hA muitos unos; é sobre ele que 
recaem as vistas das populações marginalizadas, porque, hoje, é o Poder mais pró· 
ximo do povo, Deputados c Senadores, du ARENA c do MDB, finalmente postulam 
votos c conhecem esta realidade. E isso dA uma aproximaç!lo mnior a ponto de ·nos 
scnsibililllr, porque o Presidente da RcpLlblica é nomeado; os Prefeitos de capitais c ci· 
dades de fronteiras são nomeados: os Governadores silo nomeados; ate mesmo 
muitos Senadores desta Casu, ilustres homens que att: poderiam chegar por vias di· 
retas, desta vez vieram sofrendo o constrangimento de serem eleitos indirctumcntc, 
contrariando, muitas vezes, uma vida toda de ulirmaçllo clcitorul. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitos dos nobres companheiros acham que a 
luta deve continuar ugucrrida, E realmente t: esse o comportamento, eis que essa tenta· 
tivu nilo implicu cm renúncia à nossa luta, O posicionamento do Pai~ l: como daqueles 
vclculos que vll.o subindo ladeiras Jamaccntus; chegou um instante cm que lica dincil a 
subida, calcemos para continuar u luta depois. Entào, façamos este compromisso 
constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana, Fazendo sou r u campainha.),- Peço licença 
pura advertir o orador de qae !ICU tempo cstll esgotado, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Multo obrigudo, Sr. Presidcnlc. 
Concluo. 

De forma, Sr. Presidente, que a nona sugestão para tcntur u sensibilidade e a 
sinccridudc pre!tidcncinl ~esta: 11 tentntiva c o entendimento utruvf:s de lidcrançus, dus 
lideranças que mcrcçum n~o só 11 confiança dos Partidos corno de todo o Puls, puni 
que, utruvCs de uma Comis~ilo Constitucional, se possa trnzcr pura c'tc Congrc:~liO 
uma emenda que rcvitnlizc c~tu ConstituiçJo c que ela se torne um inttrumento 
prcsti\vcl à atividude parlumcntur c lt admlnbtruçll.o nucionul. Porque se a Comllitui· 
çllo ~urgir de nonas ho~tcs elu vlrft com u suspcitu paru o outro Partido c puru o 
Govcrnb~ se surgir do E11.ecutivu ciu virfl tumbl:m lmprcKnudu de ftU8pciçllo. Entilo, 



Março de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quw.rta·Celra 7 121 

que ela .~urja desse entendimento, entendimento de lidernçu.~ c, cm seguidu, de um 
estudo ucurudo de uma Comissao Conititucionul c tcrcmoh então, Sr. Presidente, um 
instrumentou permitir que o Congresso Nacional possa apresentar trabalhos compati· 
veis com n imagem que mantém muito alta nu coruciência c no coração dm 
brasileiros. Muito obrigado. (Pulmus.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA 
NA SESSÃO DE 5-J-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronunciu o seguinte di~curso.) 
-Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs: 

A Igreja Católica Apostólica Romana, através du Conferência Nacionul do!. 
Bispos do Brasil, ~.:umprc, mais uma vez, sua destinação profética, pois, consciente de 
suus obrigações temporais, sobraça, agora, o vcKilo da ccologiu, empunha o grande 
tema universal, numa demonstração inequívoca de que u sua autocrlticu a levou a um 
entendimento profundo da grande causa universal: a defesa du biosfera, essu bio~fera 
cujo sentido lé"ico jâ lhe dera Tci\hard de Chardin, um dos uvatares, um dos nomes 
tutelares da Igreja Católica Apostólica Romana. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, numa revisão histórica, num 
cscorço histórico desde a época das catacumbas, quando os Apóstolos, cm simonia 
com o povo, interpretavam o grande anseio universal de fraternidade, de amor c de 
igualdade, é justamente nesta anâlisc, nesta pcrquiriçilo prorunda que a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil chegou à conclusão de que era sua ohrigaçilo punir nu 
vanguarda do grande movimento ecológico brasileiro. 

E numa demonstração eloqUente, dos seus olhos de lince c aquilinios, penetra no 
futuro, ilumina o caminho dos próprios Partidos politicas brasileiros, que continuam 
carangucjando c engalinhando sem a menor comprccns1lo da mensagem ccológic3 
que estâ a emergir, que está sobressaltando, a olhos vistos, mas que somente a Igreja, 
com a sua capacidade profl:tica, surpreendeu, compreendeu c passou a dar forma no 
distico que encima a Campanha da Fraternidade: "Preservar o que é de todos". 

Mostra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que, inequivocamente, está 
na vanguarda de todo o processo politico, econômico c sociológico brasileiro, 
chegando a entusiasmar Sua Santidade o Papa, para ler uma mensagem cm Portu· 
guês, transmitida para o mundo inteiro. Mensagem esta, Sr. Presidente, que faço ques· 
tào de ler, ~nra que fique inserida nos Anais do Senado da República: 

MENSAGEM DO SANTO PADRE PARA A ABERTURA DA 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 1919 

Carfssimos Irmãos c Irmãs do Brasil 

"Pura um mundo mais fraterno", cada um "preserve o que é de 
todos!" Com este lema se abre entre vós mais uma "Campanha da 
Fraternidade", para o tempo litúrgico da Quaresma, cujo sentido 
autêntico a Igreja toda, com Mensagem hodicrna, foi exortada u 
revitalizar. 

Quaresma não quer dizer apcna~ privar-se: jejuar, ou abstcr·sc de 
alguma coisa. Seria pouco, quando tantos homens nossos irmãos, vitimas 
de guerras, de cutâstrofcs ou de outros males. sofrem de modo atroz, ITsica 
c moralmente. Com a asccssc pessoal, sempre ncccsstuia c dever do 
balizado, viver a Quarcma é privar-se, sim, mas para dar, 

Dar, antes de mais, um testemunho de convcrsll.o pessoal c colctiva, 
aos olhos do mundo: "todo o Povo de Deus, porque pecador, precisa de 
prcparar·sc, pela Pcnit!ncia, para reviver liturgicamcntc a Paixilo, Morte c 
Rcssurciçll.o de Cristo", 

Dar, depois, mostras dessa conversão ao um o r de Deus com gestos 
concretos de amor uo próximo. Este ano, as vonas Comunidades eclesiais, 
sincronizadas, Vão orientar c animar a vossa Penitência Quaresmal, cm 
vista da preservação do ambiente natural c humano, património comum. 
Isso é condiçl'lo de vida, flitor de progresso integral c manifestação do 
sentido de fumllia entre os homens, c daquele amor que cria solidariedade, 
rratcrnidadc c paz, de acordo com os desígnios de Deus. 

Pura tanto, hd que rcnovur ou criar uma mcntnlidudc, cducar·sc c edu· 
cnr constantemente para o amor cristilo da natureza, pura louvar u Deus 
Criador- como Sllo Francisco de Assis- pura o bem comum c pura 5C 
libertar pessoalmente de tudo o que escraviza c impede o ufirmar·sc cm 
n<l5 c à nossa volta da plenitude da Salvação de Cristo (cf. Cal. I. 16-20). 

Respondei ao apelo, Irmãos c lrmi'ls, antes que ~cja demasiado tarde. 
Cuda um, com espirita de Penitencia Quaresmal, "preserve o que t: de 
todos para um mundo mais fraterno". E cu vos ubcnçóo, cm nome do pai 
+c do Filho+ c do Espirita Santo+. 

Sr. Presidente, Srs. Scnadore~, esta roi u mensagem de Suu Santidade ao Brasil, 
sintonizando c conlirmundo n dctcrminuçi'lo da Conrcrência Nucionul dos Bispos 
llrasilciros, cm suir, de pana em porta, de rua cm ruu, de cscolu cm escola, de com uni~ 
d11dc cm comunidudc, lcvundo cssu mensagem que se faz ingente c imperiosa: a 
conscicntizuçi'lo de que o homem cstfl depredando, destruindo tmcrilcgumcntc o Plunc· 
ln Tcrru, cm nome de um pscudo·progrcno, cm nome de uma tllbuu de vulorcs que 
prcci5u ser rcvistu, precisa puss11r pelo crivo de um c11.umc uxiológico profundo. 

Importa, untes de muis nuda, indagnrmos com seriedade: scrfl progresso fubricur 
um milhilo de vclculos por uno no Urusi\7 Scrll progresso en~mrdinhur o homem cm 

cubfculos c arrunha·céu.~7 Será progresso acelerar a criminalidade nas mcgalópoli!., 
onde cada ser humano olha pura o seu semelhante como se rossc um criminoso cm 
potencial? Há até aqueles que se excusam de sorrir na rua porque têm medo de uma 
abordagem rapace. ScrA progresso esta acelcruç;lo consumista c monetarista? Será 
rrogrcsso CKportur, pura fazer mais dólares, cavando buracos no solo, exaurindo a 
Nação, transrcrindo riqueza? Será progresso todo esse· desamor que a corrida 
desabalada dcs:.c cdiiTdo civilizatório provuca no desenvolver do homem? Serú isto 
progresso? 

Não importa um instante de pausa, um instante de repouso para pensar, para 
aquilatar, pura avaliar c ajuizar toda essa purafcrnâlia que chamamos de progrcs!>o c, 
depois de um exume crítico, profundo, depois de um estudo comparativo, depois de 
uma averiguação que fosse às raizes da Ontologia, pudéssemos decidir qunl seria 
verdadeiramente o caminho do progresso? Estariam erradas as civilizações primitivas, 
c.<tturiam erradas as etnias indfgcnas, que continuam cm sintonia cósmica com a força 
geradora de todo o universo ou estaremos nós que não acreditamos tm mais nada, a 
nilo ser no bezerro de ouro, a ni\o ser nas cadernetas de poupança, a não ser na in1la· 
çilo, n nllo ser no diamante ou na barra de ouro escondida no rundo do quintal? Di r· 
sc·d: "mas isto é a civilização, Senador. Isto é a vida. Foi, assim que ela se cncami· 
nhou", 

Eu perguntaria: scrâ que nllo mereceria um c11.amc esse caminhar, desde que nos 
defrontamos com verdadeiras bc:;tas apoca\ipticus, que nos assaltam dentro de casa, 
que tumultuam toda a vida doméstica c que tumultuam toda a vida planctãria? Hoje, 
estamos sujeitos a uma hecatombe de cardtcr ccum~nico: bastariam alguns botões 
vermelhos ou azuis apertados, pura que o Planeta fosse estilhaçado: as inundações 
angustiam culturas seculares; a estiagem acontece catastrófica c daninha. 

Será que tudo isso não merece, Sr. Presidente, urna pausa para meditação? 
Scrâ que, diante de todos estes cataclismos, ninguém pâra para pensar e continua· 

se a corrida desabalada c sôfrega à procura desse precipício que nem nós sabemos c 
nem ningu~m sabe ondccstâ, ou estarâ? Pode estar at~ bem próximo,jé. 

A poluiçào, esta poluiçllo atmosl'érica, que torna certos bairros de Sào Paulo 
inabitdveis, jd transforma a Cidade do México, capital da naçilo mc11.icana, num 
indicc que vai a mais de 40% dos seus habitantes, impregnados de docncas respirató· 
rias. E ainda se prevê que nos a\borcs do terceiro milênio a Cidade do Mhico tcrâ 
uma população de 32 milhões de habitantes c São Paulo estará cm torno de 26 
milhões. 

Será que diante disto tudo nllo podcrfamos parar um pouco para um exame criti· 
co c, se for passivei, desviar esse trem louco c ensandecido, que é a tal marcha para o 
progresso? 

Scrâ desenvolvimento intoxicar a atmosfera de monóxido de carbono c, ao 
mesmo tempo, derrubar as florestas, as florestas que constituem o filtro da atmosfera, 
as florestas que, ntravé:!. do processo da fotossfntcsc, através da funçi'lo cloroliliana, 
exercitada pelos estômatos das folhas, capta o carbono da atmosrcra c transforma cm 
alimento e substancia orgânica, libertando o oKigi:nio? 

Scrâ que o homem ainda não compreendeu que esse monóxido de carbono nllo é 
mentira, ele existe mesmo? E a Ciência que prova, através da experimentação c a 
contra-experimentação, que esse monóxido acumulado na atmosfera facilita a 
acumulação de calor, calor que, lpJo faclo, irA influir nos microclimas do planeta, 
principalmente nus calotas polares, Havendo um aumento médio de quatro u seis 
graus na temperatura do globo terrestre, iremos liqucrazer, iremos fundir uma 
quantidade de gelo nas calotas polares, que aumentarA o nfvcl dos oceanos c dos 
mures cm cerca de quinze metros. A maioria das cidades lil0r4nca.s desaparecer!\. Dir· 
se-A: o Senador é uma sibila, é uma cassandra nefanda, tcrrfvcl c apocalfptica; isto estA 
muito longínquo, isto é uma utopia, isto é um sonho dantesco, incxcqUfvcl. 

Srs. Senadores, hã tempos outros sonhadores como cu pretenderam advertir aos 
seus irmllos cocvos, aos seus irmllos contcmpor4ncos e, também, ni'lo lhes roi dada a 
atençllo devida. 

Hoje, sabe-se que o Saara cru uma grande floresta: hoje, sabc·sc que a Zon:s 
Brugantina, lã no norte do Pará, ao norte de Belém, cru uma floresta cxubc,·antc c foi 
calcinada c transformada cm deserto pela incllria c incompct~ncia de politico.~ dcsa· 
visados, pois n~o entendiam nada da biologia amazônicu, que é uma biologia difc· 
rente c Ju/ gtntrls. A Floresta Atlüntica foi dizimada a partir do século XVI. E, hoje, o 
que temos? A caatinga c o deserto no Nordeste, O Rio Grande do Sul, cujas florestas 
soberbas estilo reduzidas u 1% do •JUC eram: O Estado de Silo Paulo cstd reduzido a 
6% do que era; o Paraná a ti%; Minas Gerais a 9%. Tudo isso na febre, na angUstia, no 
atropelo de razcr aço, de fazer soja, de fazer trigo, de exportar, de fazer dinheiro, sem 
a menor rucionalizuçãà, sem u menor obediência u uma politica global. 

Nunca nenhum estadistu brasileiro tomou sob u sua responsabilidade estu orien· 
tuçào, esta maneira de nortear o comportamento do agricultor c do predador brasi· 
\eira. 

E agora, Sr. Presidente, se ameaça u Amazónica, a última reserva florcstul do 
mundo, o último nicho ecológico do planeta; se ameaça, porque é preciso fazer dólar, 
dó\ur pura satisfazer rcbrc duquclcs que s6 pensam no hoje. O amanhll pouco importa. 

Alills, constitui até aforismo dos pródigos, dos dilupidadorcs afirmarem a sUil 
descendência, quando lhes perguntam: c o futuro? E depois? Geralmente, vem o 
rcfrll.o, vem o afori~mo: quem vier atrâs que feche a porta. Quem vier atrAs que feche a 
portul nesta u respostu daqueles que nilo tem a menor sensibilidade ruturistu, que nào 
têm u menor rcsponsubilidudc com os póstcros, com os seus descendentes, com seu~ 
li\ h os, os seus netos, os seu, trinetos, os seus trctunetos, porquanto a grande fome, a 
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grande desoluçào virA daqui n 30, 40, 50 unos, quundo estes desertos e~tiverem se rene. 
lindo t~obrc o cstómugo de toda a população do Phmctu. 

O Sr. Paulo ProMu.rd (MDB- RS)- Permite, nobre Senador'! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Com muita honra, nobre 
Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Proaurd {MDB- RS)- V. Ex• faz muito bem cm infeiur os trnba· 
lhos parlamentares trutundo desse a!lsunto que, cm unos !Interiores, V, Ex• trutou 
rCiterudamente. Mas, solicitei o aparte, apenas, pura fazer umu observ~çllo; esse pro· 
blcmu é, realmente, de tu! gruvidude que, com ele, V, Ex• inicia a sua utuaç!io pur\a. 
mentur este ano, Este foi o tema que nos ocupou nu última sessllo dn passada scs~llo 
legislativa, quando V, Ex•, aliás, já se encontrava cm Munaus, defendendo IA, cm um 
congrcsso,u!l idéius que tem defendido aqui. 

O Sr, Eundro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Puulo Brossard, agru· 
dcço sensibilizado essa colocação histórica do nosso comportumcnto. Agradeço, 
porque ela representará um estimulo nesta minha luta, que ta minha Unica c grande 
luta nesta Casa. e lembrar a esta Nação que o Brasil não será nuda ... 

O Sr. Paulo Bro511rd (MDB - RS) - Um luta que justifica a atuução de um 
Sonador. Só essa! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mui1o obrigado nobre Se· 
nudor. 

O Sr. P1uloBrouard (MDB- RS)-Quando V, Ex• não fizesse mais nada- c 
V. Ex• tem feito, c muito- teria feito muito tratando deste assunto, nesta Cas11. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mui1o obrigado nobre Sena· 
dor, pois u minha pretensão l: acordar os meus irmilos, de toda esta imensa Pâtria, 
para uma verdade gcopoUtica: o Brasil não será nada, o Brasil nlo valerA nada sem a 
Amazônia, Senhores! A Amazónia representa mui~ da metade do território nacional, 
c nenhum pais do mundo pode pretender assomar o patamar de superpotência se nilo 
tiver território acima de: sete milh3es de quilõmctors quadrados. E o Brasil, sem a 
Amazônia, lica reduzido a uma rcpubliquctasccundâria. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANORO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço, novamenle, o ilus1re 
Senador Paulo Bro,ard. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Creio que V. Ex• tem toda razào em dizer 
que o Brasil nllo seria nada sem a Amazónia. Mas, dizendo isso, creio que nilo díz 
tudo porque, !ie t verdade que o Brasil deixa de ser o que t, ou o que poderá vir u ser, 
se a Amazónia ror devastada, ror depredada, o que dizer da Am~ricu? O que di:zo.er do 
resto? De modo que a questlo tem, realmente, uma dimensão nacional, mus tem, 
tambl:m, uma dimensão suprunucionul, c creio que nilo exagero cm dizer que tem 
transcontinental. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Correio, nobre Senador 
Paulo Brossard. O problema de desequilíbrio da biota amazónica representará um in· 
sulto, nilo apenas de lesa-nacionalidade, mas de Jesa-pan-amcricani&mo c lcsa-humani· 
dade. Nós perturburcmo' todo o cquilfbrio do ccouistcma planetário se devastarmos 
a Amazónia, se a depredarmos a ponto de dcscrtiric:ll·\a, 

Mas, como dizia,~ a Gcopolftíca que nos inrorma; nenhuma naçllo com menos 
de 7 milhões de quilómetros quadrados, c populaçllo inferior a 200 milhões de habi· 
ta~tcs, pode pretender alçar o patamar de supcrpottnciu. E o BrusiltcrA isto, c muito 
mais, se conservar u Amazônia rntcsra, 

E t preciso que se di~a,aqui, a ocupaçllo da Amazônia nllo depende du 'presença 
do homo sapiefiJ, Nllo. Há um erro de enroquc profundo nu interpretação da problc· 
mática umazõnica. A ocupação da Amazónia nllo se há de fazer como se fez no Oc:~te 
nortc•amcricar~o, como se fez no Planulto Central, como se fca: cm todos os rincões do 
Planeta, apenas com a presença do homem c da puta do boi. Nllol A Amazônia exige 
uma nova t~cnica, um novo modusfaclrndl de ocupaçdo. Esta tl:cnica se insere nu sua 
vocação económica, nu sua vocação mcsológica, que ta vocação hidrográfica, 

A Amazónia apela, c.:lumu por tudo aquilo que sintonize com o seu rendilhado 
potumográfico. Deste rendilhado emerge uma verdade incqulvocu: l: u sua vocnçilo 
ictiológica,a sua vocaçll.o protl:ica, u sua vocaçllo pura produzir peixes paru alimentar 
o planeta. 

O Sr. Orestes Qu~rcl• (MDB- SP)- Permite V. Ex• um apurte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA {MDB- i\M)- Com muitu honru, nobre 
Senador. 

O Sr, Orestes Qu~rcl• (MDB- SP)- Ta.mb~m cu, nobre Senador, quero con· 
gratulur-me com V, Ex• .por iniciar esta legislatura tratando de um assunto que é, 
vnmos assim dizer, u grande motivuçi1o do trabalho de V, Ex• no Senado. Ainda rc· 
ccntcmcntc, lembro-me da rcpercussi1o cxtruordin6ria que teve no Estlldo de Silo 
l,aulo uma entrevista de V, Ex•, nu tclcvisllo, trutando cxutumcnte desse us~unto d11 
Amazónia. Nilo tive u vcnturu c a oportunidade de ver c OU\IÍr V, Ex• pela telcvilli\o, 
maH, como durante o recesso costumamos percorrer as cidades do nosso Estudo, cm 
quase todo o Estudo i.Je Silo Paulo ouvi comentArias bastante favoráveis li poNiÇil.o de 
V, Ex• nu lu tu cm fuvur da floresta Amuzêmica. Quero, ultm de apresentar este teste· 
munho, dizer tumbtm que V, Ex•, quando dit que nllo se deve tratur a Amu1.ónia 

irrcsponsuvelmentc, apenas com o objctivo do dólar, V. Ex• fere um nspccto funda· 
ment01l. A Amazônia deve ser preservada, deve ~er trutadu du maneira mui!! racional
e V. Ex• tem 11 sua tese a rc:~pcito do assunto- ni1o pode ser trutada irrcsponsavcl· 

mente, como nós estamos ouvindo fulur, ouvindo db:cr, porque o Brasil precisa de rc· 
servas, porque o Brasil precisa de dólurcs. O aspecto que desejavü reuultur l: que o 
Brasil vem sendo mal conduzido; a adminiatruçilo do nOMiO Pais vem demonstrando 
ino:ticiêncin c incapacidade pura dirigir bem os destinos dcMa Nação, c o que mais 
agrava essa tentativa de violcntnçâo du floresta umazônicu ~este aspecto; o Bras'!! prc· 
cisà de dólares pura c.:obrir a incompetência do Governo, 

O SR. F.VANDRO CARREIRA (MO.B- AM)- Nobre Senador Ore•leo 
Quêrcia, agradeço o aparte de V. Ex• que traz o testemunho, nilo o da minha labuta, 
mas o de que este: l: o an!eio popular, este anseio que a Conferência Nacionul dos 
Bispos do Brasil"pinçou" nn sua corwivencia diuturna com o povo. Com o povo, Srs. 
Senadores. 

V. Ex• Pode confirmar na sua vilegiatura pelo interior de Silo Paulo, constatou 
que u -nos'u palestra encontrou ressonância no seio do povo. Por quê? Porque C o 
anseio popular. O povo já está scnlindo, o povo já está avaliando a grande crise 
ecológica que se aproJtima, o povo jd está percebendo o anúncio da hecatombe. fi um 
sexto sentido, esse sexto sentido que todos os animais tem de preverem o perigo, 
embora hll décadas na frente: l: o instinto da sobrcvivencia. Assim como o instinto da 
nidificuçll:o oriCnta o pâssaro para construir·o ninho c o in•tinto da maternidade para 
criar o filho, assim nós, seres humanos, sc:rcs vivos, pressentimos quando a hecatombe 
se aproxima. 

E, nobre Senador, a Amazõnia representa a grande reserva, a grande udegu, o 
grande viveiro deste Planeta; u sua vocação ictiológica é capuz de saciar a fome d.o 
mundo. 

Somos, hoje, no Planeta, quatro bilhões de &eres. Quatro bilhões de seres que têm 
curencia protêicas ditarias; quatro bilhões de seres que precisam ser alimentados pelo 
mcno' duas vezes por dia, E seremos, daqui a 20 anos, 1:1 bilhões de seres. E seremos 
Srs. Senadores, daqui a 40 anos- o que t um nada- há40 anos, quem de nós nilo 
jogavu bolinha de gude na rua? Quem de nós nilo estava na flor da mocidade? E 40 
o nos se passaram, 40 anos t um nada,!: um nada no desenvolvimento da História. E 
daqui a 40 anos, Srs, Senadores, seremos, no Planeta Terra, cerca de 20 bilhões de 
seres, desde: que é imposslvcl deter o crcsc.:imcnto dcmográOco, a nil.o ser com o cata· 
clismo da guerra, a nilo ser com as detonações atómicas c de cobalto, quando a 
destinaçi1o do homem c procriar. 

Todas as têcnicas que porventura a Ciência crie ou adivinhe para deter a con· 
cepçil.o serão, todas elas, aviltantcs do ecossistema da mulher, A mulher, como o 
homem, como o garanhoto c como o elefante, todos con~titu'cm um universo, um 
universo biológico que foi urrumudo ao sabor de milhões c milhões de anos. E 
qualquer perturbação no seu metabolismo representa um insulto profundo no seu 
cquilfbrio biológico, ao seu c:cossistcmu. 

Hoje:, já se concluiu que as mulheres que fazem uso do anticoncepcional têm uma 
tcnd~ncia dupla aos insultos cardfac.:os; sofrem de perturbações metabólicas com in· 
fluência ut~ no psiquismo. Chcgu·sc .à conclusão, portunto, de que MalthkS tinha 
rnzilo. A populaçâo do globo cresce c eu persunto; quem irA alimentar, daqui a 
quarenta unos, vinlc bilhões de JCrcs no Planeta Terra? Quem? A Europa cansada, 
exaurida? Quem irá fornecer protdnas? A Asia dcscnificada7 A A( rica espoliada? 

O Sr. Jola BoKO (ARENA- AM)- Permite V. E"' um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muiln honra, nobre Se· 
nadar Jollo Bosco. 

O Sr. Joio Botco (ARENA- AM)- Como católico praticante e como amiiZO· 
ncnse, sinto orgulho cm estar assistindo boje, como Senador, mais um dos pro· 
nunciamcntos que V. Ex• tem feito aqui cm defesa da florestu, do rio, da floresta de 
todos os scrct vivos da Amazônia, na dcrcaa de um futuro melhor para os nossos fi. 
lhos. Já disse: a V. Ex• num contalo pCSJoal que estou prc:paranda.me paruuitlda csta 
semana proc.:urar cnfocar este auunto. E; posslvcl, nobre Senador, que no cnca· 
minhamcnto dlls soluç~es, cu chegue u divergir de V. Ex•, mas na verdade purece·mc 
que~ unünime hoje, a preocupação para uma modificuçilo no planejamento que vem 
sendo adotado para a ocupnçilo da Amuõnia, N~ ~no passado, V, E.x• bem o sabe, 
cm Jacarta se reuniram cento c quaretlla c dois paiSC$, entre os quais o Brasil, c a 
munifestaçllo unfssonu foi no sentido de que devemos, realmente, principalmcnt'c os 
pulses cm fronco descnvolvimc:nto como o Brasil, se prc:catur enquanto é tempo, para 
evitar u dcvastllçllo total de nossus riquc:zus, principalmente da nossa riqueza norestal. 
Quero pois, agora, aqui do Senado, cumprimentar V. Ex• por essa atitude murcuntc 
que vem adotando desde o seu primeiro c incsqucclvel rccudo umuzônico. Nós nilo 
dc:vcmo8 dividir-nos aqui cm Partidos: devemos ser aqui um Purtido Hó: o 11artido da 
dcfesn do no~so ruturo, o Partido da defesa da nos~a Oorcsla, dos nossos rios, pura 
evitar que aconteça com u floresta umazônicu, como jA o bem disse V. Ex•, o que 
aconteceu no pu!111Udo com u floresta uthlntica; pura cvitur que ucontcça o que c~tli 
acontecendo hoje cm alsun~ pulses como u lndontsiu; pura evitar que aconteça o que 
está ucontecc:ndo cm alguns püllles du ,\siu c du Mricu que, inclusive, atluturum um 
sbtcmu de retirada da flore11ta que nilo condiz com u reulidudc c que t preSado, 
infclilmcntc, por maus hrusilciroa. De maneira que: uo cumprimentar V, Ex• por este 
pronunciamento, cumprimentou Igreja Católica, mas queria retirar de V, Ex•, de ~uu 
mente, umu prcocupuçi1o: V. Ex• hoje nllo está muis 8olinho, Eu tenho sido - c 
V. Ex• o Hubc:- ni\o com o tulcnto de V. Ex•, com u invcjltvel cultura que po5sui, um 
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ob~crvador da movimentaçllo que se faz hoje entre u nossa juventude, uma juventude 
que cstd atendendo ao apelo ecológico. De maneira que V, Ex• li que certo, cu tam· 
bém nllo tive como nilo teve o Senador Orestes Quérciu, o prazer de assistir à cntrevis· 
tu que V. Ex• deu à Televisllo paulista. Mas pretendo, já disse 11 V. Ex•, assiRtir n cs~e 
programa que será transmitido pela rede de tclevisfto de ManauK. Quero cumpri· 
mentA· lo, porque tenho ouvido os maiores elogios, as melhores referências ao compor· 
tu menta de V, Ex• Queria, portanto, dizer que se outra contribuiçilo ndo puder trazer 
este outro caboclo, que vem para cA imbuldo do mesmo propósito, pelo menos farei 
com que aqui neste Plenário possamos discutir, levantar nossas idéin~t, abrir novos 
caminhos, fazer com que o futuro governo do General Jollo Bnptistu Figueiredo, 
cumprindo cxatamente um compromisso assumido pelo governo atual do General Er· 
ne~to Gciscl, quando cm nota olicial divulgada nomes de janeiro, da qual V. Ex• tem 
conhecimento, disse que há necessidade de ser encontrado um sistema, nil.o só de pro· 
tcçilo, nilo só de prescrvaçil.o, mas de conscrvaçilo, de cxploraçllo racional da norcsta 
amazônica, A voz deste humilde amuzonense aqui estarâ para colaborar com V. Ex• 
na discussão desse tema, que é palpitnntc, Cumprimento, portanto, V. Ex• muis uma 
vez, reconhecendo que no pcrfodo contemporâneo cu nllo conheço outro cidud~o. 
não conheço outro brasileiro, nllo conheço outra voz que tenha se erguido com tanta 
constância, com tanta veemência c com tanta crudiçllo, como u voz de V. Ex• cm defe
sa dos nossos recursos naturais. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito obrigado, nobre 
Senador Joilo Basco Ramos de Lima. O seu npurtc vai ornar o meu discurso, como 
um cncorajumcnto, como um estimulo pura o diâlogo. V. Ex• vem com essa disposi· 
çllo, disposição que sempre foi sua, de dialogar, de discutir, de encontrar soluções 
através do debate. Mas, nobre Senador, V. Ex• vai encontrar inúmeros percalços 
nesta Cnsa c cm todo o ccúmcno federal; poi!i cu estou aqui há cinco anos falando aos 
peixes. Há quatro anos que cu desalio os técnicos do governo, c eles respondem 
apenas que nllo podem discutir com que n!lo tem conhecimento de causa. 

O Sr.JoioBo~to (ARENA- AM)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Respondem que n~o podem 
se rebaixar para discutir com quem não tem conhecimento de causa c com quem tem 
mA disposiçllo, com quem já vai predisposto a contestar; quando cu apenas digo o se· 
guintc, ilustre Senador - vou repetir pela miltsima vez: a cconomicidade da 
Amazônia nilo está na madeira, oh! Deus! A economicidadc da Amazônia cstâ no seu 
peixe, na sua capacidade proteica. Mas, att hoje, ninguém se dispôs a discutir comigo; 
c cu estou hâ quatro anos lendo c estudando biologia, zoologia, litolosia, gcn~tica, 
para enfrentar osapedc:utas do Governo. 

Mas, eles rcspondêm, simplesmente, que cu não tenho conhecimento de causa, 
porque nllo sou Doutor cm Agronomia; cu sou Bacharel cm Ciências Jurídicas c 
Sociais. 

A c:conomicidadc da Amazónia não estA na venda da madeira, nem do minério, 
Senhom. EstA na sua capacidade pscon, estA na sua potencialidade ictiológica pan1 
abastecer os mercados do mundo, com o nosso peixe; peixe que V, Ex• conhece, 
como a pira(ba, que chc:sa a paar450 quilos. 

HA um mamffcro aqudtico, como o peixe-boi, que está cm cxtinçllo, porque o 
Governo nAo ac apraz. de favorecer c de instalar os viveiros na Amazónia, paríi este 
mamirero, que chega a pesar 600 kg ln notura. 

Por que, então, nilo potencializar CSUi riqueza? Por que nllo dimcnsionâ·la para 
abastecer os mercados do mundo com protcfna'l Nllo só asor11, mas, principalmente, 
quando a fome do mundo for grande? E a moeda nAo scrA o dólar. Quem tiver uma 
montanha de dólares vai morrer de fome: mas quem tiver protcfna sc:r4 rico. 

A moeda do Terceiro Mil~nio nllo será dólar; nllo scrâ petróleo; scrA protelna. E 
a energia acrâ tA o baratll quanto foi o petróleo h6 40 anos atrds, porque nós já teremos 
atingido o conhecimento absoluto do aproveitamento da energia solar. 

O homem caminha a passos largos para a conquista do processo fotossintttico, 
Nós tcremot folhas imensas nos nossos tctos captando os raios solares luminmos c 
calorllico• c transformando-os ndo cm energia bioqufmica, mas cm cncrgiu clttricu, 
que será acumulada c guardada. 

O Sr. Joio Boato(ARENA -AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois n!o, nobre Senador. 

O Sr. Joio Botco (ARENA - AM) - Nilo quero iniciar, hoje, a uprcsentacno 
de ncnhumu tese contc•tatória As obscrvnçõe!l que V. Ex• faz. Queria, apenas, parn 
ser justo, dizer a V, Ex• que tenho mantido contatos com t~cnicos do Governo, e cm 
todos eles cu tenho cncontrudo a maior receptividade c um desejo de debater esse pro· 
blcma. Eu conversei com o Scnudor J11rbas Passarinho, Llder da minha Bancada, no 
lim da semana passada, manifcstando·lhc - porque sou ordeiro, porque ~ou .dis· 
ciplinado, porque sou um bom membro de Buncudu - u minha intençllo de trazer 
ulgumus idtias a este Plenário a respeito das melhores fórmulas para a ocupuçi'lo ra· 
cionul du Amazóniu, pura u melhor cxploraçllo dus suus riquezas. Alguns dmc:s 
ttcnicos, pcrmitu·mc: V. Ex•, ni'lo ~llo apcdc:utus. Eu poderia mcncionur uqui n01t1C:!t 
ilu~tres,- c V. Ex• os conhece- como o de um rcnomudo ttcnico, em bom jovem, 
do lU DF. o rrofessor Muuro Rei,, u quem tive u oportunidudc de interpelar no III 
Con11re~~o de Silviculturn que ~e rculilOu cm MunuuK, onde V. E11;' esteve presente. 
Eu vou lemhrar ussim, u vóo de pO.nuro, o nome: de Wurwick Kc:rr, Presidente: do 

INPA; o ~omedo Dr. Paulo Nogueira Neto, que.dirigca Sccrcturin Especial do Meio 
Ambiente, que é uma demonstração de que o Governo cstâ preocupudo com o pro· 
blcma cicntrlico ecológico. Queria dizer a V. Ex• que nós tercms oportunidade, aqui, 
de demonstrar que V. Ex• tem razllo no !'CU temor de que, se a coisa continuar como 
cstâ, claro que a Amazonia será inteiramente devastada c'nllo rcsta"ro nuda mnis para 
o futuro. Porque essa preocupação de V. Ex•- que deve ser a preocupaçllo de todos 
nós- nllo deve ser apenas económica, cientifica, ela deve ser uma prcocupaçilo ética. 
O que vamos dizer- V. Ex• o disse muito bem- para os nossos lilhos mais novos, 
para os nossos netos'! O que iremos r~ponder a eles no futuro; eles irllo perguntar o 
que lizcrum para evitar tudo isso? Mas creio, é UIT! ponto de vista meu que vou dcba· 
ter com V. Ex•, cxatamcntc atendendo à convocação feita hâ pouco, pelo Senador 
Leite Chaves, ele no pluno institucional, c agora por V, Ex•, para um debate altivo, 
amplo, onde nenhum de nós seja o dono da idéia verdadeira, mas que nós fuçamos 
com que o Brasil pense conosco e nós consigamos acima de tudo fazc!'r com que as pró· 
ximas medidos sejam as muis adc.quadas, as mnis racionnis. Mas, fiOU dos que concor· 
dum com V, Ex• de que prc:cisnmos proteger a fauna ictiológicu, de que os recursos da 
Amazónia s~o vustos, nllo estão apenas na floresta, estb.o também na proteína, no 
peixe, também nu floresta, devemos nos preocupar c 11ão deixar que ela scj:1 total
mente depredada. 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V, Ex• que nilo conceda mais 
apartes, pois restam cinco minutos p:lTa que concluo. o seu tempo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Certo. 

Nobre Senador João Basco, muito obrigado mais uma vez. Mas gostaria de lem· 
brar que esses técnicos que acordam com o meu ponto de vista, estilo na lista nesra, 
nobre Senador. Haja vist.a o caso de Paulo Nogueira Neto, haja vista o caso de 
Warvick Kcrr que possui parcas verbas para dirigir o INPA. Dão·lhe dinheiro para 
sustentar apenas um peixe-boi num tanque, quando deveriam dar·lhc recursos para 
manter viveiros, fazendas aquáticas, imcnsos:currais de peixes, de toda qualidade, 
com preocupações nilo só de pesquisa cientifica, mas também económica; nenhum 
órs~o de pesquisa estA mais capacitado do que o JNPA, sob o comando da Warvick 
Kerr, para detonar o grande processo de aproveitamento nucionnl do pescado ama· 
zônico. 

Nobre Senador Jo!io Basco, V. Ex• vai licor diante de uma realidade; realidade~ 
triste, n!io há diálogo, mas monólogo. 

A floresta amazónica ~ diferente da floresta linlandcsa, de qualquer floresta do 
mundo, E isto que eles, apcdcutas nDo sabem c quando sabem bancam os apcdcutas, 
os néscios, para fazer jus ao emprego, si\o cmprcgadinhos do Governo que não 
querem perder a boca rica c concordam com a oricntaçlo governamental que é pre• 
dntória na Amazónia, predatória c criminosa. 

Ni\o há nada de racional na Amazónia nobre Senador, a ponto de, cm Manuus
c V. Ex• sabe diuo - se jogar fora cerca de 20 toneladas de peixe por diu, 
porquanto, ni'l.o tem um terminal pesqueiro, porque nào tem um frigorllico capaci
tado. 

HA que pensar, quatro anos pedindo um terminal pesqueiro, mas os imbecis que 
dirigem a SUFRAMA criaram um distrito agropecuArio nos fundos de Manaus, 
quando a terra cm Mo.naus é de tipo lactosolo, lacterita, n!l.o se prcstu para a pasta· 
sem, c eles sabiam disso, mas tinham que fazer alsurna coisa para justif1car a boca rica 
e as suas asniccs. 

E o projeto piscoso? Agora, que o nosso ilustre colega, Senador José Lindoso, 
assumiu o compromisso de desenvolver a piscicultura no Amazonas'? Estou agunrdnn· 
do, nobre Senador. Cobrarei a prorncna de Lindoso cm favor du piscicultura mas 
quero adinntur a V. Ex• que a floresta amazónica n~o tem economicidade, do ponto 
de vista sério, do ponto de vista ecológico. Ela é apenas um debrum, um dos fatores 
condicipnantcs da biotu amazónica; ela integra um polinómio imenso, contituJdo 
principalmente da chuva, do rio, do calor, d.t umidade, c da florestu. Estas 
condicipnuntcs propiciam a climatologia, u umbiencia pura a existência daquele 
pescado, da exuberante fauna ictiológica. 

Se retirarmos a floresta, quebramos a harmonia biológica que conclui por um 
peixe-boi, um mamlfcro de 600'quilos, que conclui por um pa~:amAo de 300 quilos, 
que conclui por uma piralba de 450 quilos, que comclui por um lambaqui que nem 
salmfto, nem caviar podem ter o paladar que tem o peixe amazónico. 

Por que, entllo, nllo p~tcncializar essa riqueza que depende da floresta Integra. 
Implica ainda o seguinte: ela é hctcrogtnea. Como derrubar uma Arvore sem durrubar 
duzentos cm volta? A n~o ser que o Governo consi&ll oquclc submarino voador do 
Almirante Nelson e vá pinçando as árvores nobres. arruncando pela raiz, ou cntilo, 
com um imll cstratosrerica, um clctroimn parunquimatoso que tcnhu atruçilo para us 
ctlulas vegetais. Nno encontro outra salda, 

O uprovcitamcnto d11 madeira umazOnica é tolice grmsu, principalmente, cm 
termos de feitura de dinheiro, de dólar. 

Se uindu se pensasse no 11proveitumcnto fitomn!isU p11r11 producllo de energia nós 
uindu nos cnlurfumos, porque,, floresta malónica tem energia paro produzir !OU 
hilhõcs, hilhõcs, "b de hurro" -de toneladas de pctrólcn Nós tcrJnmos energia por 
l.:!!iU unos nn IJrasil se uproveitflssc:mos 11 litom!USII tla norcstu 110\lllónicn, J'Hirn 
produçilo de metanol ou de Alcool. 

Eru o que tinhna dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!I\Llmus.) 
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ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO 

CRIADA A TRAVES DO REQUERIMENTO N• 03, DE 197K-CN, 
PARA EXAMINAR OS PROBLEMAS RELATIVOS AOS IDOSOS. 

Ata d1 5• ReuniJo, rullzada em 4 de deumbro de 1978 

Aos quatro dias do m~li de dezembro do ano de mil novecentos c setenta c oito, às 
dczcsscte horos, nu saiu Clóvis Bcvllacqua, C3tando presentes os Senhores Scnudorcs 
Ruy Santos, Otto Lehmann, Renato franco, Cattctc Pinheiro, Murilo Paraíso, Louri
vul Baptista, Nelson Carneiro, Benjamim Farah, Adalbcrlo Sena c Deputados 
Thcobuldo Barbosa, Adhcmar Pereira, Luiz Brnz, Miro Teixeira, Walter de Castro c 
Joao Gilbcrlo, reúne-se a ComissAo Parlnmcnlar Mista de lnqutrilo, criada para 
examinar os probJcmas relativos aos idosos. 

Deixam de comparecer, por motivo justiOcado, os Senhores Senadores Osircs 
Teixeira, HcJvfdio Nunes c Deputados Cl:lio Marques Fernandes, Inocêncio Olivciru, 
Navarro Vieira, Odcmir Furlon c AlofJÍO Sarnas. 

Havendo número regimental, sAo abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, 
Dt(lutodo Miro Teixeira, que solicito, nos termos regimentais, a dispensa da leitura 
da A tu du r~unhlo anterior, que l: dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica uos presentes que 11 linalidadc du 
rcuniilo1 será par11 concluir os trabalhos dn Comissão, apreciando o Relatório do 
Senhor Sen11dor Otto Lchmunn. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a plllllvrallo Relator, Scnudor Otto 
Lchmann, que emite seu Relatório concluindo·o com as seguintes sugestões: 

Sínw~ das m~didas prtconl:adas no.r trabalhos da CP/, destinada a analisar ()S 

probltmas rdatiWJs aos Idosos. 

Com b11sc nos depoimentos c mt própria experiência dos Parlllmcntarcs que 
participaram desta Comissilo, submeto ao Plenllrio osfcguintcs conclusões: 

I -Incentivos pura as cmpres11s que admitirem empregados maiores dc4S unos: 

2- sugcstilo pura mudanças nos crit~rios da uposcntudoriu, de muneiru que, na 
inlltividadc, nilo se perceb11 proventos inreriores aos dalltiva: 

3- isençi1o de Imposto de Renda pura aposentados c pensionistas: 

4 -atualização anual dos proventos em bases idtnticu.s b.s que: teria direito se 
estivesse cm atividadc; 

S - enquadramento dos aposentados no plano Geral de ClassificoçAo dos 
servidores no nfvcl de carreira cm que se llposentou; 

6- estudos para uma legislação qUe evite discriminaçilo, por motivo de idade; 

7- incentivo às entidades filantrópicas que se dedicam ao amparo do idoso: 

8 - rcvisilo d11 aposentadoria rural c da renda mensal vitullcia p11ra que nilo 
sej11rn inferiores ao Slllário mfnimo; 

9 - campanha permanente de escl11rccimcnto do opiniao pública, visando a 
integraç.1io plena do idoso no ambiente familiar. 

Posto cm discussilo c votuçllo, ~o Relatório aprovado sem restrições. 

N11d11 mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniilo c, para constnr, cu, Alfcu de 
Oliveira, Assistente da Comissllo, lavrei a presente Atn, que, lida c uprov11da, -será 
;J.SSinada pelo Senhor,Presidcntc, dcm11is membros da Comissi1o c vai à publicuçilo. 

MESA 

Presldente: 1•-Secretirlo : 

Luiz Viana (ARENA- BA) Alexandre Costa (ARENA- MA) 

I•· Vlce-Presldente: l'·Secretirlo: 

Nilo Coelho (ARENA- PE) Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

19-VIce-Presldente: 3•-Secretírlo: 

Dirceu Arcoverde (ARENA- PI) Lourival Baptista (ARENA- SE) 

4•-Secretirio: 

Gastão MUller (ARENA- MT) 

Suplmtes de Secretirio: 

Jorge Kalume (ARENA- A C) 
Benedito Canelas (ARENA- MT) 
João Basco (ARENA- AM) 
Passos Porto (ARENA- SE) 
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SUMÁRIO 

l-ATA DA4•SESSÃO, EM7DEMARÇODEI979 

1.1- ABERTURA 

I .2- EX PEDI ENTE 

l.l.l - Mcrwa~:cm do Scmhor Prt5ldcnle da República 

Submt>ttndo ao Stnodo a tsco/ha dt nome Indicado para cargo cujo prOIÜIIt'nto 

dtptnde dt sua prévia aquiescincia: 
- N'~ 34/79 (n' S6J19, na origem), referente !'I escolha do Tcncntc·Brigadci· 

ro·do·Ar Antônio Geraldo Peixoto para Cllcrccr o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Tenente· 
Brilludciro-do4 Ar Délio Jardim de Manos, 

l.l.l- Oficio! do Sr.l"'·Secrttárla da Câmara dos Drputadm 

Encaminl1ando autógrafos dt> pro}ttos de lei sandonodo.f: 

- N'~ 2/79, referente ao Projeto de Lei da camura n' 11/75 (n9 1.006/72, 
na Casa de origem), que declara o puu·brasil árvore nacional, institui o Dia do 
Pau·brasil, c dá outrall J'lTOvidCncias (Projeto que se transfor111ou nn Lei nv 6,607, 
de 7 de dezembro de 1978); 

- N~' 3f79, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 69/78 (n° S.096{7H, 
na Cas:1 dr: origem), que rctiflca, sem ónus, u Lei n' 6.486, de tl de de7cmhro de 
\'l77, que estima a Reccitn c fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
Jc 1978 (Projeto que se transformou na Lei nv 6.621, de 22 de dezembro de 1978); 

- N"' 4f7CJ, referente no Projeto de Lei da Càmura n9 128, de l'l7H 
(n"' 5.531{78, na origem), que dispõe sobre a re~wlnmcntaçi\o da prolissào de 
Rudiulista, c dá outras providCncia~> (Projeto que se transformou na Lei no 6.fl\5, 
de \6 de dezembro de 1978); c 

- N"' Sf79, referente uo Projeto de Lei do Senado n' 279, de 1~J7H 
(n"' 5.7411/78, na Càmura dos Dcpuuuios), que ulh:ra dispositivo!~ da Lei de 
Orgnnizaçi\o Judiciária Militar (Decreto-lei n' I .003, de 21 de outubro de 1961J), c 
dâ outras providência~ (Projeto que se transformou nu Lei n9 6.601, de 7 de delem· 
hrode 1Q7R). 

1.2.3- Leitura de projeto 

- Prnjeto 11c Lei do Senado n' 4f7CJ, de autoria do Sr. Scnudor Neh.nn 
Carnciro, que estende uos depósitos judiciais cm dinheiro, ordcnudos por outru~ 
uutoridudcsj11diciArius, a corrcçllo monetária pre.,.htu pura os ordenados por jni· 
lCS federais, 

1.2.4 -lhqucrlmcnlot 

- N~s 6 u \3{79, de nutoriu do Sr. Senador Nelson Curnciro, solicitando ll 

desurquivumento de projctos de lei do Senudo que mcncionu. 

1.2.5- Ol!!cur!iO!i do Exptdltnlc 

SI:'N.-IDOR JARBAS PASSAR/NilO. como Lfdcr - Jlosiçtlo ulcul\l;iu.lu 
pelo Urusil entre ns nuçõcs do mundo contcmpor!\nco, O interesse superior dl, 
Pub como ohjetivo n presidir os entendimentos políti..:us. 

------------

SENADOR PAULO BROSSARD, como Lldcr- Evolução do Movimento 
Democrático Brasileiro no regime revolucionário c a responsabilidade de que está 
imbuldo o Partido oposicionista diante da Naçilo brasileira. Apreciação de 
trechos da Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional pelo Senhor Prc:siden· 
te du República, por ocasião da abertura da presente Sessão Legislativa. 

1.2.6- Oficio 

- Do Sr. I"'·Vice·Prcsidcntc da Câmara dos Deputados, de substituição de 
membro cm Comissilo Mista do Congresso Nacional. 

1.2.7 -Ltlrurn de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n' 5/79, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montoro, que extingue limites de idade para filiação ao INPS c suprime (lCrlodo 
de carência cm favor do trabalhador rural. 

J.l.R- Oficio 

-Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando seja fornecida a relação dos 
funcionário" constantes do Quudro Anexo do Senado- representação do Senado 
Federal no Rio de Janeiro - com a indicaçào du datn de admissão, salário~ c 
vantagens. Deferido, 

1.3-0RDEMDODIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 9/69 (n' 2.503/65, na Casa de origem), que 
altera o inciso II do art. 134 c o art. 141 do Código Ci\lil. Rejeitado o 
pros~csuimento du matêriu. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei du Càmara n' 16f70 (ii' 333/67, nu Casa de origem), que 
dá noYa rcdaiiiiO ao art. 1.061, do Código Civil Brasileiro (Lei n' 3,071, de \I' de 
janeiro de 1916). Rejeitado o prosseguimento da matéria. Ao Arqui.,.o. 

-Projeto de: Lei da Câmara n• 10/75 (n' 1.201/73, na Casa de origem), que 
acrescenta pnrágrafo no artigo 368 da Lei n9 3.071, de 1v de janeiro de 19\b (Códi· 
go Civil). Rcjehado o (lrOsscguimcnto da matéria. Ao Arqui\lo, 

-Projeto de Lei da Cümaru nv 37/71 (nq 165/67, nu Casa de origem), que 
modifica lcsislaçilo anterior sobre o uso da marcu u fogo no gado hovino, r: dt'l 
outras providi:ncius. Rejeltwdo o rrosscguimcnto da matéria. Ao Arquivo. 

-Projeto de.: Lei da Câmara n' 30/72 (n' 549f72, nu Cusu de origem), que 
dispõe ~ohrc u ocupuçllo de terrenos federais, e dá outras providCncins. Rcjcltwdo 
o prosseguimento da mntériu. Ao Arqui\lo, 

-Projeto de Lei d:~ C:lmara n9 64/74 (n' 1.480/73, nu Casa de origem), que 
altera dispositivos do Código de Processo Penal (Dccrcto·lci nv 3.6!19, de 3 de 
outuhro de l'l4\), e dâ outrns providCncius, Rcjelta&do o prosseguimento du muté· 
riu. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Cdmnru n' 25/75 (n~ 597/72. nu Cnsu de orip:em), que 
altern u rcdaçào dos artigos 6~' c 23 do Código de Processo Penul. Rl•jclrado o 
prom~uimcnto du rnutériu. Ao Arquivo, 

-· Projeto de Lei da camuru n' 170{74 {n9 1.254{73, nu Casil de orillem). 
que dispõe sobre o c"erclcio da prolissllo de motorista de tllxi, c dú outras 
providCncius. Apro,·ado o prosscy.uimento da matéria, upós usur du palavra no 
encuminhurncnto de suu votaçilo o Sr. Scnudor Humberto Lucenu. 
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-Projeto de Lei da C:lmara nY 13/75 (n' 1.1!29/74, nn Cnsa de origem), que 
dispõe sobre Curso de Agropccuária, ministrado pelo Centro de Treinumento de 
Trabulhudorc:s Rurais, situado junto à Estaçilo Experimental de Sertilozinho, no 
Município de Patos de Minas, Estudo de: Minas Gc:rais, c: dá outras providências. 
Rejeitado o prosseguimento da matéria. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmuru nY 55/76 (nv 322/75, na Casa de orij;em), que 
modilicu dispositivo da Lei nv 4,137, de 10 de setembro de !962, que regula a 
repressão ao abuso do poder económico. Rtjcltado o 11ro~sc~uimento du míllê'rm. 
Ao Arquivo, 

1.4- DISCURSOS A POSA ORDEM DO DIA 

SENADOR ALOYS/0 CHAVES- "Protocolo de lntc:graçilo", lirmado cm 
Brasllia pelos Reitores das Universidades Federais localizadas nu Amazónia 
Legal, visando u intcgraçilo daquelas universidades como passo indispensável 
para uma maior contribuição para o progresso c o bcm-estar das populações 
daquela região. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Propmta de Emenda 11 ConMitu1ç;\u u 
ser apresentada por S. Ex•, restubelc:ccndn íl Ulltonomiu politica du~ capitais 
brasileiras. 

SENADOR NELSON CARNt:J/W- Apelo ao Diretor·Geral do DASP, ern 
favor de servidores do antigo Dcpilrtumc:nlo de Correios c; Tcl~grafos, tendo cm 
vista discriminações que estariam sofrendo. 

SF.NAJJOR FRANCO MONTORO - Report;1gcm publicadu no jornal 
Folha dr S. Paulo, ~ob o titulo "Advogado~ minimizam purecer sohre o 
SANEGRAN". 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. 
ENCERRAMENTO 

' l-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Lázaro Burbozu, proferido na scssdo de 6·3·79, 

3- MESA DIRETO~A 

ATA DA 4• SESSÃO, EM 7 DE MARÇO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

AS U HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE· 
NAOORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - João Basco - Raimundo Parente -
Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- JoK Sarncy- Dirceu Areovcrdc- Hclvl· 
dio Nunes- Cesar Cais- Jos~ Lins- Mauro Bcnevides- Jess~ Freire- Cunha 
Lima- Humberto Lucena - Milton Cabral - Marcos Freire - Nilo Coelho -
Arnon de Melo- Luiz Cavalcante- Passos Porto- Luiz Viana- Dirceu Cardoso 
- Moacyr Oalla- Murilo Badaró -Orestes Qutrcia- Benedito Ferreira- Henri· 
que Santillo- Lázaro Barboza -Gastão MUller- Pedro Pedrossian - Saldanha 
Dcrzi - Leite Chaves- EveiAsio Vieira- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimen· 
to de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a scssilo. 

OSr.l•·Sccretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o stgulnlt 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Stnhor Pnsidtnlt da Rtpúhllca, mbmtttndo ao Stnado a tscolha dt nomt lndl· 
cado para cargo cujo provimtnto dtptndt dt JUQ prlvta aquit.rcincia: 

MENSAGEM N• :W, DE 1979 
, .. 5ój79, ........ ) 

Excclentluimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos dos artiaos 42, ilem III, c 128 da Constituiç:Ao, tenho a honra de 
submeter à conaidcraçlo do Ear~aio Senado Federal o nome do Tcncntc-Brigadciro
do·Ar António Geraldo Peixoto para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu· 
nal Militar, na vaaa decorrente da aposentadoria do Ministro Tenentc-Briaadeiro-do· 
Ar D~lioJardim de Maltas. 

Os mtritos do Tenente-Brisadciro·do·Ar Antônio Geraldo Peixoto, que me indu· 
zirom a cscolh!·lo para o cxerclcio desse elevado cargo, constam do anexo "Curri· 
culum Vitac", 

Brasflia, 7 de março de 1979,- Ernalo Celtel, 

Ministério da Aeronáutica 
Comando Gtrol do Ptssoa/. 

CMrricMIIIm Vltar do Teneni~Brh:adclro-do-Ar Antônio Geraldo Peixoto (111é dezembro 
d•I97H), 

I. Tcnentc-Brigudeiro·do·Ar Antonio Geraldo Peixoto 

Nascido cm li de novembro de 1919- cm Mncc:i6 -Alagons, 
Filho de Jost: Peixoto c Luziu Julieta Peixoto, 

1. Curso.r 

-Curso do Colt:gio Militar do Rio (Agrimensor)- 1tJ3 I/I'Jj6, 
-Curso du Escolu Mililur do Rculcngo- 1937/1939, 
-Curso de Piloto Avindor Cutegoriu~ ''A" c "O"- Cumpos dns Afonsm-

1 1J~O. 

-Curso de Treinamento A~rco- USBATU- Nutul- 1944. 

-Curso de Treinamento Anti·Submarino - QUONSET - Point Rhodc 
lslunds- USA- 1945. 

-Curso de Oficial de Comunicações 0200- Scott Ficld- USA- 1947 /194M, 
- Curso de TAtica Af:rca - "EAOAR" - Cumbica - \950. 
-Curso de Estado· Maior- "ECEMAR"- Rio- 1954. 
-Curso Superior de Comando- "ECEMAR"- Rio- \956, 
-Curso Expedito de "Accouting Mcthods" - realizado no "IBM" - Edu· 

cational Cc:nter- Washington, DC- USA, cm outubro de 1962. 
-Curso Superior de Guerra- Escola Superior de Guerra- 1965. 
-Técnico de Administração -CRTA -7• Região- Registro 5050, 
-Curso de Prcparuçilo de Instrutores- "ECEMAR"- Rio, 

3. Promoçõts 

Apiruntc, cm 12 de dezembro de 1939. 
2•-Tencntc, em \3 de dezembro de 1940, 
t•·Tencntc, cm 12 de janeiro de 1943, 
Capitdo, cm 5 de fevereiro de \945, 
Major, cm 27 de outubro de 1950. 
Tenente-Coronel, cm 20 de janeiro de 1956, 
Coronel, cm 22 de abril de 1961. 
Brigadeiro, cm 24 de fevereiro de 1969. 
Major-Brigadeiro, cm S de janeiro de 1973. 
Tenente-Brigadeiro, em 31 de março de 1977, 

4. Condtcoraçõts 

-Cruz de Aviaçllo- Fita 8 -com palma. 
- Grll-Cruz da Ordem do Mtrito Aeronllutico, 
-Medalha do Atllntico Sul. 
- Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina. 
-Medalha do Mf:rito Santos Dumont 
- Mcdnlha da Ordem do Mérito Naval no Grau de Grande Oficial. 
- Mcdalhu Santos Dumont, em ouro, conferida pelo Governo do Estudo de 

Mi nas Gerais, 
-Medalha do M~rito Tamandar~. 
-Medalha do M~rito Militar no Grau de Grande Oficial, 
-Grande Oficiul do Mérito Rio Branco, 
-Medalha do Ml:rito Cel Assunção, 
-Piloto Comandante Honordrio da Força Aéreu Venc:luc:lanu. 
- Mcdulha do Pacilicador. 
-Grd.Cruz da Ordem do Mérito J udicidrio Militar. 

S. Carj./O.f, FunçiJts ou Comls.uJrJ 

a) Principais Comis~õcs 
-Chefe do Serviço de Rotas da 2• Zona t\í:reu- 1945/1947. 
-Chefe du Sct;i\o de Comunicut;õcs dn Diretorin de Rotu~ Aêrclhi (2DR3) -

Rio-IIJ49/l9SU. 
-Chefe do Serviço de Rotus du I• Zona A Creu- IIJ51/19SJ. 
-Instrutor dn Escola de Comando c F.~ll\do·Muinr du Acronftutica 

"ECEMAR"-I'>WJ9jó, 
- Comunduntc do 2v Grupo tlc Transporte- Clm,po do~ A!t1n~u~- I9.S7. 
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-Comandante d:1 H;1se Aérea de Belém- 11}5Kj\CJ60, 
- c'heft: da Cmni~sào Aeronáutica Bru"ilma em Wu~hington - USA -

1'161/1962. 
- As~oi~tcntc da Subdirctoria de Manutenção dn Dirctoria do Mutcri:tl du Acro· 

nftutica-Rio-1963/1964, 
-Chefe da 4• Seçào do Estado-Maior da Acronâutica- Rio- IIJ64jl91l5. 
-Chefe do Gabinete da Dirctoria·Gerul de Engenharia da Acronáulicu -de 3 

de fevereiro de 1966 a 3 de maio de 1966. 
-Assistente do Oiretor-Geral de Aeronâutica Civil- de 3 de maio de 1966 a 30 

de junho de 1969, 
-Chefe do Subdepartamento de Plancjamcnto do Oepurtamcnto de Aeronáuti· 

cu Civil-1969/1973. 
-Comandante da Escola de Comando c Estudo-Maior da Acronátuicu- de 27 de 

fevereiro de 1973 a li de maio de 1976, 
- Diretor da Diretoria de Administração do Pessoal da AeronAuticu- de li de 

muio de 1976 a IS de abril de 1977. 
-Comandante do Comando Geral do Pessoal- 15 de abril de 1977, 

b) Comissões Especiais 
-Delegado do Brasil à 4• Reunião de Comunicações da ICAO- Montreal

Canadá- maiojjunho de 195 I. 
- Represcntuntc do Ministério da Aeronáutica no 15th Annual lntcrnational 

Air Safety Seminer, cm William5burg, VA- USA- outubro de 1962, 
-Representante do Chefe do Estado· Maior da Ac:ron:lutica, na Conferência 

preliminar rcalilada na Zona do Canal do Panamá, cm outubro de 1964, para prcpa· 
raçilo da Conferência de Chefes de Estudo· Maior a ser realizada cm Washington -
USA -outubro de 1964, 

-Membro dv Grupo de Estudos criado pela Portaria Ministerial n"' 457/GM· 
S, de 28 de junho de 11)66, para eslUdar c propor u11 medidas neccssârias à construção 
de um aeroporto Internacional compatível com o dc!ltnvolvimento do trâfego, 

-Membro da "Comissão Permanente lnterministeriul"- Portaria Ministerial 
n~ 342/GM·I, de 9 de maio de \966, 

-Presidente do Grupo de Trabalho para Importação c Rccxportaç:lo de Aero· 
naves- Portaria DAC n9 M5, de 13 de maio de 1966, 

-Membro da Comissão para Reformulaçllo dos Fundamentos Jurídicos, Eco· 
nômicos c Operacionais da Exploração do Transporte Atrco- Portaria Ministerial 
n~' 659JGM·5, de 24 de agosto de: 1966. 

-Membro da Dclcgaçilo do Brasil à 17• Conferência Técnica da IATt\
Luccrnc-outubro de 1967, 

-Chefe da Delegação do Brasil nu Conferência Diplomâtica convocada pela 
Organização de Aviação Civil Internacional, pura Revisão da Convenção de Varsó· 
viu, na cidade du Guatemala, no pcrlodo de 9 de fevereiro a 8 de murço de !1}71. 
Decreto de 22·1·71. 

-Membro da Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional -
CCPAI- Designado pela Portaria n• 033/GM-7, de 6 de junho de 1967. 

-Representante do Ministério da Aeronáutica no Conselho Nncional de Truns· 
porte- Decreto sjn•, de I de junho de 1966- (DO de 2·6·66). 

-Chefe da DelegaÇão do Brasil para reuniilo de consulta sobre transporte aéreo 
coma Argentina- Rio-1971. 

-Chefe da Delegação do Brasil pura ruenillo de consulta sobre transporte aéreo 
como Chile- Rio -1972, 

-Membro da Delegação do Brasil para rcunillo de consulta sobre transporte 
aéreo com Portugal c Espanha, Lisboa c Madrid (DO de 26-9-72)- 1972. 

-Delegado do Ministf:rio da Aeronâutica, integrante do Conselho Nacional de 
Turi5mo - Portaria Ministerial n~' 1.090/GM·I, de 21 de dezembro de 1966 até 
fevereiro de 1973. 

-Chefe do Grupo de Trabalho sobre Polftka Turifâria Aérea- Boi. nv 211, de 
12 de novembro de 1970. 

-Membro da Comissão de Coordcnuç!\o do Transporte Aéreo Civii"COTAC" 
-Decreto n' 64.910, de 19 de julho de 1969, 

-Membro da Comissão de Estudos Relativos li Navcguçlio Aérea Internacional 
"CERNA!" pela Portaria GM·I, s/n9, de 24 de junho de 1970 uté fevereiro de 1973. 

-Membro da Delegação do Brasil ao Jo Congresso Extraordinârio lntc:rna· 
cionul de Turismo (OEA)- Rio- agosto de 1972. 

-Participante pelo Conselho Nacional de Turismo cm diversas reuniões na· 
cionuis c regionais de Turismo no Brasil. 

6, Comissão A tua/ 

Comandante Ocrul do Pessoal, cm I~ de abril de 1977, 

7, Obras~ Trabalhos 

-Artigos nu Revista Acronâuticu, . 
-Conferencias c aulas proferidas nu ESG- EGN- ECEMAR c nu Com1ssi\o 

de Tmnsporte du Cdmuru dos Deputados. 
-Curso pura Gerentes de Dunco sobre Turismo. 

8, A.uorlar1lo qut ptrttnct 

- Sociedude Dmsilciru do Direito Acronftutico c do Espaco. 

Y. Elo~:im indlviduul.r 

-Constam 35 (trinta c cinco). 

/0, fotul dr horas dr ~·óo 

- 7.258: IS horas (até dclcmbro de 1978). 

f À Comissão dt Constituirão t Justi(a./ 

OFICIOS DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO DA 
CÁMARA DOS DEPUTADOS 

No 002j79, de 5 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Cá· 
mura n9 li, de 1975 (no 1.006/72. na Casu de origem), que declara o Pau· Brasil ârvo· 
rc nacional, institui o Dia do Pau-Brasil, c dá outras providénciU). (Projeto que se 
transformou na Lei n9 6.607, de7 de dezembro de 1978). 

N• 003j79, de 5 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da CU· 
maru no 69, de 1978 (n' 5.096/78, na Casa de origem), que retifica, sem ónus, a Lei 
n• 6.486, de 6 de dezembro de 1977, que estima a Receito c fixa a Despesa du União 
para o ucrcfcio financeiro de 1978, (Projeto que se tramformou na Lei n• 67621, de 
22 de dezembro de 1978). 

N9 004/79, de S do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei "da CU· 
mura n• 128, de 1978 (no 5.531/78, nu Casa de origem), que dispõe sobre u regula· 
mcntuçdo da profissllo de Radialista, c dâ outras providências. (Projeto que se trans· 
formou na Lei n• 6.615, de 16 de dezembro de 1978), 

N• 005/79, de 5 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 279, de 1978 (n• 5.748/78, na Câmara dos Deputados), que altera dispositivos 
da Lei de Organizaçilo JudiciAria Militar (Dccrcto·lei n' 1.003, de 21 de outubro de 
1969), c dâ outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.601, de 7 de 
delcmbro de 197H). 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- O Expediente lido vai à publicação, 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secrctârio. 

E lido o seguimr 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, del919 

E~rendc: ao' depó!olros judiciais em dinheiro, ordenadO!! por ourras aautorl· 
dades judlchirla!, a corrrçio monetária pre'"ista para os ordenados por juiz"" 
federais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Estende-se aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por quab· 

quer autoridades judiciârias, a corrcçào monctAria prevista no art. 16 do Dccrcto·lt:i 
nt 759, de 12 de agosto de 1969, observado, quanto li institui'çlo financeira, o dispas· 
to no art. 666, I, do Código de Processo Civil. 

Art. 2• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação, 
Art. 3• Rcvogam•sc as disposiçôcs cm contrário. 

J1111incaçio 

O Dccrcto·lci nt 759, de 12 de agosto de 1969, que autorizou u transformação du 
Caixa Econômica Federal cm empresa pUblica, estabelece, cm seu art. 16: 

"Os depósitos judiciais cm dinheiro relativos a processos de com· 
pctCncia dolljufzcs federais serão obrigatoriamente feitos na CEF, ficando 
sujeitos à correçdo monetâria a contar do segundo trimestre civil posterior 
ta data do depósito, ressalvadas as disposições legais que fixam 'momento 
anterior para essa correção" (grifos nossos.) 

Como se vC, ul~m de inserido cm local impróprio, porque a disciplina dos dcpósi· 
tos judiciais~ matéria de direito processual, tratada, ror isto, no Código de Proccs~o 
Civil (Código dc.1939, art. 945; Código de 1973, urt. 666), o dispositivo transcrito con· 
cedeu privil~gio aos litigantes contra a Fazenda Pública Federal, c a clu própria, 
quanto li correçào monetária dos respectivos depósitos. 

Além disto, a cxprc:ssllo "Juizes Federais" tem, nu Constituição, sentido restrito: 
só abrange os magistrados de primeira instância (urt. 123). Em consc:quénciu, estilo 
cxclufdos da corrcçllo monetâriu Ol depósitos ordenados nllo só por juizes c tribunais 
estaduais, como tambtm por outros juizes c tribunais da Unido (trabalhistas, elei
torais, militares, o Tribunal Federal de Recursos c o Supn::mo Tribunal Fcdcrul). 

Trata•sc, portanto, de disposição simplesmente absurda, sob este aspecto, c que o 
projeto procura corrigir, estendendo u corrcçilo aos depósitos ordenado!! por 
quaisquer autoridades judiciArias. 

Com respeito ao privilégio assegurado ta Caixa Económica Federal, estA ele rcvo· 
gado pelo art. 666 do CPC, que é lcgisluçDo posterior ao mencionado Dccrcto·lci 
n• 759 c, além do mais, disciplina inteiramente a matéria. Por isto, manda o projeto 
que se observe u norma do Código cm vigor, pela qual os depósitos podem ser feitos 
no Bunco do Brasil, nu Caixa Económica Federal ou cm bunco de que o Estudo· 
membro tcnhll o respectivo controle ucionârio, 

Por Ultimo convém ressaltar que nllo cstll cm cuus11 muttria finunccir11, de modo 
que não se ressente o projeto de qualquer ofensa li privulividude de iniciativa do Pn::si· 
dente du RepUblica, usseguruda no url. 57, I Const, Como tal (mattriu financeira) ~ó 
se entende rc~tritumcntc, a matéria relndonndu com u rcccitu, 11 dc:~pcsa, o orçumcnto, 
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u contubilidudc c o erMita pUblico~ (conf. Manoel Gonçulvcs Fcrreiru Filho, 
"Comentários à Constituiçilu Br.uilcira", cd. dr. 1977, 2' vol., pâgs. 45·4ti; Ponte~ de 
Miranda, ''Comentários de 1967", ed. de 1967, tomo III pâgs. 161-162). 

Sala das Sessões, 7 de março de I Q79.- Neh~on C~rnelro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N'759 DE 12 DE AGOSTO DE 1969 

Autoriza o Poder Execull\'o 1 constituir a emprtsa públlc111 Caixa 
Econõmica Federal, e dá outras prol'ldtnelafi, 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 

............................................................. 
Art. 945. Se o exeqücntc nilo convier cm que lique como dcpositllrio o próprio 

executado, os bens penhorados dcpositaNC·Ilo da seguinte forma: 
I -no Banco do Brasil, na Caixa Económica ou cm Banco Oc que os Estados· 

membros da Unillo possuam mais da metade do capital social intcgrali7.ado, ou, à 
falta de tais estabelecimentos de crtdito ou agências suas no lugar, cm qualquer 
estabelecimento de crédito do juiz da causa, as quantias cm dinheiro, as pedras c 
metais preciosos c os p~tptis de crtdito. 

11- cm mão de depositário público, os móveis, scmoventcs e imóveis, se uo juiz 
nilo parecer conveniente que liquc como depositário o próprio executado; 

III- em mllo de depositário particular, quando nào haja, nu sede do ju{zo, 
depósito público ou estabelecimento banCário. 

············································:····························· 
CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 

Art, 666. Se o credor não concordar cm que fique como depositário o devedor, 
depositnr·sc·Uo: 

1- no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou cm um banco, de que o 
Estado·Mcmbro da Uniil.o possua mais de metade do capital social intcgralizado; ou, 
em falia de tais estabelecimentos de crédito, ou, ogêncíns suas no lugar, cm qualquer 
estabelecimento de crtdito, designado pelo juiz, as quantias em dinheiro, as pedras c 
os metais preciosos, bem como os paptis de crtdito; 

11- cm poder do dcpositâriojudicial, os móveis c os imóveis urbanos; 
III -cm mãos de depositário particular, os demais bens, na forma prescrita na 

Subsecção V deste Capitulo, 

(Às Comissões de Conslituicdo t Justiça e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que acaba de ser lido será publi
cado c remetido às comissões competentes. 

Sobre n mesa, requerimentos que serilo lidos pelo Sr. 19-Sccretário. 
São lidos os stguinrts 

REQUF.RIMENTO N• 6, DE 1979 

Sr. Presidente, 
Nos termos Regimentais, requeiro o dcsarquivnmcnto do Projeto de Lei do Sena· 

do n11 340, de 1978, de autoria do nobre Senador Accioly Filho, 
Sala das Sessões, 7 de março de 1979.- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO N• 7, DE 1979 

Sr. Presidente, 
Nos termos Regimentais, requeiro o desurquivamento do Projeto de: Lei do Sena· 

do n9 346, de 1978, de autoria do nobre Senador Accioly Filho. 
Saiu das Sessões, 7 de março de 1979.- Nels.on Carneiro. 

REQUERIMF.NTO N• 8, DE 1979 

Sr. Presidente, 
Nos termos Regimentais, requeiro o dcsurquivamento do Projeto de lei do Sena· 

do nt 347, de 1978, de autoria do nobre Senador Accio\y Filho, 
Saiu das Sessões, 7 de março de 1979.- Nehwn Carneiro, 

REQUERIMENTO N• 9, DE 197'J 

Sr. Presidente, 
Nos tcrmo!i Regimentais, requeiro o dcsurquivumento do Projeto de Lei do Sena· 

do n' 34H, de 1978, de autoria do nobre Senador Accioly Filho, 

Rt:QUERIMENTO N• 11, llE 1979 

Sr, Presidente, 
Nos termos Regimentais, requeiro o dcsarquivnmento do Projeto de lei do Sena· 

do nY 350, de 1978, de autoria do nobre Senador Acciol)· Filho. 
Sala das Sessões, 7 de março de 1979.- Nelson C11rnelro, 

REQUERIMENTO N• ll, DE 1979 

Sr, Presidente, 
Nos termos Regimentais, requeiro o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Sena· 

do nY 351, de 1978, de autl)ria do nobre Senador Accioly Filho. 
Sala das Sessões, 7 de março de 1979.- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO N• 13, DE 1979 

Sr. Presidente, 
Nos termos Regimentais, requeiro o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Sena· 

do n9 352, de 1978, de autoria do nobre Senador Accioly Filho . 
SuJa das Sessões, 7 de março de 1979.- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o art. 279, 11 "c" nY 11, 
do Regimento Interno, os requerimentos scrllo publicados c incluídos cm Ordem do 
Diu. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- i-u. oradores inscritos, 
Concedo a palavra no nobre Senador Jarbas Passarinho, como Llder da Maioria. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Llder da Maioria, pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revido do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Scnador~s: 

Exprclsando a vontade da Casa, Por sua larga maioria, V, Ex• presidirá por duns 
sessões legislativas os destinos do Senado Federal ao lado dos nossos companheiros de 
Partido que constituem n MCin Dirctora com V. Ex•, Ex-Ministro de Estado, ex· 
Governador da Bahia, membro pcrpttuo do mais alto silogcu desta República, 
V. Ex• chega à Presidência do Scnádo Federal como coroamento de uma brilhante 
carreira politica, que se iniciou cm 1934 na Câmara Federal, quando cru V, Ex• o 
mais novo dentre todos aqueles Deputados que tinham asficnto no Pal!lcio Tiradcntes, 

, 1!, pois, a trajetória de V. Ex• perfeitamente condizente com a trajetória dos gran· 
des vultos da Bahia- do lmpf:rio à República, de Rui a Mangabeira - a qual fez 
crescer aquela.figura que, aos meus tempos de Tenente, dele vi o nome na placa dos 
exilados dentro do próprio Pais, nllo como um jogo de palavras, Sr. Presidente, mas 
realmente, como um confinamento obrigatório de residência - J J, Scnbra, na rcgiilo 
de Clcvellindia. 

A V, Ex• c aos ilustres companheiros de Bancada, nu q••,lidadc de Lldcr da 
Maioria desta Casa,saUdo, respeitosamente, c desejo c auguto o mais cCimplcto êxito 
na espinhosa c dificil, mllS fascinante missi\o de que estilo investidos. 

Meus companheiros da Aliança Renovadora Nacional. Passo a ocupar aquela 
cadeira de plcntuio, com o pensamento voltado para tantos quantos antes, tanto a 
ilustraram: de um Daniel Kriegcr, que t uma csptcie de numc tulclar da vidA politica 
brasileira, c que todos nós- c creio que, neste pronome, posso incluir muitos dos 
membros da ilustre Oposiçllo- reverenciamos pela sua conduta exemplar, pelo seu 
amor inexcedível no Senado Federal. Ele me servirá de inspiraçilo, como de inspiruçil.o 
me servirão Filinto MUller, que o sucedeu cm momento tllo dramático; Petrônio 
Portcllu, cujo talento invulgar faz dele, sem dúvida nenhuma, c sem nenhuma conccs· 
são à 'uduluçilo, umu dus maiores figuras políticas do Brasil moderno; e Eurico 
Rczcndc, cuja vocaçil.o pura o debate, pcnalistu famoso, nilo fosse ele, fez tardes 
admirâvcis nesta Casa, terçando armas sem nenhuma contcmplaçào com os adversá· 
rios, que o atacavam tamb~m tllo duramente, 

Quando o Presidente Joào Baptista Figueiredo rne indicou pura u Liderança 
do Governo, sujeito ll homologação da minha Bancada pura ser o Lfder também da 
Maioria, confesso a V. Ex•s, meus euros companheiros de Partido, que tive um 
sobrcssuito, Perguntei-meu mim mesmo, pela minha relativamente escassa cxpcriên· 
ciu ac Parlamento, pelo meu temperamento, sobretudo, e pela minha formuçilo, se cu 
mereceria a homologaçilo da minha Bancado - toda ela mais vivida politicamente, 
toda ou quase toda; toda ela seguramente mais brilhante; toda ela mais ufeitn aos 
embutes do jogo parlamentar. Mas a aclumuçi\o [l.tnerosa por purte de V, Ex•s do 
meu nome r.ara essa indicaçilo, se não eliminou, pelo menos minimilOU us preocupa· 
çõcs que eu pudesse ter. 

Sei que seremos umu Buncudu homogêncu, lutando ,pura fazer valer, ni\o pelu 
violência, senllo pelos argumentos dos nossos pontos de vista. E por isso ncho que 
posso lembrar Afonso Arinos de Mcllo Franco que diúa num de seus formosos di~· 
cursos, que a frase feita só perde valor, só perde exprcssilo, quundo ela t: falta de 
sinceridade:, 

Assim, recorro à frase feita puni dizer aos mcu11 nobres companheiros de Buncu· 
da que lhes agradeço o sc:sto h\o cutivuntr. de me condu;drem àquela cadeira, por onde 
já pussaram vultos eminentes de nosso Purtid , 

\)remeto que, por convicção c temperamento, devo lutar pc:Jus hoas cuusns do 
nosso Pnrs, pois por COh'licç!lo sempre fui leu! tu euusus u que me dcdiq:..·i c, ror 
temperamc:nto c convicçilo, sou intcirumr· ·.C fuvorfl\'cl u uma rcguluçilo de v1da entre 

Sr. Jlresidcnte, os povos civilizados de natureza demm 1ticu. Rnzno pclu quul, nu nhcrtum desta 
Nos termos Regimentais, requeiro o desurquivumento do Projeto de Lei do Senu- Scssilo Lc:gii;Jutivu c desLa l.egisluturu, t11nto me fa~c\nn 11 oportuniduJc de ~c r o Lide r 

til) I"' 349, de I97H, de uutoriu do nobre Senudor Acciol\· Filho. "· da minha IJuncudu, 11orque C!ll:llnto!i cm •·lena proccssn de dcsdohrumcnto li huscn de 

Saiu das Sessões, 7 de março de 1979.- Nei!JOn C11rnclro. 

REQUERIMENTO N• 10, DE 1979 

Sulu dus Sessões, 7 de murço de \979.- Ncl!iun Cil;uclru. unw dcmocruciu est(•vcl, 
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Adcrn;1b, nào temo~ dúvida~. nó.~ du Maioria, de 4ue ~i\o igu;ai~ m proplhitm 
huscudos pela Minoriu, propó~itos de cstubeleccr, nc!'>te Pai!'>, como di~~c. uma demo· 
cn1cia e~titvcl. Ra;.ào pela qual saúdo 11 Bancada da Minoria no Sem1dH Fcderul, nu 
pclisou do seu brilhante c combativo Lldcr, Senador Paulo Bros:mrd. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, cm um mundo cada vcl m<~is solidúrio, murcudo 
pela regressão das distâncias, cm que se lig<~ um aparelho de televisão c ~c vi: no tmm, 
in!ltantancamcntc, o que se pussa nos mais longlnquos torrões do mundo, era ímpmsí
vcl que o nosso Pais não sofresse conseqUência das ocorri:ncius de mtturcl.a social, de 
natureza cconômica c de naturczu politica que se passam em toda a pane da terra. Em 
toda a parte sopram demolidores os ventos datransformaçno. Monnrquius, velhas de 
milénios, nu Ásia e nu África, silo derruldas ao sopro deste vento inabalável; na Ásia c 
nu África turbulentas, onde ainda se podem ver hoje, no desdobramento final do 
processo dramático de descolonização, os rcculdos fumcguntcs do inci:ndio politico 
que lá se trava, • 

Nem mesmo a suposta identidade foi capuz de livrur povos du mesma naturcla 
ideológica dos Oagclos da guerru. E ai cst6, para perplexidade de muitos, o que se pus-

. sa hoje no desdobramento da luta armada entre a China Popular e o Victnam. Da 
violencia não escapam nem a velha Europa nem a jovem América. Da primeira varre
ram-se recentemente os últimos rcsqulcios do fuscismo implantado a partir dos anos 
30; na Península Ibérica um deles caiu pelo bom senso politico, o outro foi derrubado 
pela força das armas. 

Mas, no mesmo continente, no mesmo continente cm que esta direita ruiu, vi:-sc, 
nao se sabe por quanto tempo,- pois dizia o notável estilista e politico britânico Ha
rold laski, que um regime que persegue continuamente, constantemente, é um regime 
que cst6 fazendo u confissão da sua incapucidadc de sobreviver,- prossegue, dizia 
cu, Sr, Presidente, a vigência de regime totalitArio, a mostrar como é agónico o itinerá· 
rio da liberdade, 

Ao Sul da Europa, o velho mundo assiste a uma dramática luta entre democra
cias, nascidas das ruínas do fascismo, c o terrorismo, esta mancha que pcnsAvamos 
afastada da vida poHtica mundial, ou pelo menos encerrada pela altura de um século 
passado. 

No Novo Mundo, o Hemisfério Sul é o palco melancólico de uma instabilidade 
democrática, volta e meia vitima de uma açilo, de uma intervenção armada, de um gol· 
pede estado; ao Norte'uma nação poderosa c provavelmente a mais rica do mundo, 
mas cuja riqueza geru suspeitas c dúvidas sérias cm relação à sua apropriação, E ela 
mesma, com essa riqueza abundante, ni1o se livrou, Sr. Presidente, Srs. Senadores, du 
violência interna, rla violência dirigida contra as Minorias, ou por estas dirigidas 
contra a naçi\o inteira. 

Na América Latina sofremos, porque somos subdesenvolvidos; no Hemisfério 
Norte sofrc·ac porque te é abundantemente desenvolvido. O que prova que a natureza 
dos problemas é quase a mesma, embora as origens sejam diametralmente opostas. 

E, na supcrficic da Terra, em maior ou menor grau, grassam a violência c a 
inconformação. Dir·se-ia que o espirita que nega prevalece sobre o espirita que afir· 
ma. E tanto isto é verdade que, a crer no levantamento da Frttdom Howt, uma 
Instituição ni\o sovcrnamental que se dedica a vigiar as liberdades cm todo mundo, 
somente 19,6%, Srs. Senadora, menos de 20% das nações do mundo, podem 
considerar-se livres, Livres na medida cm que os seus cidadãos podem se;- responsA· 
veis pclus poHticas que escolhem, pelos dirisentcs que escolhem, ausente a censura de 
qualquer forma de veiculo de comunicação do pensamento. Apenas menos de 2U% 
dos pulses do mundo! E de súbito, quase que de uma só vez, puseram-se em cheque, 
sob anAlise critica violenta, todos os fundamentos axiológicos; principias morais, poli· 
ticos, cconômicos, religiosos, foram concomitantemente po'stos sob o crivo de uma 
anAlise vcrdadeirumcnte demolidora. 

No que tnnge à politica, 110 mesmo tempo em que o direita ruiu fragorosamente, 
nus suas últimas cidudclas a que me referi, a esquerda "estilhaçou-se cm inúmeros 
cismas, ao mesmo pusso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cm que a utopia se 
desmoralizava por si própria. 

Após 60 unos de fJTática de socialismo, segundo o regime soviético, parece indis
cutlvcl que hA dois futos provados: do ~ngulo económico, que a cmprcsu privada c: u 
propriedade privada n!lo silo, umu vez erradicadas, uquelc milugrc a que se referiu 
Marx, pura conscsuir a sociedade justa c equ4nime. Do 4ngula politico, a querer 
justificar uma violénciu temporária, estubcleccu-se u violência definitiva e permancn· 
te, que desembocou nos cumpos de concentraçl1o, o que levou um Albert Cnnnus, no 
auge da irrituç!l.o c: da indignaçilo, u clussiticar aquele regime de "socinlismo concen· 
truciondrio", dos campos de concentração, c que deu ao genio \iterAria de Soljenitzyn 
u oportunidude de pintar, com brilho inimitltvel, a dcnúnciu vigorosa do universo 
·penal stalinista. 

No pólo oposto, Sr. Presidente, o capitalismo, espcciulmentc ainda alguns rcsqui· 
cios de cupitulismo liberul, nllo se deram conto de que nilo t: justo explorar o tmbulho 
do trubalhudor. E ni\o comprecnderum que o trubulho deve ser ulçndo à condiçilo de 
mnis nobre dos fatores du produç!lo. E, graças u esse egolsmo, us rcpercus5ÕCs fuzem· 
se sobre u vidu dos povos, e us reuções engcndrum soluções que, pretendendo corrigir 
regimes desumunos, invcntum crimes, e gerum regimes inumunos. 

Nem o próprio neocupitulismo, com a indiscutlvel prcscnçu de um elenco de 
mcdidus que o tornum menos injusto que o cupituli~ .. 10 liberul, nem ele conseguiu 
uindu rculizur u sociedudc com que sonhumos: u sociedudc de purticipuçilo, u socicdu· 
tlc justu, justu c livre, Os doi• mutcriulismo5, o murxlstu c o cupituli~tu, conspiram 
cnntrn o humunismo, c rmrccem uliudos nu dcstruiçilo dos vu\orcs espirituuis, que lizc-

rama civilit.uçilo em que muitm de nó~ fomo~ criado~. c ;llgum de ,,ó~já nela enYelhe
ccmos. 

Tenho hoje cm màm, Sr. Prc~idcntc, um livro, que, ao que me purece, chegou 
ontem, uqui, na pnu;a de Brasilia: "Evangcli:t.uçào no Prc~cntc c:: no Futuro da Amé:ri· 
Cil Lutinu", de Puebla, ~.:hrc o qual se fez um sili:ncio su~pcito, c no qual ni\o cun~t:l 
sequer o discurso inicial de Sua Santidade o Papa. Mas quero abrir· lhe a página 163, c 
ler-lhe o tópico 366, falando das idolatrias da riqueza, exatamcnte do cupita1'1~mo c:: do 
murxismo, da coletivizaçào marxista, Diz o documento de l,uebla: 

"(366) Essas idolmrias se concretizam cm duas formas oposta~ que::: 
ti:m a mesma raiz: o capitalismo liberal e, como reaçào, o colctivismo 
marxista, Ambos são formas daquilo que se poderia denominar inju~tiça 
i nst it uciona I izada," 

Af está o documento saldo do Clero lutino-amcricano, sob a inspiração do Santo 
Padre. 

Afinal, vejo um documento do qual participaram os chamados inembros da Igre
ja Progressista denunciar paralelamente as injustiças do capitalismo c a violência 
brutal do comunismo. Afinal, olham-se ambas as faces. 

Sr. Presidente, dizia um escritor francês que o que mais surpreende neste mundo 
material é, ao lado do seu inegável progresso, ao lado da sua indiscutlvcl cupacidadc 
de gerar riquezus cm processo acelerado, suscctlvel nté de eliminar o bolsão de pobre· 
za cm curto prazo, nilo se ter inventado, ao mesmo tempo, algo tão potente, que fosse 
capaz de ser colocado ~'is·à-vü com os artcfatos suscetíveis de destruir toda a vida 
humana na face du Terra. E este algo seria o que? Um instrumento de natureza i:tica, 
que garantisse à Humanidade c por todo o tempo c para sempre: a impossibilidade de 
um genocidio tilo estúpido. 

Finalmente, cm muitos dos quarenta c dois países livres que constituem esses 
membro!» de vinte por cento a que me referi na citação da Frrrdom Howt, nada obs
tante viverc::m çJ~s sob constituições aueçuratórias das suas liberdades, vi:em-se 
muitos deles vitimas dessas liberdades que engendraram. E uma velha crise, a crise das 
liberdades individuais, que surgiu fundamentalmente, Sr. Presidente, quando, a partir 
dos anos 30, deste Século, surgiu tambt:m no panorama mundial a presença da 
doutrina totalitâria, de esquerda ou de direita, supranacional, missioncira c catcquis· 
ta. E no mundo assim que vivemos. E neste mundo que o Brasil se lirmar6, ou deixará 
de firmar-se. Mas haverá de firmar·K, com a graça de Deus, sem pôr-se a reboque a 
nenhum desses dois tipos de regimes que violentam fundamental c decisivamente a 
consciência nacional. 

Entre nós, Sr, Presidente, fechou-se um ciclo revolucionAria. Chegamos a esta 
Casa, Srs. Senadores, sem que seja mais passivei ouvir- especialmente daquela tribu· 
na oposta à minha -a palavra candente de oposicionistas que gritavam que já nilo 
sabiam se naquele momento cm que pronigavam o Governo poderiam continuar scn· 
do representantes do povo ou estariam jA sendo violentados por um ato cassatório. 

Encerramos um ciclo que se iniciou em 1964, sem sombra da menor dúvida, Sr. 
Presidente, consubstanciando os anseios mais Jfdimos da Nação brasileira. Qualquer 
historiador, que n.i'lo padeça do vczo do sectarismo, hA de reconhecer que u Revolução 
de 64 instituiu um regime modcrnizador, resultado da aliança de lideres militares, mas 
n!lo militaristas, e jovens civis, aos quais se chama de tecnocratas, muitas vezeS csquc· 
cidos de que o sufixo erato nito está bem aplicado neste caso, porque eles próprios não 
detêm o poder, Incgltvcis, porém, cm conseqUência, a ordenação da economia c a 
melhoria da qualidade de vida do brasileiro, comparados os parâmetros respectivos, 
entre 1963 c 1977, 

Aqui estão os dados do IBGE, Sr. Presidente, num documento, Brasil- Sctor 
Externo, c, cm outro, Brasil- Dimensão da Economia Brasileira. Rcliro·mc a este 
primeiro: Produto Interno Bruto Brasileiro: cm 1963, 54,6 bilhões de dólares; cm 1977 
c 164,4 bilhões de dólares. Aumento de 201% no período. E,apc,sar de a pOpulação 
brasileira ter crescido como cresceu, o produto interno bruto ptr copito que era de: 715 
dólares, em 1963 - aqui estA indicado como 1.452 dólares cm 1977, todos eles cm v a· 
lares constantes, valores de dólares de 1977- um consumo pessoul de 37 bilhões de 
dólares cm 1963, para 98,9 bilhões de dólares cm 1977. Então, l: uma populaçilo que::: 
consumiu 167,8% a maior do que quando se deu a rc:voluçilo brasileira. 

No plano das exportações, Sr. Presidente, saltamos de 1,4 bilhão de dólurcs, para 
12,1 bilhões de dólares, num aumento de 764%, mas, nllo se estagnou o mercado intcr· 
no, porque, paralelamente, as importações cresceram ao mesmo ritmo, c elas, que 
erum, cm \963, de 1,3 bilhão de dólares, saltaram pura 12 bilhões de dólurcs, cm liJ77. 

A própria dfvidn externa que, nesta Casa, foi objcto de tuntas discussões, na suu 
série histórica que u Fundaçito Getúlio Vurgas publica, cm 1963 ela era de J.HI6 bi· 
lhõcs de dólares bruto, enquanto o liquido cru de 2,971 milhões, o que prova a cscas· 
su presença de divisas brasileiras àquela ulturu. Ou. ordem de 200 milhões de dólares 
eram as divisas brusilcirus no exterior. Em 1973, chegamos uo mais belo resultado do 
pedodo: us exportuçõcs chegando u 6.199 milhões; us importações u 6.192 milhões, 
portanto com superAvit puru a balançu comercial, com uma divida bruta de 12.500 
milhões, mns com us reservas, até cnt!lo de valor inatingfvcl, de 6.156 milhões, 

Esse quadro, l: força convir, piorou puru nós entre 1913 c 1977. 
Refcrl·mc, aindu h6 pouco, Sr, Presidente, no mundo cm que viYemos, cm que 

toda economia cupitulistu pruticamente foi desorgunizuda. Aindu ussim, vale u pena 
compurur 1977 com 1963. 

Dos 32,037 milhões du dlvidu externu bruta, tfnhumos ~4.7KI milhões upcnus de 
dlvidu externa liquida, o que provn u existenciu de cerca de M bilhões de dólare\ de 
reservus nus mno~ bru~ilcirus, 
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Se pudesse restur ulgumu dUvida a algul:m, que se tiaçu um pequeno excrdcio de 
uritméticu c se estabeleçam os lndiccs de solvência nacional, que silo aqueles que deri· 
vam da compuruçil.o entre a divida externa Hquidn c as exportações nacionais, c vcrili· 
car•sC:·i\, Sr. Presidente, que, mesmo nu pior circunstAncia, que l: a atuu\, esse índice é 
pouco maior de .2,04, enquanto cm 1963 cru de 2,\13. 

Se uindn analisurmos o perfil da divida e o crédito dos nossos povos, dos nossos 
pulses cm 1963 c 1977, ni\o haverá por que pôr cm dúvida a cxprcssi\o com que iniciei 
ilt~nállsc desta parte do desenvolvimento da economia brasileira. 

E quem diz que somos hoje o oitavo Pais do Mundo nu sua pujança de eco· 
nomiu1 São os dados aliciais do Governo? ~a Fundação Getúlio Vnrgns, submetida 
-:-no meu entender- a uma imputriótica suspciçilo? Nilo. Quem o diz, Sr. Pre· 
~1dente,. são órgi\os neutros que acompanham a cvoluçilo do mundo cupitulistu 
mternacaonal. Sào órgãos c silo pessoas, Silo pessoas como o Presidente Curter, como 
o Presidente ~alé~~ {_iiscurd D'Es~ning c como o Presidente Walter Schcl\, que, cm dis· 
cun?s.formats d1~1g1dos ao Prcsadcntc Ernesto Gciscl, lembraram que a cconomiu 
brustlctrt~ era a oatuvu do Mundo Ocidental, c n dl:cimn, provavelmente, das eco· 
no miou de todo o Mundo, incluldo o Socialista. 

Aqui disponho, Sr. Presidente, do Relatório do Banco Mundial, de 197M, a mcs· 
mo relatório no qual a nobre Oposiçilo por vezes dele se tem servido pura criticar a 
c~ncc:ntruçil~ de renda no Pais, relatório que mostra, na contrário dessa alirmuçào 
fc•tu h;\ pouco, que u situação brasileira l: utl: mais notável e mais brilhante: scrfumos 
nós, nAo o d~imo, mas o nano Pais do Mundo cm economia. 

Num discursa desta natureza, Sr. Presidente, num discurso cm que normalmente 
se f~z a abertura deste Legislativo, nu sua primeira Sessão legislativa, é evidente que 
nilo cabem discussões c palêmicus a respeito dos te"tas oferecidos pela Maioria como 
pela Minoria, Em seguimento a esta parte que estou dc~uvolvendo, a minha Bancada 
produzirá discursos que vila comprovar, mais ainda do que comprovo aqui, as 
afirmativas que acabei de apresentar. 

Jll no campo político, infelizmente, Sr. Presidente, 1\0 longo de três lustros temos 
que reconhecer as nossas marchas c contramarchas. Que houve sempre u busca de 
realizttr o ideal democrAtico de 1964, parece-me fora de qualquer dúvida, Por que não 
o Dlingimos? e pergunta que normalmente :~ abóbada desta Casa repercutiu tantas 
vezes. Alguns, talvez, marcadas pelo sentimento menor do ódio, acreditam que nào o 
atingimos porque cstâ cm plena evidência o maniquclsmo estranho: de um-ludo, os 
maus - que silo os governantes brasileiras de \964 pura cá; de outro Indo, os bons -
que são os oprimidos por esses governantes. 

'Tirante esta interpretação primária c: odicnta, poderemos perfeitamente 
caracterizar que houve causas, concausus internas c externas que levaram às murchas 
e con. tramurchas du vida politica brasileira nestes três lustros. 

A primeira delas, de natureza interna, Sr. Presidente, que diria, é que, batidos 
cm 1964, aqueles grupos que dominavam o poder não abdicaram de se reorganizar c 
de tentar reconquistar a poder. Entilo, o longo processo começou, com vârios marcos 
neste itinerário sofrido que temos vivido, marcos que vão de 1964 a 1968, de 196!! a 
1978. Silo piques expressivos, 

Por outro Indo, países interessados cm exportar u sua Revolução Leninista arma~ 
vam, municiavum c treinavam pessoas, pura que aqui, dentro deste Pais, produzissem 
a aucrrilhn. 

Então, Sr, Presidente, quem de nós não sabe que a guerrilha urbana como a 
guerrilha rural tiveram palco neste Pais, capccialmcntc nos pcrlodos entre 196M a 
19731 Quem nila sabe que ningul:m menos que o Udcr histórico do Partido Comunista 
Brasileiro, o Sr. Luiz Carlos Prestes, proOigou u conduta dessa esquerda à sua csqucr· 
da, classilicnndo·a de aventureira c dedicada ao foquismo, ou seja, à teoria do foco 
armado, que deveria, uma vct vitorioso, expandir-se para u conquista de toda u 
N nçào brasileira. 

O .resultado que tivemos concreto foi o retardamento das medidnslibcrulizantcs, 
que hoJe inudamos nesta Casa. 

Diz um constitucionalista famoso que este t: o dilema das pulses dcmocrtuicos. 
Dizc:lc: 

"No intento de enfrentar n ameaça totnlitâria contra seus próprios 
nlores de existência, o Estudo democrtatico constitucional se vC confronta· 
do com a maior dilema desde a sua implantaç!lo: se decide usar fogo 
contra fogo, violência contra vioiCncia, automnticumcntc conspira contra 
as próprias liberdades que ele criou; se, ao contrârio, cruza os bruços 
inermes, pura ni1o ser acusado de ser o vetar dessa viol!ncia, expõe ao 
suicldio a democracia que gerou." 

Este t: o ponto precrpuo cm que nos encontramos u purtir de agora: Governo c 
Oposição, as duns Caans da Parlamento nu busca de um cquilfbrio que seja rcspcittavcl 
entre 11 defesa do cidud!lo cu defesa do Estudo, entre u segurança da cidadllo c a scgu· 
runçu do Eatado. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, temos pcll\ frente um fascinante desafio: o de 
vencer sem traumus, ou pelos mcnosacm traumas significativos, o presente momento 
histórica, que t: o dn trunsiç!lo, a transição de um regime autocrático, a trnnsiçllo de 
Llm regime de cxccç!l.o para o regime liberalizado, à busca da forma dcfiniticn de 
democruciu cstâvcl. 

Meses jâ silo passados, Sr. Presidente, desde que foi abolido, cspontuncamentc, 
o urbltrio pe5soal que cru conferido ao Senhor Presidente du Rcpúblicu, 

O JudiciAria foi reinvestido de todas us IUUR prerrogativas, que o falem 
intlepcndcnte em quulqucr pa[s civililndo c dcmocrâtico do Mundo, O ,lcgislutivo, 

este mi:s, recupera regalias próprias aos Parlamentos ativos e nilo upena~ ao~ 
Parlamentos rcutivos ou as conhecidas câmurus de chancela dos pulses tollllitários. 

As franquias individuais licum, é certo, condicionadas upenus em cuso~ concretos 
e condições restritas ao dever que têm as democracias de se defender dos seus agresso· 
rcs, pura nlla fazer aquele joga a que se referiu a constitucionulistu que citei: de 
desarmar a Democracia pura provar que é Demacrucia. Hâ, contudo, que licur o 
Estudo plena de direita democrâtico. 

Eis a imensa tarefa que deve ser repartida por todos e com cuCia um dos ilustres 
Srs. Senadores; por todos c com cada um dos brasileiros com rc~ponsubilidade!i, 
porque do contrário poderemos amargar aquele velho refrão que diz que os povos que 
nil.o tiram partidos das erros cometidos no passudo estilo condenadas a repeti-las no 
presente. 

A nobre Oposição, que tilo zelosamente se uuta·intitulu de fedcruçi\o das opasi· 
ções, parece repudiar - c repudia de fato pela palavra dos seus Lideres mais rcs
ponsâvcis- o rcvnnchismo c o desalio. O Governo, por seu turno, fala cm oferecer 
braços abertos c espirita dcsur.mado, Infelizmente, porém, hâ os que não têm o senso 
da perspectiva cxntu, quer da História, quer das suas rcspansubilidudcs, quer das obri
gações alheias. Esses preferem n provocação temerária, a linguagem vulgarmente dcsu· 
brida, Nilo postulam; pretendem impor. Não colaboram; preferem ameaçar. Quando 
insinuam ainda nilo primam pela sutilcza; chegam a ser chocantes, procurando 
transmitir ao povo a imprcssilo, cm si errônea, de que nada que a Governo intra· 
duzi~, cm termos de libcrulizaçi1o do regim~, o fez scnào acuudo, obrigado, incapaz de 
reagar a um clamor popular, quando podenam ter, no menos, u sensibilidade de dizer 
que foi por seu turno o Governo senslvcl a uma nçllo que poderia corresponder c deve 
corresponder a toda uma aspiração do povo brasileiro. 

Esforçam-se alguns semeadores dn pcrfidin por lançar milítnrcs contra civis c 
vicc-versn. Pretendem que u Revolução de 64, maia que um equivoco, terá sido u mais 
abominâvel violência de toda a nossa História, Seus dirigentes, inclusive, as mortos, 
ni1o silo poupados, Silo os gênios do mui, caricaturados cm didrios de memórias, cm 
determinados instrumentos de veículos de divulgnçilo do pensamento, considerado 
veiculo auxiliar na linguagem pitoresca da imprensa nnnicn c jd hoje aparecem cm 
toda u parte, com grande desenvoltura, as acusações que atingem a cerne da honorn· 
bilidndc de todos aqueles que tiveram responsabilidade para com a implantnçilo da 
regime revolucionário de 1964. 

Deste ou duq~clc erro inevitâvcl, num processo dessa natureza, faz-se a regra 
geral. A nada c a mnguém se poupa, nu tentativa da incompatibi\iznçilo da Revolução 
de 1964 com a consciência nacional, pnrticulnrmcnte com n consciência dos jovens, 
que nila foram contemporâneos da Revolução. 

. Fá.cil, Srs. ~enndorcs, é visualizar o que acontecerA ao longo du presente sessão 
~Cglsl_nhvn, pnrtaculnrmentc fora do_Congressa: provocações crescentes, sempre mais 
ms6htus, desafios, apelos à próprta desobediência civil, demonstrações colctivus. 
Tudo será licito esperar, com o fim de desestabilizar o Governo ou de provacâ·la a 
uma rcnçào de força contrária. Nenhuma coisa nem outra, por~, scrilo alcnnçndus, 
porque a quem afinal interessa isso1 Jâ nllo falarei cm radicais, porque u expressão se 
desmorona, se torna comum c se dcsmornlizn. Falarei Aqueles que, ao contrário, esta· 
beleccm principias c utrnvi:s desses principias buscam alcançar seus objctivos, que silo 
estes: ou a dcscstnbilizaçllo do Governo ou a vioiCnciu como resposta. 

Creio que isso seguramente nllo interessa aos politicas responsflveis, nos politicas 
da Oposição ~uc de nós discordam nos limites civilizados da discordância que 
qualquer apos1çãa tem cm relação a um governo vigente. Nilo creio que interesse aos 
trabalhadores nu sua justa causa c luta por melhores condições de trabalho c de 
salário. Nilo creio que interesse nos cientistas c nos intelectuais, nu sua justificada luta 
pela participaçilo numa sociedade cm que eles se sintam tumbbm sujeito c nila objcto. 
Nào creia que isto seja interessante aos estudantes, enquanto estudantes c enquanto 
buscam responder a uma das crises, que nllo abrange apenas o Brasil, mas toda a civi· 
lizuçllo Ocidental, que i: n crise da universidade de hoje, c entre elas pelo menos duas 
crises, a do crescimento c n da rclcvAncia. Sr, Presidente, nllo creio que sirva aos 
empresários esse tipo de conduta, pelo menos aos cmprcsârios que admitem que o 
capital nilo deve ter a prcval~nciu sobre o trabalho nn sua remuncruçllo. E nilo creia, 
finalmente, que sirva à Igreja, que citei, porque ela depois de feito o seu drumâtico 
exume de conscitncia, após o Concilio Vaticano II, indecisa às vezes entre a sociologia 
ou a teologia da libertação, ela, cm verdade, o que busca, nos seus fundamentos mais 
sólidos, l: n promoçilo da criatura humana. E nada disso está cm conflito Conosca, 
Nada disso colide com aquilo que quercmoa, Por tudo iSso, Sr. Presidente, confiamos 
no trabalho que se h4 de fazer no Conarcaso Nacional cm favor do Brasil. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, a politica nutre-se de divergências. A Dc:mocruciu 
nilo implica unanimidade. Natural é, pois, o desencontra de posições c de opiniões 
entre nós c n bancada dn Minoria. A unanimidade que fosse buscada seria tilo ilusória 
como ilusória l: a paz nos pulses totalitArios. Junto à Opo~iç!l.o buscuremos ulcunçur 
por consenso, sempre que passivei, decisões cm favor do nosso Pais. Quando nllo fo; 
posslvcl, combateremos com elo no plano das idéias, Nós, convencidos de que 
estamos fazendo .o melhor pela nossa Naçllo, c ela, rcspcitu\'clmcntc, admitindo que o 
nosso ponto de VISta nllo catA certo. 

O Sr, Joal Samey (ARENA- MA)- Permite \1, EK' um aparte, Senador 
Jurbas Passarinho? 

O SR. JARDAS r•ASSARINHO (ARENA-11A)-Ouço o nobre Senador 
Josl: Surney. 
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O Sr. Jo!lé Surncy (ARENA- MA)- Vejo que V, Ex• está a terminar o ~cu di11· 
curso. Pc:rdoe·me a breve interrupção, Desejo, apenas, manifestar, como Presidente 
da Aliança Rcnovudora Nacional, o orgulho do nosso Partido cm ter 11 inteligência c 
o patriotismo de V. Ex• a serviço do Pais, nessa tribun,ll, como Lfdcr da Maioriu 
purlanu:ntur no Senado da República. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Registro envaidecido o 
nf'lurtc de V. Ex•, :nobre Senador Jost Sarncy, meu Presidente de Partido. Eu V. Ex• 
ni\o me dirigi logo que esta sessão começou porque, I'JOr um defeito meu, sega· 
rumente, nilo consegui lobrigá-lo na pluttia. Agora que V, Ex• me apurteiu, receba 
cm resposta a ccrtcz.a de que essa confiança que V. Ex• delega til o expressamente, í: 
um orgulho puru o seu colega de bancada. E, dentro da nossa rcsponsnbilidudc, tudo 
faremos para nilo deslustrar aqueles Lideres a que me referi, no início do meu dis· 
curso, todos eles também, igualmente, voltados para a condução desta Bancada iL 
huscu duquilo que fosse o melhor pura o interesse superior do meu Pars. 

Concluo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, E ao nobre Lfdcr dt1 Oposiçilo, Senador 
relo Rio Grande do Sul, Paulo Brossurd, deixo ~qui as minhas poLiavra!tlinah, Sabe 
S. Ex• que um Parlamento civilizado- c o nosso o é- haveremos de terçur armas, 
huvcrcmos de terçar armas mais no sentido metafórico - espero cu - do que no 
sentido .mirto .rrnsu: haveremos de discutir, porque se fosse cu terçar armas no Jtrirw 
.u•nJu com V, Ex•, gaúcho afeito a este tipo de campanha, certamente sair-me-ia mui. 

O Sr.l'aulo Bro!lurd (M DB- RS)- V. Ex• me permite, nobre Scnudor1 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Oouço o nobre Senador 
Paulo Brossurd. 

O Sr. P1ulo Bro!i!lard (MDB- RS)- Ainda neste pluno, cu sairia perdendo, 
porque haveria de me bater contra um artilheiro. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Dirijo·mc a V. E••. como 
rcprcsenllantc de todos os ilustres Senadores da Oposição, e aos meus companheiros, 
para dizer que nós, Oposição c Governo, temos, pelo menos, uma cc:rtezu; qualquer 
que seja o rumo que este ano nos traga, qualquer que seja o destino que esta Casu 
venha a ter- c oxalá seja, cxatamcnte, o do fortalecimento da vida dcmocrâtica brasi· 
lcira - mas esta certeza é uma só; acima do Movimento Democrático Brasileiro ou 
da Fedcrução de Oposições, acima da Aliança Renovadora Nacional está o interesse 
superior do nosso Pais, o Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Pulmas. O orador é cum· 
primcntudo,) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Scnudor 
Paulo Brossurd, LLdcr da Minoria. 

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE ..i REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES: 

Evandro Carreira - Aloysio Chaves - Alexandre Costa - Henrique de: La 
Rocque- Petrônlo Portella - Agcnor Muriu - Dinartc Mariz - Aderbal Jurcmu 
- Tcotônio Vilela - Lourival Baptisla- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
João Calmon - Amaral Pei:<oto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Roberto 
Saturnino - ltamllt Frunco - Tancrcdo Neves - Amurai Fur\un - Franco 
Montara - Benedito Cunelus - Vicente Vuolo - Mendes Cunulc - Affonso 
Camurgo - José Richa - Jaison Barreto - lenoir Vurgas - Paulo Bros~ard -
rarso Outra. 

O SR. I'RE..IitiDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, oflcio que será lido pelo 
k I~·Sccrctário, 

E lidtJ o Jt'KIIilltr 

Braslliu, 7 de março ele: I 'l7Q, 

GP·0-:!69 

Senhor Presidente, 

Em nditumento uo Oficio GP-0·1.340, de :!1 de novembro de 1979, tenho a 
honra de comunic:u u Vossa Excelência que foi designado o Senhor Deputado Hugo 
Nupolc:ilo rara, em ~ubstituição ao entilo Deputado Edison Bonnu. inte~:~rar u 
Comissilo Mistu incumbida de relutar o veto ao Projeto de Lei nY 106, de 11177-CN, 
•JUC "estuhelccc normus de garantia para os consumidores de veículos uutomotom c 
respectivos componentes, regulumcntn u di~tribuiçllo desses produtos, c d~ outras 
rrovidênciui". 

Aproveito a uportunidalle para renovur a Vmsu Exccli:nciu protesto~ de ;,preço, 
~- l)cputildo llomcru SIIL1111\, Primeiro·Vice·Prcsidenlc, no c~crcfciu du PmiJênciu. 

o Slt.I'RI-:SIIlEN'fE (Nilo Coelho)- Será r~ i tiL u !iUb~titLLi~~o Slllicitatlu, 
St'hll: a nwsu, prnjctol1C lei tJilC JLcr(L lido pelo Sr. I~·Sccrct(Lrio. 

E lido o.lt'KUÜUt' 

PROJETO DE I.EI DO SENADO~· 5, Df: 197'J 

Exdngut Jlrnllcs de Idade para fillaçio ao INI'S e ~uprlme período dl' 
carência em famr do trabalhador rural, · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, I' Suprima-se o§ 3~' do art, 5~ da Lei n~ 3,1SU7, de 26 rle ugoMo de IIJ6U, 

com rcduçilo dada pelo urt. Jv da Lei n~' 5.1S90, de 8 de junho de 1973. 
t\rt, :!~' Nos pcrfodos de carência de que tratam os arts. 24 c 36 da Lei nY 3.kU7, 

de 26 de agosto de 1960, bem assim no art. 6~' da Lei n~' 5.H9U, de k de junho de 1973, 
scrâ computado o tempo de cxcrcfcio de utividadc anterior abrangida pela Lei 
Complementar n' 11, de 25 de maio de 1971. 

Art. 3'<' Esta Lei entrar[! cm vigor na data de sua publicuçilQ, revnguda~ a~ 
disrosiçõcs em contrArio. 

Jusdlicaçio 

Iniciada, timidamente, através do Decreto Legislativo n9 4.6H2, de 24 de janeiro 
de 19:!3 (a chamada "Lei Eloy Chaves") c com a criação das primeiras Caixás de 
Aposentadoria c Pensões da~ estradas de ferro, a previdência social ganhou impulso a 
partir de 1930 . 

Estruturaram-se, então, os grande Institutos de Aposentadoria c Pcn~õc~. pas· 
sande a agrupar os segurados cm função de sua utividade profissional c não mais por 
empresas, como sucedia com as antigas Caixas, 

Em 1945, atra\IÍ:S do Decreto Lei n"' 7.526, de 19 de maio daquele ano, tcntou·~c a 
unificação das instituições de seguro social, com a criação, determinada por aquele 
estatuto legal, do Instituto dos Serviços Sociais do Brusil (ISSB). 

A iniciativa nilo obteve o esperado êxito, por só ter sido o Decreto-lei n9 7.5:!6, 
de 1945, regulamentado cm maio de 1954, mediante a aprovação do Regulamento 
Geral dos Institutos, de curta duração, eis que rcvog11do sumariamente cm agosto do 
mesmo ano. 

Alguns dos dispositivos, porém, do Decreto-lei n' 7.5::!.6, de 1945, considcrt~dos 
auto-aplicáveis, passaram a intcgrur u legislação brasileira de prcvidéncia social, entre 
os quais vale referir o art. 14, que elevou para vinte c um anos a idade dos dependentes 
do sexo feminino. Bem assim, continuaram a vigorar v~rias leis baixadas pura 
prcparur a implantaçilo do Instituto dos Serviços Sociais do Brasil. 

Entre elas, merece referência o Decrcto-lei nv 8,807, de 24 de junciro de 1946, que 
aboliu a transfcréncia de contribuições de uma pura outra entidade previdcnci6ria, 
quando o segurado, cm virtude da mudança de atividadc profissional, passuva a ser 
contribuinte de outra instituição. 

Tal principio vigorou até a uniformização da legislação prcvidcnciária, ocorrida 
cm 1960 com a promulgação dt~ Lei Orgànica da Previdência Social {lei n9 3.HU7, de 
::!.6 de agosto de 1960), que disciplinou u matéria no seguinte dispositivo: 

"Ar!. 10. A pussugcm do segurado de uma instituição de prcvidén· 
cia sociul para outra ft~r-se·á independente de transferência das contribui· 
çõcs realizadas c sem perda de quaisquer direito~." 

A evolução prosseguiu com u unificação de todas uuturquius de seguro social no 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e com u instituição da previdénciu 
social rural, iniciada através da Lei n9 4.::!.14, de 2 de março de 1963 c de suas altera· 
çõcs, até a criação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) 
pela Lei Complementar n• li, de 25 de maio de 1971. 

JA hoje, pode-se dizer, ingressamos, finalmente, nu fase da seguridade social, 
abrangendo a totalidade da populuçilo trabalhadora. 

De fato, de um lado, os servidores federais, estaduais, tcrritoriuis e municipais, 
civis ou militares, estilo devidamente umparados; de outro, os trabalhadores urbano~ 
estão abrangidos pela Lei Orgânica da Prcvidi:nciu Social c pela Lei n' 5.859, de ll de 
dclcmbro de \97::!. (empregados domésticos) c os rurais pela Lei Complementar n~ 11, 
de 1971. 

Contudo, prevalecem alguus dispositivos legais que nilo têm, presentemente, ne· 
nhuma razilo de ser. 

Rcferimo•nos uo limite de idade para ingresso no sistema de previdénciu social 
urbnnu c !t falta de comunicabilidade do prazo de carência do trabalhudor rural que se 
transfere para atividudc abrangida pelo INPS. 

Em primeiro lugar, 11 exigência du idude mlnimu, bem assim o exume prévio de 
saúde, rcrtenccm nitidamente ao campo do seguro privado e nilo do seguro social. 
Neste, só tem cabimento tal requisito pura ingresso no sistema quando u prcvidénciu 
abrungc determinada parcialidade de população trabulhudoru. Só nesta hipótese 
cncontru explicação técnica o preceito legal em cu usa que: visa a prevenir o fenômeno 
atuulmente denominado de "unti-selcçào" de riscos, traduzido nu tendência observa· 
du por parle das pcssous idosus que jamais participaram, como segurados, da prc· 
vidêncilL social, de nela ingressarem quando, com u chcgudu du velhice, dispõem de 
menor cxpcctutivu Uc vida c maior possibilidude de adoecerem. 

Nada justifica, portanto, IUUo:.lmentc, o limite de idade constuntc: do~ J~ do urt, 5Y 
du Lei ÜlgLinicu du Jlrevidcnciu Sociul, nestes termos: 

"§ JY Após çumplctur 60 (M~~scntu) unos de idade, uquelc que se 
filiar 1\ 1lfC:\'idi:ndu Ml~:i:tltcr:'L 1111~egurudo, pnru ~i ou seus dependentes, cm 
caso de ufustnrnento ou mnne, um rccLilio cm cnrrcspondênciu com us 
Clllltrih11içUcs v<:rtidus, ni\o flll('JH\o jus u IJU:ti~qucr outro~ bcncflcios." 
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A nnnn;t i: r~:mini~ci:nda d~1 Dccretn·lci n~ 1.1~:!.lle 4J de ahril de !11411, que 
rcor~anilllu o antign ln~tituto {lt: Apo~cnt<tdori:t c Pen~iic~ lln~ Cnmcrciúritl~ ( IAI'C), 
cujo :trtigu 5Q dctcrmin<~v:a: 

"Art. 59 Não será udmitido como segurado dn ln~titutn iHJuele que 
cont:tr mai~ de cinqUcnw e cinco unos de idade", 

c::stranhitmcnte :unpliadu relo art. I~ du Lei n11 5.1~1lU, de H de junho de 1973, au alterar 
a red:u;~o do 9 J~ dn ;trt. 59 da Lei Org;inica da PrcYidência Social, princip:tlmcnte 
porque ,u norma aluai exige o pngumcnto da~ contribuições c negn t) direito aos 
hcnc(ícios. 

Impõe-se:, portanto, a nosso ver, a prontn revogação de~se dispositiYo legal 
superado Ongruntemcnte incompatlvel com as normas de previdência social, senão 
mesmo inconstitucional, pela exclusilo que opera de determinados grupos de traba\hu· 
dores (sujeitos às mesmas obrigações impostas aos demais~ cm função da idade, da 
protcção do seguro social que o texto constitucional, solene c indistintamente a todos 
assc:gu.ra nestes termos: 

·"Art. 165. A Constituição <tsscgura aos trabalhadores os seguintes 
direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à mclhoriu de sua 
condiçào social: 

XVI- previdência social nos casos de: doença, velhice, inYn\idtl. e 
morte, scguro·dcscmprcgo, seguro contra acidentes do trabalho c proteçào 
du maternidade, mediante: contribuiÇão da União, do empregador c do 
empregado;" 

Além disso, o art, 2' do projeto manda computar nos períodos de carência de que 
tratam os arts. 24 c 36 da Lei n~ 3.807, dc·26 de: agosto de 1960 c no ltrt, 6~ da Lei 
nY 5.890, de 8 de junho de: IIJ73, o tempo de atividade anterior abrungidu pela Lei 
Complementar n9J\, de \97\, 

O objetiYo l: claro: assim como desde o Decrcto·lci n9 7.256, de \945, a trum· 
ferc":ncia do scp:urudo de uma para outra instituiçilo de pn:vidi:ncia social nilo 
prejudica direitos já adquiridos, nào se podc exigir do trabu\hador rur;LI que iiO 

'ingressar no regime da Lei Orgânica da Previdência Social liquc sujeito u novo~ 
prazos de carência para aquisição de direito aos benefícios proporcionados relo 
lN PS, principalmente o ituxilio-docnça, 11 aposentadoria por invalidez eu pensào por 
morte. 

f: urgente, segundo pensamos, a disciplinação da mutéria. ruis atê que el:L ncorr:t, 
todos os que dedicaram grande parte de suu vid:1 à pcno~u atividadc rur:.l c que, 
posteriormente, ingressaram no sistema do INPS ~c. ante~ de novo pr;t/o de cari:n.:m 
licarem inválidos nenhum direito terão perante o ln~tituto ou ~c falecerem ne~~e 
período deixarão em Cllmplc\0 desumr:1ro todo~ os seu~ dcpendemes, mesmo 
menore~ ou inYálidos, !oituução eYidentemente incompiltiYcl com o no~so estúgio de de
senvolvimento soda\. 

Sala das Se!>SÕcs, 7 de m;ITÇO dr. 1971),- Frunco l\lonlnru. 

LEGISLA çA O CITA 0,1 

LEI N• 5.K90, DE K DE JUNHO DE 1973 

Altcru u lt•RI!tiJçiill de prc~ldénda ~oclul, c dli oulnb pru~Jdt•nciu~. 

' .. " " . " . " .... " " .. ' .. " " . " .. " . " . " " " " .... ' ' " ' ' . ' ' " .... ' " . 
•• t\rl. s~ Sào obrigatoriamente segurudos, re~salvudo o disposto no iiTI. JY: 

9 3~ A pó~ romph:tur 60 (sessenta) unos de idade, ~tquclc que se lilittr à prcvit.ll:n· 
cia social terá a~scgurado, para si ou seus dependenteS, cm caso de ufastamento ou 
morte, um pecúlio cm corrcsrondência com tb contribuições Yc:rtida~. nüo f:uc:ndo jus 
u quaisquc:r outros bcnc:ficios." 

r\rt. 69 A uposcntadoria por inYa\idc:z scrU devida ao segurado que, upó~ 12 
(doze) contribuições mcnsuis, cstundo ou n!lo cm gozo de uuxl\io-docnçu, fm 
cnmidcrado incupaz ou insuscctlvel de reubi\ituçllo pttrtl o cxcrclcio de atiYidude que 
lhe: ~:tr11ntn a sub~istênciu. 

§ 1~ A aposentudoriu por invu\idez, obscrvudo o disposto no urtigo unterim, 
comistirú numa renda men!tal corre!tpondcnte u 70% bctcntu ror cento) do MLiário de 
henelicio, muis I% (um por cento) desse salflrio por uno completo de utividude 
ubrungidu pc\u prcvid~nciu sociul ou de contribuiçilo recolhida nos tcrmor. do urt. tJY 
du Lei nY l.H07, de 26 de ugosto de \96tl,'ntê o md"imo dt' )U% (trinta por centtl), 
arredondado o totul obtido puru u unidade de: crutcJro imediatamente superior. 

§ ~~ Nn cfllculo do acr~scimo previsto no purágrnfo anterior, seri\o considc:r:t· 
dos como de atividudc os meses cm que o SCl{Urudu tiver percebido umdlio·dtlençu uu 
apmcnltadoriu por invalidcl., 

§ JY r\ conce~~ào de apmentuduriu por invulidct depcmler(t dit Yeritku,.i'Ln du' 
cnndiç~es .:~tubelccidus nc~!c urti11o, mediante exume ml:dico u l:ltrgo du PrcYidi:ncitt 
Sodul, cu hencllciu ~crit Llevido ii ~.:untar du diu imediuto uo Uu ct:~~uçilo du auxilrn· 
docnçu. 

~ 4~ ()u;mdu thJ eJwmc prcvi~tn no parúgral\r anterior ror cun~liLI:tda in~:apa~:i· 
LliLdc tnt:tl c llcliniliYa, a itpm.:ntadoria por inYu\it.lez indepcndcrú de pri:Yiu au\ilrn· 
docnç;t, sendo o benefício dcYido u contur do lflv (décimo-~cxln) diu do afa~tamcntn 
do trub;tlho lJU d:t d:Lta d;r entrad;t do pedido, se: entre unw c outra tiwrern dt:cnrrillo 
mais de: JO (trint:t) dius. 

~ sv Nos casos de ~egregaçào compuhórla, u upmcntudoriu pur invalidet 
independer<i não ~ó de préYio :~uxllio-doença, mus tumbi:m de exume médico pela 
prtYidência social, sendo devidu u contar d:1 dutu da segregação. 

§ 69 Ao ~egur;rdo uposentudo por invalidez uplicu-~c o di~po~to no ~ 4Y du 
art, 24 da Lei n9 3,807, de 26dc agosto de 1960. 

~ 7~ A partir de 55 (cinqUcntu c cinco) unos de idudc, o segurudo upmentadtl 
licurá dispensado dos exames para lins de ycrilicuç~o de incapacidade c dus 
tratamentos e processos de reabilitação profissional. 

..................................... ''' ...... " ········ ............... . 
LEI N• 3,807, DE26 DE AGOSTO DE 1960 

Lcl Or.xinlca da Prnldêncla Socl•l 

········································································· 
CAPITULO II 

Do •uxOicMtoenca 

Art. 24. O auxilio-doença será devido ao segurado que, após 12 (doze) 
contribuições mensais, ficar incupucitudo para seu trabulho por pruzo superior u 15 
(quinze) dia~. 

§ 19 O uuxilio·docnça consistirâ numa renda mensal correspondente a 70% 
(sctcntu por cento) do "salário de beneficio", mais 1% (um por cento) des~e salário 
por ano completo de atividade abrangida pela prcYidênciu social ou de contribuição 
recolhida nos termos do art. 9~, até o máKimo de 20% (vinte por cento), arredondado 
o total obtido pura a unidade de: cruzeiro imediatamente superior. 

§ :!~ O audlio·doençu, cuja concessão estará sempre condicionada ~ verificação 
da incapacidade, em exume médico de responsabilidade da previdência ~ocia\, ~erá 
devido a contar do 16' (décimo-sexto) dia de afastumcnto du atividude ou, no caso do 
trabalhador t1Utônomo, u contar da data du cntradn do pedido e enquanto o ~egurado 
continuar incapaz para o seu trabalho. Quando pedido urós 30 (trinta) dius cont:tdos 
da data do afastamento da utivodude, o auxllio·doençu ser:'í. devido u partir da duta de 
entrada do pedido. 

§.J~ Se o ~cgurudo cm goto de auxiho·doençu for in~uscetiYcl de re~;upenrç5n 
pitra u !lUta atividade habitual, sujeito portanto aos proce!o~os de rcubilit:tçiio 
profi~silJOa\ previstos no§ 4~ para o cxercicio de outra utividade, !>Oillt:ntc terá c~;~~••Ull 
o seu beneficio quando estiver no desempenho de nova atividade que lhe llurunta ;1 

subsistência, ou quando, nllo·rccupcrâvel, seja aposentado por invulidc:t.. 
~ 4Y O segurado cm go;o:o de auxi\io·docnçu licar{L obrígudo, ~oh pc:na de 

suspen!>ÜO do beneficio, u ~ubmctcr-sc uos exumes, tru!umcntO) c pm.:e~so~ de 
re:lbilitaÇ<)o· profissional proporcionndos pel01 previdência ~ociul, exceto trutamento 
cirUrgico. 

§ s~ Ser:i concedido uuxí\io pura tratamento ou r~a\i1.:tçào de exame~ médico' 
fora do domicilio dos bcncliciârios, nu forma que se di~pur.crem rcgul:~mento. 

CAPITULO X 
Da Pcn.\alo 

Art. 36. 1\ pensão garantir(• aos dependentes do ~cgurut.lo, npmentudo ou nào, 
que f;t\eccr, arós haver realil.ado 12 (dolc:) contribuições mc:nsilis, um:t importúncia 
cnlculuda nu forma do art. 37. 

.......................................................................... 
LEI COMPLEMENTAR N• II, 

DE25 DE MAIO DE 1971 

Institui o 1•rograrna d~· A~!ll,tí:nclu a&o Tr~tbulh11dnr Rural, l' dli uulru., 
pro~ldêndu!l. 

{ Â.f Com/.r.wit•J dr Cmulillli(ilo t' J1u1ira r Ur l.rgi.flariio Soriul. 1 

O SR, I'RE.."illlt-:NTE (Nilo Coelho) - O projeto ~erA puhlictu\o c rcrm:tidu ~~ 
CLJmissl'les competentes. (Pilusu,) 

Sohre u mc:~u. ofido que vui \er lido pelo Sr. JY.Secr~t:\rio. 

f.l/du t'tlc'}i•rillo 11 .H'J:IIifl/t' 

E1\celcnlíssimn Scnhur l'rc:~idente do Scnadn Federal 
·. O Senador uhuixo ~~~~inado, com npoio IHl Regirnen!u, requc:r lhe ~ejn fornccrll:t 11 
rdaçi\o do~ runcionúrim comtuntc~ dtl Quudrn 1\ne~t' du Senndo- r.:prc~cn!U,.ào dn 
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Sc:nudo no Rio de Janeiro, com n indicação do duta de admissão c sah\rios com vuntu· 
gc:ns percebidos. 

Sala das sessões, 7 de março de 1979.- Senador Dlrc~u Cardo!!o. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

(Matt'rias incluldas cm pauta nos termos do§ .)•, do art. 368, do Regimento 
Interno) 

Item 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 9, DE 1969 
(n' 2.503, de 1965, na Casa de Origem) 

Altera o inciso li do art, 134 c o art. 141 do Código Civil. 

Andamenlo: 

13·11·69- Lido cm Plcnârio c despachado à Comissão de Constitui
çilo c Justiça, 

11·5·70- Lido o Parecer n' 147-CCJ, pelo sobrcstamcnto da mail:· 
ria. 

13·5·70- Aprovado o Parecer, 
23·5·77- Aprovado o Requerimento nt 81, de 1977, do Senhor 

Senador Daniel Kricgcr, solicitando que a matéria tenha tramitação con· 
junta com os Projetes de Lei da Climara n•s 16/70 c 10/75 c Projetas de 
Lei do Senado n•s 64/65,50,76,77 c 79f73, 68,94 c 134/74,43 c 76/75 c 
11/77. 

Obte"açio: 

Os Projetes de Lei do Senado que tramitavam cm conjunto com o 
presente Projeto foram arquivados, ao final da legislatura passada, nos ter· 
mos do art. 367 do Rcsimcnto Interno. 

Como consta dos avulsos da Ordem do Dia distribufdos aos Srs. Senadores, o 
Plcnârio deverá se pronunciar pelo prosseguimento ou não da tramitação da matéria, 

Os Srs. Senadores que são favoráveis à tramitação 'do projeto, queiram pcrmanc· 
ccr sentados. (Pausa.) ' 

Rejeitada. 
A mattria será arquivada, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coclho)-lteml: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16,DE 1970 
(nt 333, de 1967, na Casa de origem) 

DA nova rcdação ao art, 1.061 do Código Civil Brasileiro (Lei 
n• 3.071, de l•dcjanciro de 1916). 

Andamenco: 

10·7·70- Lido cm PlenArio c despachado às Comissões de Constitui· 
çdo c Justiça c de Finanças. 

1•·7·71 - Lidos os Pareceres n•s 172-CCJ, fnvorAvcl c 173-CF 
(ouvidos os Ministérios da Faicnda c do Plancjamcnto e Coordenação 
Geral), contrário, com voto vencido do Senhor Sc:.nador Franco Montoro. 

6-7·71 -lnclufdo cm Ordem do Dia~ lido o Requerimento n' 126, 
de 1971, do Senhor Scnadot ~uy Santos, de sobrcstamento da matéria. A 
Comissão de Constituiçno c Justiça par11 proferir Parecer sobre o 
Requerimento, 

16·7·71 - Lido o Parecer n' 238/71·CCJ, pelo sobrcstDmcnto do 
Projeto. 

23·7·71 -Aprovado o Requerimento n• 126/71. 
254 77- Lido o Requerimento n• 81 j77, do Senhor Senador Daniel 

Kriegcr, solicitando que a mattrin tenha tramitaçllo conjunta com os 
Projetes de Lei dn C4mara n's 9/69 e 10/75 c com os Projetes de Lei do 
Senado n•s 64/65, 50, 76, 77 c 79/73,68,94 c 137/74, 43 c 76/75 c 11/77. 

23-5-77- Aprovado o Requerimento n• Hl/77. 

Obaenaçio: 

Os Projetes de Lei do Senado que tramitavam em conjunto çum o prc· 
sente Projeto foram arquivados, ao linnl du lcgislnturll pus5udu, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno. 

Em votuçào, 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da trumituçno du mutériu, 

queiram pcrmunccer acntadoa, (Pausa.) 
Rcjcitudo. 
O projeto 5crâ nrquivudo, feita n dcvidu comunlcnçlln li Cllmuru dm Dcputudos. 

O SR.I'RESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 10, DE 1975 
(n• 1.201/73, na Casa de origem), 

Acrescenta parágrafo ao art. 368, da Lei n9 3.071, de I• de janeiro de 
1916(Código Civil). 

Andamenlo: 

9-4·15- Lido cm Plcnflrio c despachado à Comisdo de Constituição 
c Justiça, 

23·5·77 - Aprovado o Requerimento n• 81, do Senhor Senador 
Daniel Kricgcr, solici~ando tramitação conjunta com os PLC n•s 9/69 c 
16/70 c com os PLS n•s 64/65, 50, 76, 77, 79/73, 68, 94'c 137/74,43 c 
76/75c 11/77. 

Oblt"a~io: 

Os Projetes de Lei do Senado que tramitavam cm conjunto cóm o 
presente projeto foram arquivados ao final da Legislatura passada, nos 
termos do llrt. 367 do Regimento Interno. 

Em votaçi!.o. 
Os Srs. Senadores favorâvcis ao prosseguimento da tramitação do projeto, quci· 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado, 
A mat~ria scrA arquivada. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Irem 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1971 
(n' 165, de 1967, na Casa de origem) 

Modifica legislação anterior sobre o uso da marca a fogo no gado 
bovino, c dâ outras providências. 

Andamenlo: 

19-7-71- Lido cm Plcnârio c despachado às Comissões de Agricultu· 
ra c de Finanças. 

5-8· 71 - Aprovado o Parecer 294-CA, no sentido de que o Projeto 
tenha tramitação cm conjunto com o PLS n' 143, de 1968. 

2·9·71- Lidos os Pareceres n•s 379-CA, ravorâvcl ao Projeto com a 
emenda que apresenta, c 38D-CF, favorAvcl ao Projeto c à Emenda n• 1· 
CA. 

23·9·71-lnclurdo cm Ordem do Dia tem a discussão encerrada com 
aprcscntaçi!.o de emenda, voltando às Comissões de Constituição c Justiça 
para exame do Projeto c das emendas c de Agricultura c de Finanças, para 
emitirem parecer sobre a emenda de Plcnflrio. 

Obte"acio: 

O PLS n• 143, de 1968, que tramitava em conjunto, foi arquivado ao 
final do Legislatura passada, nos termos do an. 367 do Regimento 
Interno, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação da matéria, 

queiram permanecer como se acham. (Pausa.) · 
Rejeitado. 
O projeto scrâ arquivado, feita a devida comunicaçllo à C4mara dos Deputados, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Irem S: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1972 
(n' 549 f72, nu Casa de origem) 

Dispõe sobre a ocupação de terrenos federais, c dâ outras 
providencias. 

Andamt'nlo: 

4·9·72- Lido c despachado b Comtu3c~ de Constituiçllo c Justiça, 
de Segurança Nacional c de Finanças. 

25-10·77- Aprovado o Requerimento n' .163/77. do Senhor Senador 
Daniel Kricgcr, solicitando que a mat~ri11 tc.,"a tramitaçllo conjunta com 
o PLS n• 255/76. 

Constam do pro ... 'flo.!B: 

I•) parecer da Comissllo de Constitutçdo c JuMiça, pela comtiluciona· 
!idade, juridicidadc c convcniencia quanto 1111 mtrito, nos termos de 
Substitutivo que uprcscntu com voto vcnc:c\,, cm sepurudo, do Senhor 
Senador José Lindoso; 

2•) parecer da Comissl\o dr Scgur; nca N:··~innnl, C'ontrArio uo Projc· 
to e uo SubMitutt• o da Comi~s!lo de ç,,,,~,ltuit:/\o c Ju~til;<t. 
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Ob~WrvMçilu: 

O Projeto de Lei dll Senado nv 255/76 que tramihwa em conjunto 
com o presente pr.:Jelo foi arquivado ao linal da legislu!Urn pa~sada, no~ 
termos do art, J67 do Regimento Interno. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores favoráveis uo prosseguimento da tramituçào do projeto, 

queiram permanecer ~entados. (Pau~u.) 
Rejeitado. 
A mat~ria vai uo Arquivo. 

OSR. PRESIDENTE (Nilo Coclho)-llem 6: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 64, DE 197~ 
(n~ I .480, de 1973, n11 Casa de origem) 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal (Decreto·lei 
n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 ), c dâ outras providências. 

Andamento: 

17·6·74- tido cm Plenário e despachado à Comissão de ConstilUi· 
c;ilo c Justiça, 

16-5-75 -lido o Parecer n' 77·CCJ, pela constitucionalidade c juri· 
dicidadc, com emenda que apresenta. 

22·5-15- Incluído cm Ordem do Dia, tendo a discus53o encerrada 
com aprcscntaçAo de emenda, voltando, cm con11eqUência, à Comissão de 
ConstituiçAo c Justiça. 

28-4·17 -Aprovado o Requerimento nt 76/77, do Senhor Senador 
Daniel Kricgcr, solicitando que a matéria tenha tramitação conjunta com 
o Projeto de lei da Câmara nt 25/75 c o Projeto de lei do Senado n' 
36/75. 

8·3· 78 - E. anexado ao Projeto de Lei da Câmara n9 5/78, nos termo5 
do disposto no art. 389, inciso 11, do Regimento Interno. 

8·3·78- Aprovado pela Comissão Parecer pela prcjudicialidade da 
matériu, cm virtude das disposições da lei n' 6.416, de 24·5·77, 

6·9·78- Volta a tramitar isoladamente, cm virtude da retirada do 
Projeto de Lei da Câmara n9 S/78. 

Obterucio: 

O Projeto de Lei do Scnndo nt 36, de 1975, que tramitava cm 
conjunto, foi arquivado ao final da legislatura passada, nos termos do art. 
367 do Regimento Interno. 

Em vot11çl1o. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitaçlo da matéria, 

queiram permanecer sentados, (Pawsa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coclho)-llom 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 25, DE 1975 
(n' 597, de 1972, na Casn de origem) 

Altera a redução dos artigos 6~ e 23 do Código de Processo Penal. 

Andamtnto: 

12·5-75- Lido cm PlcnArio c despachado à Comissão de Constitui· 
ç3ocJustiça. 

28·4· 77- Aprovado o Requerimento n' 76, de 1917, do Senhor Sena· 
dor Daniel Kriegcr, solicilllndo que a matéria tenha tramitaçllo conjuntn 
com o Projeto de lei da Cdmara nt 64, de 1974, c Projeto de lei do Sena· 
do n• 36, del975. 

8·3·78- E. anexado ao Projeto de lei da Câmara n9 5, de 1978, no~ 
termos do disposto no art. 389, inciso II, do Regimento Interno. 

6-9·78- Volllt a tramitar isoladamente, cm virtude da retirada do 
Prl)jeto de Lei da Câmara n9 5/78, 

Obten•cio: 

O Projeto de lei do Senado n• 36, de 1975, que tramitava cm 
conjunto, foi arquivado ao final da legislatura rmssada, no!i termos do urt, 
367 do Regimento Interno. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramituçilo do projcto,

qucirnm permanecer como se nchum. (Pausa,) 
Rcjeitudo. 
A nmt~riu v ui uo Arquivo, feita 11 dcvidu comunicação à Cdmuru do; Dc:putadn~. 

O SR. PRF.SIDf:NTE (Nilo Coelho)-lt•m H: 

PROJETO DELEI DA CAM ARA N•l70, DE 1974 
(nt 1.254/73,naCasudc:origc:m) 

Dispõe sobre o exercício da profissão de motoristu de táxi, c: dd outras 
providêncüts. 
Andamrnto: 

29·11-74- Lido em Plc:ndrio c despnch<tdo à Comi~sl\o de LeJdsluçtlo 
Social. 

10·10-75- lidos Pareceres n's 474-CLS, favoróvc:l, no.~ termos de 
Substitutivo que apresenta; c 475-CCJ, pela constitucionalidade c 
juridicidade do Projeto c da Substituvo. 

11·11·75 - E adiada a discussão da matéria p;tra audiência do 
Minist~rio do Trabalho, cm virtude da aprov:tçào do Requerimento 
n9 511, do Senhor" Senador Ruy Suntos. 

26·8~76- Lido o Aviso nt 456/76, do Senhor Ministro do Trabalho, 
encaminhando 1111 informações so\icitad;ts, 

Aprovado o Requerimento n' 384, do Senhor Senador Evandro 
Carreira, de adiamento da discussão para rccxamc: du Comissão de tcgislu
çi\oSocial. 

Obscnaçio: 

Consta do processo o voto vencido, cm separado, do Senador Ruy 
Santos, na Comissilo de lc:gislaçilo Social. 

Oc:~ignado Relator do vencido o Senador Accioly Filho. 
Em votaçào, 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra pura 
encaminhar a votação, 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Humberto Lucena, pura encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Para cncnminhar n vooação. 
Sem revisAo do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

To da 11 Casa ouviu atentamente, na tarde de hoje, as palavras que foram proferi· 
das tanto pelo Lidcr da Maioria, o nobre Senador Jarbas Passarinho, como pelo Lldcr 
da Minoria, o Senador Paulo Brossard, no que se relaciona à politica social do Gover
no diante da injusta distribuição da renda nacional, que está à vista de todos. 

Ora, Sr. Presidente, no momento, está incluldo nu Ordem do Dia, pura que o 
Senado delibere se deve ou não ter prosseguimento a suu trami!açAo, o Projeto de Lei 
da Câmara n9 170, de 1974, que dispõe sobre o cxcrclcio da prolissllo de motorista de 
táxi, e dâ outras provid~ncias. Os pareceres sllo favoráveis, e chamo a atenção do 
nobre Líder da Maioria de que o parecer da Comissão de lcsislaçlio Social, que é o 
6rgào principal, cm torno do assunto, é da lavra do ex·Scnudor Eurico Rc:-.t:cnde, que 
era o Udcr do Governo, no Senado Federal, c S. Ex• inclusive, apresentou um 
substitutivo que afinal foi aprovado por unanimidade. 

Pelo que, Sr. Presidente, ocupo 11 tribuna, neste instante, para rapidamente fazer 
um apelo cm nome da Minoria ao Sr, Udcr da ARENA c da Maioria para que u 
matéria tenha prosseguimento, a lim de que o Senado possa deliberar sobre o !iC:U mé
rito, de vez que se relaciona com uma classe bastante numerosa da sociedade brasi· 
leira. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a tramitaçllo da matéria pcrmanc:çum sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -110m 9: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 13, DE 1975 
(n• 1.829,dc 1974,naCusadeorigcm) 

Dispõe sobre Curso de Agropc:cuúrill, ministrudo pelo Centro de 
Treinamento de Trabalhadores Rurais, situado junto à Estação 
Experimental de Scrt~ozinho, no Município de Putas de Minu.~, Estado de 
Mi nus Gerais, c dá outraK providências. 

Andamtnto: 
23-4·75- S lido cm PlcnArio c dcspuchudo às Comissões de Edu· 

caçlio c Cultura, de Agricultura c de Finonçus, 
5·6·75- Em parecer preliminar u.,Combsilo de Educuçlio c Cultura 

solicitu dilig~ncinjunto ao Conselho Fedem! de Educação, 
10·3·76- Devolvido à Comissl\o de Educaçilo c Culturn, cm virtude 

de nlio ter ~ido atcndidu a dilig~nciu pelo Ministério da Educuç~o c 
Cultura. 

Em votaçilo. Oa Sn, Senadores que concordam tenha o projeto pros~cttuimento 
cm sua trumituçilo, queirum pcrmunccer ~cntudos. (l•uu~u.) 

Rejeitado. 
A matéria ~erti urquivuda, fcitu ii devida comunicuçilo à Climaru tios Depui!Him. 
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O SR. PRESII>ENTF. (Nihl Coelho) -ltt>m III: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 55, DE 1976 
(NY 3::!2, de 1975, nu Casa de origem) 

Modilicu dispo~oitivo da Lei n' 4.137, de lO de setembro de 1962, que 
regula a rcprcsslic no abuso do poder cconômico, 
Anda.mcntu: 

17·11·76- Lido cm Plenário c dcspachudo às Comis:iõc~ de Economia 
c de Finançu~. 

5·5· 77 - Em parecer preliminar, a Comissllo de Finanl;'as solicita 
uudiência ao Ministério du Indústria c do Comércio. 

10·8·77- Oc\lolvido l1 Comissão de Finunçus, cm virtude de nllo ter 
sido arcnd1da u diligência pelo Ministi:rio da Indústria c do Comi:rcio. 

14-11· 77- Lidos os Pareceres n's 931-CE, ravor6vcl ao Projeto c 932· 
CF, contrário, 

Em votaçllo. Os Srs. Sl!nadorcs que aprovam o prosseguimento da tramitução do 
projeto, queiram pcrm<~ncccr sentados. (Pausa.) 

Rejeitado, 
A matéria vai ao Arquivo, fcitu a dc\lida comuni~açilo à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (:'l'ilo Coelho)- Esgowda a matériu constante da Ordem 
do Dia, 

Concedo a palavra ao ncbrc Scnudor Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES CARENA- PA. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sinto·mc particularmente feliz c:m assomar, pcln primeira vc:-t, a esta augusta 
tribuna, que tantos c tantos ilustres patrlcios têm honrado c dignificado, no passado c 
no presente, numa sucessàll ininterrupta de pâginus sloríosus de: nossa História, 
diante do qual o nove! parlamentar que sou, num incipiente aprcndiz<~do das grande· 
tas desta Casa, curva-se reverente c emocionado, na ousadia, da estréia. 

Ouvimos antes, nesta tarde: mcmorllvcl, dois pronunciumcntos que:, pelo brilho 
excepcional da inteligência dos seus oradores, alçaram os dcb:ltcs a ponto poucas 
vezes alcançada nesta nobre Casa. 

Conforta-me c apoia-me, entretanto, a c:~pcrança. de que, com u cxpcriê~cia 
acumulada cm largos anos passado$ cm diferentes postos de alta responsabilidade pr~ 
vida pública de minha terra- como Juiz Togado c Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da B• Rcgillo, como Dirctor da Faculdade de Direito, como Reitor du 
UFPa, como Governador do Porá- cu logre, senão o sucesso do brilho supcrno, 
pela excelência do orador, ao menos o sabor da atenção despertada, pela C:)líCclência 
do tema. 

E é por tal razão que trago à baila neste Plenário algumas considerações sobre 
um fato recente que, cm seu conteúdo c cm suas conseqUências, contém excepcional 
significado de civismo, de brasilidadc, de seriedade no trato da coisll pública, niio só 
no âmbito da rcgillo amazónica, mas, tambtm, para todo o Pars, como exemplo c 
como testemunho. 

O fato é c.stc: no dia :U de janeiro do corrente ano, cm Brasllia, perante altas 
llUtoridadcs do Ministério da Educação c Cultura, os Senhores Magníficos Reitores 
das cinco Universidades Federais localizadas na Amazônia Legal firmaram um 
PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO, cujo texto passo a ler: 

"Os Reitores das Universidades Federais da Amazónia Legal (Acre, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso c Pará}, reunidos cm Brasnia c 
sentindo u necessidade de: uma reciproca intcgraçllo como etapa indís· 
pcnsávcl pura que suas respectivas IES vunicipcm decisivamente do pro· 
cesso de dcscnvo\vimenlo regional c nacionü\, reconhecem c proclnmum os 
seguintes principias orientadores da açlo conjunta que desejam assumir 
cm nome de suas Universidades: 

I. A intcgruç!l.o das Universidades Federais da Amazónia Legal, nos 
moldes cm que é assumida, a partir deste documento, responde uo objciivo 
maior de intcgraç!l.o nacionul, meta primordial do governo federal c 
representa o encontro dessas Universidade:~; com as comunidades cm que 
estilo inseridas. 

~. Por estarem localizadas dentro de uma rcgillo de grande dimen· 
silo cspnciul c de reduzidos recursos viârios c de c:scnssos meios de com uni· 
caç;'lo, tornu·sc imprcscindlvcl o r.sforço conccntrudo d11s Univc:r~idadcs 
du Amnzónin pura vencerem o isolamento que us 'cparu c aproximurc:m·sC 
umas dus outras com objctivo de melhor conhecimento reciproco, colubo· 
r:tc~o efctivu, de verdadeira intcgrnçno c de: procuru de rrop6sitos comuns. 

J. Levando cm conta as caractcdsticus muito especiais dn regiilo 
umuzônicu, dcvcrno us Universidades debruçar-se sobre si mesmas, pura 
dcnnircm um modelo institucionul c estrutural busicumcnte comum c cs
tubclccer estrutéciu~ cspccrncas c originais pum utingir a nnalidudc de suu 
cxistênciu, evitando com iuo u udoçllo ucrlticu de modelos consagrud~'s 
cm outra~ regiões, 

4. A intcgruçl'lo da~ Univcnidadc:s umuzónicus; ulém de etapa 
importuntc nu formuçl'lo de umu comunidudc un!vcrsitOriu rcgionul, 
dcvcrâ ser nl'lo só um ['lrogrnmu de rucionulizuçilo de recursos c uspiruçi\o 
de Clllnbornçi\o rccl['lrocn, como tumb~m experimento puru ubordu~em 

conjuntural dos problemas comuns c o cstubclecimcnto d~ umu linguagem 
comum no diálogo com o Ministi:rio da Educação c Cultura c com todas 
ILS demais instituições federais ou regionais que atuum nu área amuzônicu. 

5. As Universidades que se inserem nu Amazônia Legal brasi\cim 
ni'io tomar!l.o sob sua responsabilidade u solução de problemas da ulçada 
dos órgãos governamentais, mas Ormarlio laço~o de coopcruçào técnica, 
cientifica c cultural que trarão subsidies à tomada de decisões dos poderes 
no tocante à Amazônia Legal Brasileira. 

6. A colaboração plancjada e sistematizada entre as Uni\lc:rsidades 
Amatônicas buscará ahcrar a politica existente que as faz sempre olhar cm 
dircçâo de outras regiões do pufs c inclusive pura o exterior, cm busca de 
ajuda, conhecimento, competência c desempenho, os quais. nu maioria das 
vezes se encontram nu própria Amazónia. A integração que ora ~assumi· 
da busca a valorização dos recursos humanos da rcgilio Amazónica, 
inclusive na formulação de uma política objctivamcntc voltada para as 
condições funcionais c contextuais do corpo docente, para adcquá·l~s ao 
perfeito cumprimento das atividadcs·fins da Universidade. 

7. A integração das univc:rsidadC5 amazónicas não pretende 
apresentar-se como politica de grupo, fechada cm seus propósitos c cm 
suas atividadcs, mas será, sobretudo, uma união de: forças vivas, convoca~ 
das pura umu uçllo conjunta a favor da rcgillo c da sua realidade, buscando 
a criação de uma consciCncia umazõnica cm relação ao seu futuro c lls suas 
potencialidades, compatlvcl com o propósito de outra .. instituições 
voltadas para a Ama~:ónia como objctivo da açilo administrativa, politica, 
social, c:conómica ou de interesse cientifico, c levando sempre cm conta. 
como ponto de referência, a universidade dos valores definidos. 

8. A integração das universidades amazônicus buscará a instituição 
de uma filosofia básica que inspire principias comuns de uma política subs~ 
tancialmcnlc comprometida com a urgente qualificação do nivcl de 
ensino, com a indispensável institucionalização c consolidação da pesquisa 
c com a crescente c abrangente interiorização das atividadcs comunitárias, 
devendo os programas cspccfficos ser conduzidos para atingir a pro· 
blemática da região, dentro de uma pcrspcctivn global c através de 
abordagens comuns, 

9, O Programa de Integração das Universidades Federais da Amazô· 
nia será coordenado por uma Comissão Central constituida dos Reitores 
das Universidades participantes, a qual se vinculará ao MEC, através de 
um representante autorizado por este, - e já o foi - para efeito de 
articulação, acompanhamento c apoio, c udotarll, no âmbito das rcspccti· 
vas Universidades, as medidas ncccs!lárias à institucionalização e opera· 
cionalização do Programa, atr'avés de uma Comissllo Executiva Regional, 
integrada pelos Pró-Reitores de Plancjamcnto ou similares." 

Como é fácil de perceber, sem necessidade de adicionais c prolongudas cxpli· 
e<~çõcs, o fato é novo de pioneiro, no contcllto da educação superior brasileira, pois 
demonstra à saciedade que, numa das regiões mais vastas, carentes c menos 
favorecidas desta Pais, como o mesmo impacto dos grandes rios daquela terra, o mi lu· 
gre da uniilo de forças para o desusado c corajoso compromisso com a rea\idudc 
ambiente c com o desenvolvimento regional, cxsurgc de forma esplêndida. 

O Sr. Jarba• Paaaarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOVSIO CHAVES (ARENA- PA)- Com muito prazer. 

O Sr. Jarbu Pawrlnho (ARENA - PA) - Ouço V. Ex• c lembro-me, 
inicialmente, com orgulho da vitória pessoal de V. Ex• nus últimas eleições na minha 
terra. Chega V. Ex• ao Senado, através de uma vitória nllo 'ó irrctorquivel, como 
precedido de umu rcputaçllo allamcntc justific:ada de homem inteligente, lúcido c 
erudito. Eu cstrl:ia de V. Ex• na tribuna desta Casa se faz por um tema que não 
poderia ser mais ndcquudo t. pcrsonulidadc de: V. Ex•, o tcmu que foi c acho que 
continua 'cndo o objcto principal das preocupações de V. Ex• como homem público 
c das preocupações de V. Ex• como homem cm si: a Educação. Reitor Magnifico du 
Universidade Federal do Pará, com um reitorado prolicuo como V. Ex• teve, 
posteriormente Governador do meu Estudo, V. Ex• truz aqui a esta Casa o conhc· 
cimento de um documento, que explicado por V, Ex•, ganhur6 alturu ainda maior. 
Porque, permita que digu a V. Ex•, ainda há algum tempo, ouviu cu falar por parte de 
um Deputado nu Cámaru dos Deputados, a respeito do tema da integração, mus de 
um modo que me parec-eu obliquo, estranho, c que, no prcllmbulo do discurso de 
V. E:w.•, desde logo V, Ex• espancou cm relação a essa dúvida que cu pudesse ter. Por 
isso receba, meu curo colega, a puluvru de aplauso do seu humilde companheiro de 
Buncuda, 

O SR. AL0\'510 CHAVES (ARENA- PA)- Muito obrigudo; estou muito 
honrado com o apurtc de V. Ex• que constitui uma valiosa contribuiçllo pura o 
pnmunciumcnto que estou fazendo, nilo só pela autoridade de L! der do Governo c do 
nosso Purtido, mas sobretudo pelo extraordinário cubcdul, conhecimento cic:nt!lico 
que V. E:v adquiriu, quando dirigiu com lucidez e proficiência, o Minist~rio du 
Educuçi'lo do Uru~il, :til introduzindo modificuçõcs, que hlio de li cu r no!< Anuis duque· 
lu instituiçllo, como da.• mui., cornjo.~Lt~, mu.~ lllmMm dns mais objctiva.~. dus mais 
úteis c t.lus muis neccssârius uo desenvolvimento da Educuçl\o superior, du Cultum c 
dn~ Letrus neste Pnl~. 
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Em verdade, o fato que acabo de relatar c a!> grande!'> linha~ tr.lçtu.l.~~ nc.~lc urroj.t· 
do texto nllo fHtdcm se~ vi1.ualizudo~ como um ponto ~nhtúri•l na hi~t.Jria cJuc.lcillll;l\ 
du Amazônia. A integração rcgionnl das Universidade~ Amittón1cas, I.{UC trun~pir.t Jo 
ti!Xto aprcscntudo, é o âpicc: de um proccs~o a~cc:ndentc cuj11~ migcn~ llevem l>Cr bus
cadas muito antes, na preparação intimorata e na aç:1o lúcida de lfdcrcs educaciunai'> 
t: nas decisões acertadas de uma pli:iade de Reitores, tod.H con~cicntc!> Uc ~Juc, ,cm 
excepcional esforço e sacrificio e, sobretudo, sem e~trc:ita c indom:'1yel ~olid.uicd;u.ic 
entre pessoas c instiu~içõcs rc:spons~veis, nilu scrâ possível jamai!> enfrentar o dc:sutio 
da vastid!lo- do panorama físico e do panoramu sócio-cuhural. 

A mim, quando Reitor da UFPa, couhe-me a t:~refa, que reputo um mi.~to de 
privilégio c de aventura, de instalar a Reforma Univcrsitúria, pão uinda quente dos 
fornos legais, servido à fome das aspirações e reivindicações ucumuludas durantr: 
muitos anos. A cátedra vitalfcia ruiu, como cst6.tua colossal aluida pela base. O regime 
seriado sofria a fragmentação dos créditos c das disciplinas diversificadas. A nc,.i· 
hilidude c a liberdade, entrando pelas janelas dos Dcpllrtamcntos arejavam o edifício 
!>ecular c bolorento dos cursos estanques, acadcmizudos num ensino teórico c dcJoliga· 
do da realidade. E acima de tudo era proposta à Universidade um "Enigma de 
Esfinge", no convite a que buscasse os rumos de sua verdadeira identidude. Masjâ cm 
meu discurso de posse como Reitor, cm 4 de julho de 1969, cu declarava sem subtcrfú· 
gios qual deveria ser a vocação c a destinação da Univcrsidndc du Amuzõnia. Cito, 
data vin{a, o texto daquele discurso: 

"A criação da UFPa, correspondeu a dois objetivos igualmente 
essenciais:- um gcn~rico, de progresso quantitativo c qua\ilativo da~ c li· 
tcs nacionais; outro especifico, de elo indispensável no esforço de valori7.a
çllo económica da Amazónia". 

E mais adiante: 
"A USPa, entretanto, ao Judo desta missão nacional, I cm outra C\peci

ficu, a de centro propulsor do progresso amazónico. 
Conhecer o mundo amazõnico pela pesquisa, estudo c observ.1çào de 

suas peculiaridades; programar o necessário c prover para retirá-lo do 
subdesenvolvimento cm que ~te cncomra; sobretudo, exccut;ar os 
numerosos c diferentes trabalhos correspondentes àqueles objctivos, era c 
é, no nosso entendimento, o duro e fecundo roteiro daS gerações uni· 
vcrsitárias da Amazônia". 

E ainda: 
"Nilo se pode esperar que a Amazónia progrida c !>C valorize pura, cm 

conseqUênciu, ter uma grunde Universidade. Ao contrário, é inadiável 
consolidá-la, dar-lhe imediatamente todu cliciénciu ao nosso alcance, 11c 
desejamos estabclcer condições cfetivas de recuperação do vale amazõ· 
nico. Desse ponto de vista esta Universidade possui curá ter especial. Não~ 
apenas, como cm toda parte, um centro de cultura. Aqui é, também, um 
eixo propulsor do desenvolvimento cconômico." 

Como vêem V, Ex•s, este discurso posicionou nllo upcnas o pensamento do Rei
tor, mas estàbclcccu as linhas mestras que iriam caracterizar u administração que se 
iniciava c, dai por diante c irreversivelmente, toda u utuação da Universidade nu ârea. 
Da palavra à uçilo, o modelo de reforma por que optamos pura u Universidade Fc· 
dcral do Purâ, com ser um modelo pioneiro, sobretudo no tratumcnto que deu ao 
~is tema ucadi:mico, já mostrava cm suu emutura sinais inequívocos de vinculaç;)o 
com a realidade, 

Na elaboração dos documentos que institucionalizaram u reforma dn UFPa
muis precisamente na apresentação do Novo Plano de: Rcc~truturaçilo, e~~as diretrizcs 
balilaram a concepção qÚc, apoiada cm lúcidos c:~tudo:. fcitu11 no ~c:tor de pluncju· 
mcnto univcrsitârio, proclamava que a Instituição deveria ir bu~~ur no univcnal n:lo 
apenas seu instrumental tCcnico-cic:ntílico já claborlldo por outrO!:> entidiidcs ~.:ongC
nc:res, mas tamb~m uma preocupação bâsica, que- pode ~cr resumida nas pnlnvras 
promoçio humana. Constitui-se a Universidade, historicamente, um instrumento 
orientado parA a c(cvaçilo intelectual, moral c cultural do Homem, c, con~cqUcn
tementc:, um meio para u sua libertação das tiranias da NalUrc:t:a c da própria socie
dade. 

E nc~>sa linha de considerações se ncrcsccntuva: "E~su perspectiva nl1o pode ser 
perdida pela UFPa, mas sendo esta uma universidade brasileira tem por missão mui~ 
imediata aplicar-se ll clcvuçllo do homem brasileiro. Seu papel de co-urtflice do 
processo civilizador c de co-autor do I tomem Novo devcrâ inserir.r.c dentro do qua· 
dro existencial brasileiro. Do progresso cicntrlico e tecnológico universal dcvcrã estar 
apta u extrair o que tem de adupt4vclll realidade nacional, tornando-se, udcmui11, ins· 
tramcnto de antccipuçilo cm relaçilo às mudunças impostas pela própria vidu humana 
em sociedade, 

Sendo, por~111, umu inatituiçl1o de ensino e pesquisa de uma nuçllo que lie libertu 
do subdesenvolvimento, seu cnfoque c seu instrumental dcverllo estar voltadJ~ 
ncccssurlnmcntc para a c11.plornçilo de todas as possibilidades ao seu alcuncc, no senti· 
do de converter aquela insplraçilo universal num meio concreto pura o desenvolvi· 
mente sócio-económico do Pais", E mais concrctumcntc ufirmuvu-se cnt1!.o: "uma dali 
prlnclpuis turcfas da UFPa deverA, portanto, ser a de contribuir puru que se conr.trua 
a verdadeira face dn Amazónia, ou seja, u rcvclaçilo du uutênticu rculidudc rer.ional, 
tanto Oalca como humana. Ao mesmo tempo, deverA concorrer pnru us formuluçõe~ 
urgentes dus estratégias c programas reclumudos pelo processo reglonul de ocupaçilo c 
crescimento económico c humuno cm todos os tientido!i, dentro do cont~,.to nucionul". 

Além das Umdadc~ Jc l:::n~mo, crmmos, vencendo à fur~a de mutta \Clhl~ldaJ\! a 
naturul pcrplc::Üdítdc Jus úrg:'10~ 4uc apwv.~ram o nu~su bt!IIU\" - cum u ilpüiu 
firme, dr.çidiJo c lúciJo, do cutilo Mim~tro Ja Educuçào, nm~u prt·..:l!lru .uni~o c cole· 
J.!·'· Scn;~J,,r Jarb;a~ Pa~)arinho -\rés Unidades que chamamo~ de inti'K'i1L'do, P•tlavra 
que j.í compendiJ\'U e ini..:iuva todn tun processo <1uc se con~;~gra, agor;a, 011 

1'1\0TOCOLO DE INTEGRAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DA AMAZONIA. 
b~es órgão~ de integrnçilo ~lo: o Núcleo de Patologia Regional, o l'iúclco de Ciênciu~ 
Grofhica5 c Geológicas c o NUcleo de Altos Estudo~; Amu1õnicos. Se todos tri:s 
prosscguirnm, sob o comando do~ Reitores subseqUentes, a cumprir a sou turda, 
como órg;lo Jc pcsquisn e debute que do, tanto no conhecimento cJwu.~tivo du pato lo· 
gia, purn defesa do homem, como no levantamento da potencinlidudc minem lógica dil 
Regmo, como no aprofundamento da temática sócio-politica d;t amuz.onologia, 
cumpre destacar, sem qualquer ensombreamcnto dos dois primeiros, mas apenas 
levando cm conta a projcçllo nacional c internacional que adquiriu e o rc~pcito 
indiscutível que merecem os seus estudos, o Núcleo de Altos Estudos Amuzôniços
NAEA, cuja capacidade técnica c cxpcriCncia acumulada nestes últimos unos têm sido 
utilizad:as pelo próprio Govcmo Federal, através do ltamurati, pur;t Cursos li:~ mais 
alta categoria cuja11 vagas silo disputadas pelos pulses du Bacia Amalónica c outros da 
AmCrica Latina, numa irrctorquivcl demonstração de seriedade do trabalho que ali se 
desenvolve, 

O Sr. Jorxe K1lume {ARENA- AC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Com muito prazer, nohre 
Senador. 

O Sr. Jorxe K1lume (ARENA - AC)- V, Ex• cst4 estreando, c eu tambi:m, 
neste primeiro aparte, c o faço com muita alegria. Quero saudar V. Ex• pelo magnffi· 
co pronunciamento que está fazendo e dizer que este encontro de educadores du 
Amazónia ~.uma prova da conscientizaçilo desses elementos preocupados cm rcsol· 
ver, através da educação, o problema umazônico. Nlio hâ dúvida uiHuma que é uma 
nova aragem que está soprando em nossa rcgiilo c nào M dúvida alguma de que " 
Amazônia, ~tcguindo este caminho, dentro em breve alcançará seu radioso destino. 
Parabéns. 

O SR. ALOVSIO CHAVES (ARENA - PA) - Agradeço o aparte do meu 
eminente colega, representante do Estado do Acre que estâ, realmente, incorporado a 
esta iniciativa do magnffico Reitor desta universidade que subscreveu este doeu· 
mcnto. Este documento tem uma signilicaçilo maior. A\Cm do que possa reprcscntur I 
no campo da pesquisa, do ensino, da cultura para toda u regillo da Amazônia Legul, 
creio que C o instrumento vAlido para se executar o Pacto Amazônico no que di1 
respeito ao estudo, à pesquisa da realidade amazónica, ao desenvolvimento artí~tico c 
cultural, metas que já foram dclinidus atrav~s de universidades brasileiras com a cria· 
çilo nesta nova mentalidade, que pouco a pouco se implanta cm toda~ essas grandes 
instituições de ensino superior da ârca, _ 

As universidades se anteciparam e ofcrc"-eram ao Govcú\0, como nós vislumbra
mos desde 1969, um instrumento válido, brasileiro, c eficaz: parn dar cumprimento, 
cm parte, a esses comprominos internacionais com cs pafses tributários da Rc:siào 
Amalônica. 

Mas~ preciso reconhecer que foi na gcstlio do atual Reitor du UFPa, o Prof. 
t\racy Amazonas Barreto, competente m~dico, ilustre Professor c meu dileto :.migo, 
que todn9 estas id~ias, contngiando as demais Universidndes da Amuzônia, brotum 
agora com o vigor sazonal dos trópicOs, recolhendo todn a pregação anterior, carrcan· 
do u seiva de todos o.~ esforços pretéritos c sintetizando, neste PROTOCOLO O~ 
INTEGRAÇÃO, todos os anseios c todus as esperanças de que se alimenta, 

~ de justiça enaltecer esse gesto dus Universidndes da Ama1.ônia Legal, 1111 

momento cm que se reúnem para dizer a todo o Brasil, firmando um documento de tnl 
rcspon~tabilidudc, que encontrarum lina\mc:ntc resposta à intcrrogaç~o da E!'llinge c sa· 
hcm o que são, conhecem seu destino c descobriram seu caminho, c que tudo is~o se 
resume numa só palavra -lntegrarilo, no sentido de co\abomç~o rccfproca, de inelu· 
távcl compromisso c de luta soliddriu cm favor de torJa 11 comunidade ;tmazóni::u, 
numa formu de participação cfctivu no processo de desenvolvimento nuciunal. 

Nilo se trata, como ali cstã dito inequivocamente, de formarem um ghrtto, mtts 
de ~e darem as ml1os c fazerem um ato de fé em si mesmas, abandonando uma po\iticu 
dcsnacionalizanlc perante o know·how estrangeiro u fuvor du vulorizução da tccno· 
logia nacional c regional, única com capacidade de rc:Jo\vcr plenamente todos Os nos· 
sos problemas. 

Srs. Senadores, no momento cm que dou ciencia u esta Ca~a dos propósito~ c da 
clarividência das Universidades Federais de minha rcgiilo, desejo que todos fiquemo~ 
nllo apenus informados, mus, sobretudo, contagiados por aquele idealismo corajoso c 
consciente c, uo arrepio de quai~qucr vinculações "eleitorais ou emocionais com outra~ 
regiões do Pul~. nos 1intamos rcapond.veis pelos destino~ da Amazóniu, que se não 
pode libertar sdzinhu 'do utruso que 11 sufoca, mas cujo dclicnvo\vimcnto trar;\ U'!J 

acr~~cima: colossal ao progresso nacional. 

O Sr, Joio Bo~en (ARENA- AM)- Permite V. Ell' um upartc? 

O SR. ALO'V~IO C,HAVF-'l'(ARENA- PA)- Com muita Kati&IUçllo, nohre 
Senador Jofio DotiCO, 

O Sr.Joio Rosco (ARENA- AM)- Serei muito rApldo, poi~ e~tou upcn1as me 
dclicncumbindo de uma obrigação de, neatc momento, cumprimentA-lo. Veja V. Ex• 
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~Omll a vida púhli~a, qu..: nn~ co~u~a p.:r~alço~. no!> !.:oiU~il di!>~ílhon:~. ofcr..:..:..: e~t>h 
11portunidadc!>. V. EA' pod..:, hoje, na sua cstréh1 no Scn01do, ..:urno parl<~mcntar, :-...: 
~.:ungratulur com uma ini~o:iativa 'JUe i: fruto de um trabalhu !>CU iuicial, c tC!>uhadu d<i 
!tUa mente privilef•,iuda como Reitor c, d..:pois, como Ciovern••dor do btado du l'o~r:.. 
Vendo V. b• fa1.cr um pronun~;iumcnto de f~Jrrna tào corrcw, tão cx.emplur, bto t;1m. 
hí:m e~timula aqueles que est.io chcgundo aqui, como eu, par•• que entendam que a vi. 
Ja pública no~ reserva esse!> momentos gratificante~. momentos rculá:Jdorc!> como 0 

que estA vivendo V. Ex•, com n uniào conseguida entre a~ universidades da amazúniu 
pura um trabalho conjunto, em favor de uma melhor educação, c numa pc~quisa que 
conduza, ex.atamcntc, à ocupaç.ilo da umazônia a melhores caminho!>, 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Asradcço o aparte de V. Ex• 
Aliás, ambos chegamos juntos, inexperiente), u esta Casu, mas ambos com profundu 
amor à uma1.ónia, à qual temos servido ao fongo de no!ISU vida públíca, e continuare· 
mos a fazê·lo de maneira c~cmplar, procurando integri1·1a numa realidade amazónicll 

. e brasileira para, sobretudo, somá-la ao grande esforço nacional que visa assegurar n 
progresso, o bcm·cstar cu prosperidade de toda a Nação brasileira. 

. \. 

Não podemos, evidc:ntc:mc:nte, assistir impassíveis ao esforço que ali se desdobra 
e à luta que ali se desencadeia- porque é um esforço de brusileiros c é uma luta de 
irm<'ios, 

Este PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO sou, neste recinto, c:omo um grito de 
alerta ·mas também como um grito de 5ocorro, E se nãn podemos todos estar IA, in 
loco, com a nossa luta, com a nossn presença fisicn, podemos, entretanto, purticipar 
dessa luta com a nossa compreensão de seus problemas, com a nossa boa vontud~ cm 
buscar-lhe soluções e, sobretudo, com o nosso patriotismo para manifestar a esses nos· 
sos irmãos brasileiros das Universidades da Amazónia- que eles não lu tlim sós. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmali,) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coc:lho) - Concedo a puluvra ao nobre Senador 
Mauro Benc:vidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso,) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Perante o ph:nàrio do Senado Federal, na sessão ordinària de 21 de novembro de 
1978, tornei pública a intenção de reuparescntar, no inicio da atuall.egislatura, no~· a 
Proposta de Emenda Comtiwcional, rc:stabc:lecc:ndo a autonomia politica das capitai~ 
brasileiras. 

Recordei, na ocasiilo, que, no dia anterior, inexistira quorum no Congresso pnr;J. a 
votação da Proposta n9 12. de que fora cu primeiro signatârio, pois os parlam1fntarcs 
ainda permaneciam cm seus respectivo~ Estados, acompanhando os trabalhos nnais 
de apuração do pleito de: IS de novembro. 

Lamentei, da tribuna desta Cnsa, que milhões de: clc:itorc:~ se mantivessem frustra
das cm seu anseia dcmocrAtico de escolher, pelo voto dírcto c ~ccrcto. o prefeito c o 
vicc-prcfeito de sua cidade, em razi\a de ••uma norma iníqua e despropositada", 
inserta na Carta Magna cm vigor. 

Vale sa\i~ntar que ti proposiçlo em sua trumitaçào de noventa dias, bcneliciara· 
se de parecer favorAvc:l, da lavr:l do entilo deputado c hoje Senador Raimundo 
Parente, subscrito pela quase totalidade dos ~cmbros da Comis~ão Mbta que ~c 
formara para a apreciação d:1 matéria, nos termos prccanindos pelo Regimento C o· 
mum. 

A 17 de outubro, durante movimentada disculisào no Congresso, onze conp;res
sistas enalteceram a modilicaçllo constitucional incidente sobre o art. 15, reconhecen· 
do a justeza e a oportunidade de que a mesma bC: revestia. 

Pura quem, hd mais de uma década, se vem epcnhando a lim de re~tituir a 
autonomia politica, conspurcada às Capitais dos Estados, o insucesso acidcn1nl d.1 
última tentativa jamais poderia representar motivo de desânimo, ainda m.d~. porq1,: 
se aproximava o Pais do término dn excepcionalidade cm que mergulhara, dc:.de 13 de: 
dezembro de 1968, quando foi editado o AI·S c posto cm recesso, CLlnl bme nele, o 
nosso Parlamento. 

Nào sc:râ demais relembrar, neste instante, que, cm s~:tcmbro de 19b7, procu1c:i 
sensibilizar- ainda no dc5cmpcnho do mundato de dcputndo estadual c: quando er~ 
deferida às Assembléias a prerrogativa de propor altcraçilo nu l.ci Maior - o Pocier 
Ltgi~lativo de cada Unidade Fcdcrativa,levando·os, cm número de I::!:, a formaliztar J 
sua l,ropostu junto à Mesa do Senado Federal, t'.t·l'i do disposto no urt. 50, da Con~· 
tituiçào à época vigente. 

Em momento de extru.ordinAria significn.ção hi5tórica, tamb~m pela sm~tulurii.la· 
de dn iniciativa nos faatos da vida legislativll. brasileira, as Propostas foram cntrtgucs 
ao presidente Oilherto Marinho, que r;olcnemcntc se comprometeu a dar cuno 110 pe• 
didu,-rc:st:~c:itados os dispositivos regimentais pertinentes à c~pécie. 

Alguns dias depois, port:m, o Sen11do c 11 C4mura tiveram as 'uas portas ccrradn; 
cm consequencit& do urbltrio implnntudo no território nacional, utingindo dummc:n1~ 
a inlllituição purlnmcntu.r, num hiato prolongu.do, que repercutiu desruvuraveltncntc 
juntou todos os circulas de oplnl!!.o, 

Em 1975, ao chcg1u a e~tn Casa, honrado pclot aurrAgios da muioriu dos ccarc:n· 
ses, defendi, no prim~iro pronunciamento de ca.râter politico, u teae autonomisth, rcs· 
!illltando: 

:• 

"Tradi~;:ionalmcntc: auim ligudo ll tese da u.utonomlu, nilo mia ugor:~ 
que, chegando ao Senado, com cxprc:salvu mllrgc:m de votos confcridn~ 
pe.laa rortulczenlca, que huveriu de conformur-me com u cluinoro!til 
injus\\~lo pc:rpretadu contrll o eleitorado das capitais," 

Retomei a ârduu jorn<~da, com o mesmo cntu~iu~mo da!> pnme1ras hor.1~. 
c:~harrando, logo nos contactos iniciai~, com o obstáculo intrun~poní~cl da carencia 
de a!t.'tinaturas rara a uprcsc:ntaçào da Propostu de Emenda. 

Com vinte !tcnadores apenas, o MDB, sem a colahoruçlo da bancada da 
Maiori~t, via-se: impo'>sibilitado de alcançar o quof't4m de 1/3, inviabilil:~ndo a medid<1. 
no âmbito do Senado Federal. 

Somente cm agosto Jc: 1978, com a adeW.o de 6 eminente~ integrante-. da AH:~nça 
Renovadora Nacional, foi ultrapassado o número reclamado pela Con~tituiçàa, não 

!tC registrando, cm relação à Càmura, qualquer embargo, pai~ O!> c:mcdcbistu~ ali soma
vam 155 deputados - muito mais do que o estritamente ncccssârio pura permitir :~ 
tramitaçào da matéria, 

Com tào recuada tradiçiio de luta, rccngajo·mr: nesta batalha de conteúdo 
e~sc:ncinlmentc democràtico, contando, agora, com a solidariedade estimulante da 
unanimidade de meus companheiros de partido, que, tendo à frente o Diretório 
Regional de Sào Paulo, se dispuseram a patrocinar tamb~m esta cau~11, fazendo-o de 
forma decidida e entusiástica, 

Entenderam os opo~icioniatas do grande Estado bandeirante não ser mais pos· 
sivcl impor-se a quatro milhões de paulistanos um prefeito nomeado, ainda mais 
quando o Congresso seria- como será a partir de hoje- instudo a manifestar-se:, em 
tempo certo c improrrogável, sobre Proposta de Emenda saneadora, capãz de 
restituir-lhes uma franquia postergada desde 1966. 

O Sr, OrtttnQufrcll (MDB- SP)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR, MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso prazer, nobre Scn'· 
cio r Orcstcli Qu~rcia. 

O Sr, Omtn Quércl• (MDB - SP) - Quero upc:nas congratular-me com 
V. Ex•, c trazer 1.10 Senado o testemunho de um paulista que realmente verifica, no 
seio da opinião pública de Silo Paulo, principalmente na Capital, uma expectativa 
muito grande cm torno da emenda de V. Ex• Nós do MDB, como todos os da classe 
politica, que representamos o povo neste Congresso, temos uma rcsponsabilidad~ 

muito grande na aprovação dessa emenda; nós, que vivemos de esperanças, porque 
viver num regime como aquele onde vivemos é viver de esperanças, quando se pretc:n· 
de um regime: plenamente dcmocràtico; nós, que queremos ns eleições diretas cm 
todos os nfvcis, congratulamo-nos com V. Ex• pela ini-ciativa dessa emenda, que de· 
volve a autonomia politica às capitais. Quero testemunhar a V. Ex• que o MDB de 
Silo Paulo, quando tomou a dec:isilo de fechar qucstào paru que a Assembléia 
Legislativa do meu Estado deixe de discutir a. indicação do futuro prcreito, esperando 
a manifestação do Congresso a respeito da emenda de V. Ex1, o MDB de Sào Paulo, 
representando o povo do meu Estado, deu uma dcmonstraçllo de que espera, real· 
mente, a abertura prometida pelos detentores do Poder neste Pais. Essa emenda de: 
V. Ex•, pela oportunidade, pela grandeza, pela expectativa que gera na opinião pú· 
blicn de todo o Pais, merece ser aprovada, c o povo brns.ilcira cstarA li5calizanrio a sua 
aprovação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a V. E••. nobre 
Senador Orestes Qu~rcia, prlo ~c:u aparte. Atra..,·ts de V, Ex•, c:xpres!to os meus agrade
cimento~ ao Oirc:tório do MDB de Silo Paulo que, com sua histórica dccisào, ofereceu 
um suporte politico vigoroso ao movimcruo autonomista que estamos propondo ao 
Senado Federal. 

Continuo, Sr.l,rcsidcntc: 
Espero, :10 ensejo do trâmite da rcrc:rida Propostu, que novos c c:xrressi\'O!> te:-.tc:

munhos de solidariedade nos cheguem, conscic:ntiLando Senadores c Deputado't -
sempre scns{vc:h às reivindicações populares- a tornar efetiva a modificação do mt. 
!:i da Constituição brasileira. 

E aind:~ c~tc nno. de conformidade com dispo~içlo transitória inscrta na 
f"ropllsta, dote milhões de eleitores scr;lo chamados í\s urnas díl~ Ca('litai~. r~'· 
tilurando•SC: a salutar prerrogatha, cuja sustaçi\o, há mais de um decênio, ~c 
contra. punha às legítimas asriruçõc:s dc:mocrâticus de nossa gente. 

Sr. Presidente, SI S. Senadorc:., ao princfpio geral da cfcgihilídadc dos rrefeitm •• 
llbrc·sc: e:<ccçllo cm três cusos dbtintos: 

! -quanto aos Prefeitos dus capitais dos Estudos; 
I[- quanto aos Prefeitos das estàncias hidromincruis; 
!U- quanLo uos Prefeitos dos municípios considerados área de ltcguranç11 na

cionul. 
Enquanto os constantes dos itens I c 11 silo nomeados pelo Governador do 

Estado, com a aprnvaçâo da Assembléia Legislativa, os últimos somente o sào com 
:tp1ovução prtvia do Presidente da República. 

Re~saltNC que o§ 19, do art. 2S, da Constituiçllo de 1946, prescrevia, in l't'rhiJ.' 

Art.28. 
A autonomia dos Municípios !>Crlt assegurada: 

§i' Podcri\o ser r.vmeados pelos Governadores dos Elitados e dos 
territórios os Prdc:ito~ l.lus Cupitais, bem CDmo os dos Municlpios onde 
houver cstünciJs hidrominc:rais naturais, quando bencliciadus pelo Estudo 
uu pela Uniilo. 

A Emendo Constitucionul n' 12, de 8 de abril de I'J65, modificou a Lei Fund01 • 

mental à tpocu vigorante, excluindo do sistema de nomeuçllo os Prcfrito!t das Capit11b. 
Por sua vez, o Ato Institucional n• 3, cm 5CU an, 4•, restituiu a ~colhu por 

m1mcaçilo, com 11pr6vio assentimento das Asscmbl~ia~". o que roi reiterado no te.\líl 
.:u Constituição de 24 de janeiro de 1967 . 
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Preccit uu aquclt édito rcvolucion!'trio: 

"Respeitados os mandatos cm vigor, serllo nomeados pelos Govcr
no~dorcs de Estudo, os Prefeitos dos Municípios das Cupitub, mcdiamc 
pr~vio assentimento da Asscmbltia Legislativa ao nome proposto.'' 

O ex·Scnudor Paulo Sarasute, ao comentar u Carta de 67 c 5em dc~cjar com· 
rrornctcr-se com a csdrúltulu inovacilo- npcsar de sua notória idcntificuçào com o 
1ituucionismo, do qual era figura preeminente- assim se manifesta sobre a mcsmu: 

"Os que defendem a e11.ccçào nào procuram arrimá-la cm fund;l· 
mcntos de ordem doutrinária ou de ttica politica. Explicam-na, antes, com 
u inovaçno de razões de segurança pública c sob u alegação de qur:, pelu 
sua importância, os Municípios das capitais devem manter estrcitus liga· 
çõcs ~om o Governo do Estado c, portanto, nllo deve haver hipótese dus 
desvinculações politicas dos respectivos Prefeitos com os governadores," 

O Superintendente-Geral do Instituto Brasi!Ciro de Administraçilo Municipal, 
pr<lfessor Diogo Lordelo de Melo, reportando-se no amplo debate: cm torno da 
alltonomia das Capitais, afirma que: 

"Os Prefeitos nomeados não sllo melhores que os eleitos dirctamentc 
pelo povo. A defesa das eleições indiretas é apenas uma manifcstuçllo de 
ccntrulismo: o que, ali na I, é uma constante hi5tóricu no Brasil, agravada 
nos últimos anos, No Elitado Novo, por eltc:mplo, todos os Prefeitos eram 
nomeados," 

Vale realçar que, entre as dirc:trizcs que: buscarA seguir cm seu Governo, o futuro 
Prc1idcntc Jollo Baptista Figueiredo, inclui "uma maior autonomia dos Est~dos c 
M unic!pios brasileiros", o que: lhe tem propiciado aplausos indiscrcpantcs da grande 
imprensa do Pais. 

Para que o propósito do novo Chefe da Nação seja colimado, no que tange ao~ 
M unic!pios, torna·sc indispensável reintegrar-se a Capital dos Estudos na posição 
nntcrior, permitindo aos seus eleitores o cxcrclcio do voto na escolha do Prefeito c 
Vicc·Prefcito, 

Do contrário, u disposição presidencial deixará de atingir os núcleos populu· 
clonais de maior densidade politico-eleitoral, mantendo-se a discriminação 
an tidcrnocrAtica, cuja revogação se: impõe, sem mais protelações. 

Aliás, o jurista Temístocles Brandào Ca,alc;.nti, ao comentar o Cupftulo pró· 
prio, da Constituição de 1946, sintetiza cm q .. Jtro itens, as garantius gerais de autono· 
mi .a municipal, que sào: 

"I) clc:tividadc dos prcfl.!ito~ e vereadores: 
2) administração própria no que concerne uo peculiar interesse d<l 

Munic!pio; 
3) dccrctaçilo c arrecadaçii\.l dos tributm de suu competência e apli· 

ca~llo de seus recursos: 
4) organizuçllo dos serviço\ públicos locais." 

Vê·sc, assim, que no caso do prefeito nomeado, a autonomia é: utingidu naquela 
exigência basilar, por cuja observância empenha rum-se, no passado, um Rui Barbosa, 
um Pedro Lcssu. um Bento de faria, um Carlos Maximiliano, dentre outros. 

O grande pregador do civilismo cm nos~o País, num momento de arrebatamento 
or11tório, c~clamou enfaticamente: 

", .. u Bahia nilo tinha municfpioll, que nllo eram municípios os munici· 
pios baianos porque não gozavum de: autonomia c n~o gozavam de au· 
tonomia porque era. o Governador do Estado quem os administrava, no• 
mcando·lhcs os admini!.tradorcs," 

(Homero Pires, Vol. V, página 66. J'l34-:- "Comentários à Constilui· 
ç!io Brasileira.",) 

O Sr. Humbtrto Lucena(MDB- PB)-- Permite V, Ex• um apnrte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) -Concedo o or:.rtc ao nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Luttnl (MDB- PB)- Pnrn cm rápidas puluvras, trazer o 
apoio entusiástico do MDB da Parafbu à cmrndu que V. EK• apresenta, rcstubclc· 
~cnJo as eleições di retas pura prefeitos das capitais, V, EKt, neste momento, falu em 
seu. nome c de todos os cmcdcbistas c democratas tlo Brasil. 

O SR, MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agrudcço u V, Ex•, nobre 
Scnudor Humberto Lucena, que, ainda ao tempo cm que excrcin - c c::11.erciu com 
tanto brilhantismo - o manduto de Deputado Federal, defendeu na outra Cusu do 
üu1gre1so essa tese que ugoru, uma vez mais, vamos propor it consideraçilo du Con· 
11rc::sso. 

O Sr. Cunhal.lma& (MDB- PB)- Permite V, EK• um upurtc? 

()SR. MAURO m:NEVIDES (MDB- CE)- Concedo o upurte u V, Ex•, 
nnbrc Scnudor Cunho lima. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PU)- V. Ex•, Senudor Muuro Benevides, uo rea· 
prescntur u Emend<~ Constitucionul restabelecendo a uutonomiu das Cupituis, truduz 

o anseio, revela u nspiruçilo c encerra a reivindicaçilo de cerca de dole milhôes de 
brusilciros, na verdade. Mus, cm nome de Joi\o Pessoa, Cupiwl do meu Estado, que 
tumbtm ser(t beneficiada por essa emenda que V. Ex•, neste momento, oportuna
mente propõe, ugrudc:ce, utravts deste seu humilde representante, esse gesto que virá 
contemplar, que vir6tornar também, eficaz o voto daqueles opcr6rios, patrões, cstu· 
c.luntcs, universitários, professores, mcmc:s, alunos, enfim, todos poderilo tamh~m de· 
positur nus urnas os seus votos pura escolher os seus prefeitos, o chefe da Capitul do 
Estado. Agradeço a V. Ex•, cm nome dos paruibunos, cm nome, principalmente, dos 
pcssocnses, da Cupitul do meu Estudo. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Também cu, nobre Senador 
Cunha Lima, agradeço a V. Ex• a sua brilhante intcrvcnçilo, e queira Deus, num 
futuro bem próltimo, possam os pcssocnses voltar a escolher, pelo voto dircto, o prc· 
rei to daquela metrópole brasileira. 

Concluo, Sr, Presidente: 
Cláudio Pacheco, por sua vez, cm seu Tratado das Constitui~ões Brusilciras, à 

página 256, assevera: 

"0 verdadeiro conteúdo da autonomia municipal ~ o da elctividadc 
dos governantes do Município." 

No que tange às Capiluis do Pais, subestima-se, deste modo, um requisito primor· 
dial, impondo-se a sistemática da nomeaçdo, que vem representando usurpuçilo de 
prerrogativa atribulda às demais comunas brasileiras. 

E num instante cm que a Ansiu rcdcmocratizuntc domina o nosso povo, após 
tantos anos de cxag'crado autoritari,mo, o que se pretende, com a modificaçilo cons· 
titucional, ora encaminhada ao Congresso, através du Mesa do Senado, é devolver a 
doze milhões de eleitores o direito de, compareçendo às urnas, escolher, pelo voto 
dircto c 4Ccrcto, o Prefeito das Capitais, 

Sente-se, Sr. Presidente:, que a conscic:ntizaçilo popular cm torno dessa lcgítimu 
aspiraçil.o amplia-se substancialmente, envolvendo, hoje, ponderáveis segmentos da 
opiniilo pública nacional, que, nas ruas, postulam o seu atendimento. 

E as duas Casas do Parlamento, pela scnsibilidadci de seus membros, nilo podem 
manter-se indiferentes a uma altcruçilo de nossa Lei Fundamental, que vem ao cn· 
contro de: justa prctensil.o democrática, na defesa da qual tenho permanecido, há mais 
de uma década, imbuído sempre de propósitos nobres c patrióticos. 

Encaminho a V. Ex•, Sr. Presidente, u Proposta, com o cumprimento das for· 
mal idades previstas na Constituiçilo c no Regimento Comum. (Muito bem! Palmas.) 

!DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAURO BENEVIDES, EM SEU 
DISCURSO.) 

ELEITORADO DAS CAPITAIS EM I 5·11· 78 

Rio Branco , , , , , ..• , ......... ,, , .... , •.... , , , , .... , , , , , 
Macc:ió .................•.....•....................... 
Manaus ... , •..•. , .............•....... , , , , ..... , , , ... . 
Snlvador .•........................... ,,,,, ........... . 
Fortaleza •........................ , ... ,, ....... ,,, .... . 
Vit6tia ,, ............•................ , ............... . 
Goiilniu, .......... , .•...... , .. , .•.... , , , , .. , , , , , ..... , 
São Luis ..................................... , ....... , 
Cuiablt,, ..... , ... , , ....... , , ..... , .. , , , , , ... , , ,, ..... . 
Belo Horizonte , ... , , , , .... , .•. , .. , , .. , , , , , .. , , , . , ..... , 
Belém.,, .... ,,.,.,,, ..... ,, •... ,,, .. ,,, .... ,,, ....... . 
Joilo Pessoa . , , , .. , , , , , .... , , , .. , , , , . , , , , • , .. , , , ....... , 
Curitiba •.. , . , , .. , , , , , .... , , , ... , , ...• , . , , .. , , , , ...... , 
Recife ...... ,,, ...................................... . 
Tcrcsina, ............................. , , , , .. , , , , , , .... . 
Rio de Janeiro ...... , , , , .... , ..... , ... , , , , ..... , ,, .... . 
Natal,, .•........... ,,,,, ... ,,, ... ,, ..... ,., ... ,.,,,,. 
Porto Alegre., .. ,, .... ,,,,, .. ,,,, .. ,, ... ,.,,, ..... ,,,,, 
Florianópolis , ... , .... , , , , , ... , , , .. , , ...... , , , .... , . , . , 
Silo PaUlo ..... , ........ , , .... , , , , ........ , . , ......... , 
Aracnju ... , .... , , .... , , , , ... , , , , .. , , , ... , , , , , ........ . 
Macaplt .. , .. , .......... , ......• , .... , ...... , , ........ . 
Porto Velho , ... , , ...... , . , ... , , , , ... , , .... , , . , , ...... . 
Boa Vista .. ,, ......... ,,,,,, .. ,, .............. , ....... . 

Tot11l ,,,,,,,,, ••.••••••••••••••.•••••••• , ..••.•• ,.,,,, 

47.900 
126.203 
209.497 
517.298 
489,790 
96.811 

210.701 
114.176 
69,665 

757.788 
379,076 
108.355 
458.938 
462.340 
123,80') 

2.634,002 
150.166 
563.627 

!17.1HI2 
3.752.469 

103.11::!:0 
38,795 
84.1 10 
24.391 

)\,611.709 

O SR. J»RESIDt-:Nn: (Nilo Coelho) - Concedo u pulavm uu nobre Scnudor 
Nelson Curnciro. 

O SR. NEL,._"\ON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o ~cguintc dimmu.)
Sr.l•rcsidentc:, Srs. Sen;1durc~: 

... A trunsformaç~o do untigo Dcpurtumcnto do~ Correios c Tcl~grufos nu utuul 
Empresa Urusilcira de Correios c Telégrufos ucclcrou u melhoria du Serviço pmtul 
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brasileiro. Ape~ar da publicidade governarnentul, é evidente que e!osa melhoria c 
apcrfeiço;1mento não foram fruto da e~tinçào do cx·DCT e criaçi\o da EHCT, poi~ rc· 
sultado igual poderia ter sido obtido mantendo·5e o velho Departamento, duodo·lhe 
maior autonomia administrativa. O aperfeiçoamento do serviço po~tull: dccorr~nc1a 
natural do avanço técnico brasileiro c, sobretudo, du multiplicação de rccursm fina o· 
cciros propiciados à ECT. 

O problema, porém, não nos intcrmu, senão nu forma com que se i~norou m 
direitos do pc5soal do antigo Departamento de Correios c Tc:légrnfo~. atl: hoje objcto 
de gr;~vc:s discriminações c injustiças clamoro~a~. Es~c. um U!.fiCCto do prohh:ma que 
merecerá sempre a condc:naç!l.o de todos, pois nudu juslificavu a per\cguiçào moviJa 
!:Ontra velhos funcionârios. E cm grande purtc até hoje são vítimas imh:rc~i!S da 
tccnohurocracia, 

!! o que !>C dá com os inativos, aos quais se negou direito Uquido c ccrto. Muitos 
dclcs foram comi'Jclidos à aposcntadorin, deles !oC livrando o Governo, sem respeitar 
~cus direito~. Milhare!'i foram postos cm disponihilidade e outros redistribuídos a ór· 

· g~os diversos do Governo Federal. E c~se pessoal redistribuído, como se dá com os 
encaminhados ao DNER, veio a ser seriamente prejudicado, enquadrados cm cargo~ 
iniciais de carreira, quando jâ ~c 11chavam cm li na] de suus carreiras. 

Sr. Presidente, é grande o número de antigos servidores do cx·DCT, inativos ou 
transferidos para outros órgllos, que continuam injustiçados, sofrendo graves prcjui· 
lOS, pelo nllo reconhecimento de seus direitos. 

lnilmcras vezes lenho falado sobre o assunto. Pode ele scr resolvido ftlcil c 
rapidamente, através do reexnmc de cada cnso concreto, fazendo-se: justiça c cessando 
o espírito de discriminação que tanto mal tem causado a esse pessoal. 

E: uma questilo de justiça, de respeito à lei c ainda de humanidade, razão pela 
qual entendo que o Governo deveria examinar, com rapidez c imparcialidade, os 
casos concretos, dando-lhes solução conforme a lei. Para isso é ncccssârio, pori:m, que 
cessem as prcss3cs contra esses velhos servidores, que devem, mesmo, ser estimulados 
a agirem cm defesa de seus interesses, através de requerimentos que deveriam ter 
andamento veloz, imparcial c humano, com a única preocupação de restabelecer a 
justiça. 

Ene o apelo que renovo no Governo, especialmente ao Dirctor·Geral do DASP c 
ao Presidente da República, cm nome de tantos c tão desesperados funcionOrios que 
me escrevem ou me procuram pessoalmente, tangidos pela necessidade c dc~cjosos 
apenas de que seus casos sejam criteriosumentc apreciados. 

E: desumano manter situações de flagrante desrespeito a direitos inquestionáveis 
de homens c mulheres que serviram dezenas de anos ao Pais, confiando no Gover"o c, 
sobretudo, na lei. Essas injustiças devem ser corrigidas o quunto untes, para o bom 
nome do próprio Governo. Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montara, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Pal!i acompanha com o mâximo interesse a açilo popular, movida por operO· 
rios, comerci11ntes, engenheiros - a maioria rcsidcmc no Município paulista de 
Diadcma- que visa u anulaçilo do despacho do Governador Paulo Egldio, que upro· 
vou c mandou executar o Plano de Tratamento de Esgotos da Rcgiilo Metropolitana 
de Sllo Paulo (SANEGRAN), cancelando o plano do governo anterior, chamado 
"Solução Integrada". 

Considerando a importância dessa iniciativa popular c:m defesa da comunidade, 
c o exemplo que ela pode representar para outras regiões do Pais, transcrevemos, a se· 
guir, trechos da reportagem publicada hoje na Folha df S. Paulo, página 17, sob o 
título "Advogados minimizam o parecer sobre SANEGRAN", 

"A ação popular contra o SANEGRAN cstâ sendo movida por 24 
pessoas, desde novembro de 1977. O desfecho dever!\ se dar dentro de, no 
mtlximo, duas semanas, prazo que o juiz Alccb!adcs da Silva Minhoto 
Júnior, da 6• Vuru du Fazenda Estadual, tem pura dar a sentença. 

Os autores da açilo - operários, comerciantes, engenheiros, u 
maioria re!'idcntc no munidpio de Diadcmu - pleiteiam a anulação do 
despacho do governador Puulo Egfdio, de 28 de dezembro de 1976, que 
aprovou c mandou executar o plnno, bem come a condenação do~ rtus, 
com exclusão do Estudo c da SABESP, ao pagamento das perdas c danos 
causndos com a sustaçllo da execução do plano do governo unterior, chu· 
mudo Soluçllo lntcp:radu, c com u "indevida contrataçllo feita para o projc· 
lo do Plano Dirctor Suncgran". 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERF.O SR. FRANCO MONTORO. EM SEU 
DISCURSO) 

P•rcl'tr Contdrlo 

O purcccr do promotor Hcrbcrto Magallules da Silveira Jilnior, embo· 
ru meramente opinativo, causou certa estranheza, uma vez que atl: o 
promotor Adilson Rodrigues, dcsignudo untcriarmcnlc pura o processo c 
afustado rcpentinumentc do caso no m~s passado, quando o processo já es· 
tuva nu fusc de instrução (produçi\o de provas) c julgumento, manifestou· 
se contrário b. exccuçilo do SANEGRAN. O perito Vicente Subino de 
Almeida Cumargo, nomeado pelo juiz, upontou cm ~cu~ laudos periciuis 
lumhl:rn ser contrário uo SANEGRAN. A Comissão Estuduul de Investi· 
~uçõc~ du i\~scmbléiu Legislutivu, constitufdu no uno pussudo, concluiu 

~cr "prcjudiciul e onerosa a execução do plano". O depoimento das te~· 
temunhas arroladas durante o processo foi favorável ao~ autores. Apc~ar 
disso tudo, c du lei da Açilo Popular (nY 4,717 j75), cm seu artigo 16, parA· 
grafo quarto, dizer qu-:: é "vedado ao Ministério Público, cm quulqucr 
hipótC!IC, assumir a defesa do ato impugnado ou' de !teus autorc~". o atuul 
representante do Ministl:rio Público nu questilo, o promotor Silveira 
Júnior, ~e mostrou favorável à execução do plano SANEGRAN cm seu 
parecer, emitido anteontem, que considera n açllo popuh1r improcedente. 

Em linha~ gerais, o promotor Hcrberto Magnlhllc:., da Silveira Junior, 
apontou cm seu parecer, que qualquer solução sanitâria provocaria aigu· 
mu lcsilo à colctividadc c que não caberia ao Poder Judiciário optar entre a 
Solução Integrada c o SANEGRAN, c sim a.;; Poder Executivo, no uso do 
seu poder discricionário. 

"Com is!to- di1.em os advogados que cuidam du açilo - afastou a 
possibilidade de ser examinado o Projeto SANEGRAN, fw sentido de ser 
lesivo ou não. Quer dizer, ainda que o plano fosse ]e~ivo, nenhuma provi· 
dência caberia ao Judiciário, que só poderia intervir na medida cm que o 
ato fosse ilegal, deixando claro que, se não há ilegalidade, o Judiciário nilo 
tem o que discutir. O promotor conclui que o projeto nlo ê ilegal, sem 
demonstrar no entanto, um exame maior das diversas leis apontada!> na 
açl!.o como violadas pelo plano SANEGRAN." 

Dizem os advogados que não lhes cabe analisar as opiniões do pro
motor Hcrberto Magalhães da Silveira Junior. "jO que nilo representam 
mais do que sua posição no processo. O que nos importarâ, na rcalidudc, 
será a decisão do juiz da causa, na qual, segundo esperamos, seja feito um 
exame mais profundo c apurado das várias questões discutidas nesse pro
cesso". 

Dlrcllo dt Recorrtr 

Quanto no fato de o Ministério Público ter considerado que atos lcsi· 
vos no patrimõnio público ainda que não sejam ilegais não podem !iCT apre· 
ciados pelo Poder Judiciário, os advogndos disseram que, pela longa evo· 
luçilo de nosso Direito Constitucional, alcançou-se posição cxatamcnte 
oposta, ou seJa, é nsscgurado, na emenda constitucional de 1969, a 
qualquer cidadão, o direito de recorrer ao Poder Judiciário para pleitear a 
anulação de quaisquer atas que sejam lcsivo5 ao patrimõnio público, seja 
qual for a natureza da lesão. Antes dessa emenda, era necessário que o ato, 
altm de lesivo, fosse ilegal para justificar a açlo popular, 

"Exatamcnte com o objetivo de ampliar o campo de incidência da 
ação popular, a referida emenda dispensou o requisito da ilegalidade. O 
curioso porém- afirmam os advogados-é que o plano SANEGRAN, 
além de lesivo (fato nllo contestado pelo representante do Ministério Públi· 
co c até mesmo por ele reconhecido) t, acima de tudo, ilegal. Dedicamos, 
ao longo desta nção, numerosas e prolcnsu.da~ consi~'craçõcs sobre as 
diversas leis, regulamentos c demais atas normativos que consideramos 
violados pelo projeto cm questilo. Era de se esperar que o Ministério PU.bli· 
co do Estado de Silo Paulo, representante que é da comunidade, dedicasse, 
a essa lcgislnçllo, o e~ame mais aprofundado que a importância do assunto 
exige; exame que também é exigido pelas vastas repercussões que a decisão 
da causa, qualquer que seja tc:rO frente ao interesse público envolvido." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI\TE (Nilo Coelho)- Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designundo p~ru a 

de amanhil a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Mathia.r induida.f rm Ordrm dn Dia para qur o Plrndrio drlibrrt> sr d,-~rm lt'r 
pmssrguimrnto. 

(§ IQdo urt. J68 do Regimento Interno) 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• JU, DE 1q75 

(nQ 1.31"1, de 1973, na Ca511 de origem) 

Dli nova rcdaçilo ao art, 1.215 do Código de Processo Civil (Lei n~ 5.H69, i.Jc li de 
janeiro de 1973). 

Andamento: 

21·5·75-lido cm Plcnârio e de~pachado b.s Comissõc~ de Con~tituiçilo c 
Justiçu c de Educuçllo c Cultura. 

10·6·75- Aprovado o Requerimento n' 209, de 1975, do Senhor Senador 
Accioly Filho, soticitundo que o Projeto tenha trumitaçllo conjuntu com o Projeto de 
Lei do Scnudo nY 35, de IQ75. 

ObJm'tl(iJn: o Projeto de lei do Scnndo n9 JS, de 1975 fni urquivado, an nnul du 
lej;isluturu pussada, nos tcrmm f.lo urt. .lfí7 Jn Rc~timentnlntcrnn. 
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-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•43, DE 1975 
(NV973, de 1972, na Casa de origem) 

~Prc:"~ dfstico emulativo para c:liminaç~o das embalagens de comcrciulizuçllo 
final, inscrvfveis após a sua utilizaçllo. 

AndAmento: 

17·6-75- Lido em Plc:m1rio c despachado às Comissões de Saúde c de Economia. 
28-8-75- Aprovado na CominAo de Saúde parecer de autoria do Senador Otair 

Bcckcr, favorllvc:l ao Projeto, nos termos de Substitutivo que apresenta; 
18·5·77- Aprovado na ComissAo de Constituiçilo c Justiça, parecer de autoria 

do Senador Dirceu Cardoso, pela constitucionalidade c juridicidadc: ao Substitutivo. 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•44, DE 1975 
(N•I.718, de 1973, na Casa dcoriaem) 

Revoga a Lei n•4.611, de 2 de abril de 1965, que modifica as nounas processuais 
dos crimes previstos nos arts, 121, § 3•, c 129, § 6•: do Código Penal. 

Andamenlo: 

17·6·75- Lido cm Plc:ni\rio c despachado à ComissAo de Constituição c Justiça. 
2-5-77 - Aprovado o Requerimento n' 82/77, do Senhor Senador Daniel 

Kriegc:r, solicitando que a mat~ria tenha tramitaçllo conjunta com os Projetas de Lei 
do Senado n•s 104, de 1973, 19 c 48, de 1974, c 83 de 1975. 

ObJtrvação: Os Projetas de Lei do Senado que tramitavam cm conjunto foram ar· 
quivados, ao final da Legislatura passada, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 54, DE 1975 
(N•108, de 1971, na Casa de origem) 

Acrescenta parâgrnfo ao art. 8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que 
Institui o Código Eleitoral. 

Andamento: 

t-8·75- Lido cm PlenArio c despachado. à Comissão de Constituição c Justiça. 

-s-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•78, DE 1975 

(n' 891, de 1975, na Casa de oriacm) 

Dá nova rcdação ao§ Jt do artiao 67 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 197 t. 

Andamento: 

2()..10-75- Lido em Plenário c dillribufdo à ComiasAo de Constituiçilo c Justiça, 
4-11-75 - Aprovado o Requerimento n' 481, de 1975, do Senador Paulo 

Brossard, solicitando que a mattria tenha tramitação conjunta com o Projeto de Lei 
do Senado n• 139/15, 

24-5-76- Aprovado Requerimento n• 162, de 1976, do Senador Ruy Santos, 
solicitando tramitação conjunta da mattria com Projeto de Lei do Senado "' 204, de 
1975, 

Observardo- O Projeto de Lei do Senado n's 139 c 204, de 1975, foram arquivados, 
ao final da legislatura passada, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno. 

-6-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1975 
(n• 51·75, na Casa de oriscm) 

Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades (iscalizadoras do exercício de 
profissões. 

Anadamento: 

7·1 1·75- Lido cm PlcnArlo c despachado A ComlaaD.o de Lc:gisluçAo Social. 
24·9·76- Leitura dos Pareceres nts 796-CLS, favorllvc:l c 797-CSPC (exame 

solicitude pela Comlssilo de Lealslaçl\o Social), favorável. 
19·11·76 - Dlscussllo encerrada com a apreac:ntaçllo d11 Emend11 n' I -

.Subatltutivo, de autoria do Senhor Senador Ruy Santos. Dc:apachado A ComissAo de 
Conatitulçllo c Justiça para emitir parecer sobre o Projeto c a emenda c As Comissões 
de Lc:glslaç!:lo Social c de Serviço Público Civil paru o exume du emenda. 

29-6·78- Lidos oa Pareceres n'a 394-CCJ, pela conatituclonulidadc c juridici· 
dudc do Projeto c do Substltutlvoj 395-CLS, favorável; c 396-CSPC, favortwc:l, 
com subc:mc:nda que uprc:scntu, 

-7-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 60, DE 1976 
(n' 751, de 1975, na Casa de origem) 

Acrescenta parAgrafo ao urt. 13 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
alterou a lcgislaçilo da Previdência Social. 

Andamento: 

25·8-76- Lido cm Plenârio c despachado às Comissões de Lc:gislaçllo Social c de 
Finanças. 

28-4-77 - Aprovado na Comiuilo de Legislação Social parecer de autoria do Se· 
nadar Franco Montoro, favorável, 

15·9·77- Em parecer preliminar, a Comissilo de Finançasaolicita audiencia do 
Minlst~rio da Prevldencia c Assistencia Social. 

7-3-78- Lido o aviso n• 7/78, do Senhor Ministro da Previd!ncia c Asaistencia 
Social, encaminhando pronunciamento daquele Ministtrio, contrário ao Projeto, 

6-4-78 - Devolvido ao Relator na Comissilo de Finanças, Senador Lcnoir 
Varaas. 

-8-

PROJETO DE LEI DOSENADON•I78, DE 1976-COMPLEMENTAR 

Acrescenta parágrafo único ao art. 34 da Lei Complementar nv 11, de 25 de maio 
de 1971, c:stabc:lccc:ndo prCKriçAo qUinqUenal para as inport4ncias devidas ao 
FUNRURAL. 
Andamenlos: 

10.8-76- Lido cm Plenário c ·despachado l\5 Comissões de ConstituiçAo c Jus· 
liça, de Aa!icultu~a, de Ltgisl~çAo Social e de Finanças: 

02·12·78- Lidos os Parcccrc:a n•s 890-CCJ, pela constitucionalidade cjuridici
dadc; 891-CA, favorável; 892-CLS, favorável; c 893-CF, contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Es1A encerrada a sessão, 

( Ltvama·sta Jusdoiu 18 horas t2$ minutos,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BARBOZA 
NA SESSJ.O DE 6-J.79 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORA DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Pronuncia o acsuiniC discurso.)
Sr. Presidente, Sra. Senadores: 

Dois assuntos me trazem hoje à tribuna. Duas tardas distintas: uma delas de 
desincumbtncia asradávcl, pois se refere a evento de sisnificativa import4ncia para o 
meu Estado. Quanto à outra tarefa, t daquelas que nilo dilo prazer, pois melhor seria 
que nilo tivc:asc:m os fatos ocorridos, Vou portanto, com licença do plcnârio, cumprir 
cm primeiro lugar a tarefa asradâvcl, que diz respeito à vida politica, informativa c 
cultural de GeiAs. , 

Trata-se de reaistrar nos Anais desta Casa o transcurso do 2Qt aniversArio do 
jornal Cinco dt Março, cfcm~ridc transcorrida ontem c que foi motivo de laraa confra· 
temizaçilo de todas as classe:• sociais de GoiAs, com o Jornalista Batista Custódio c 
com seus companheiro& profissionais de lmprcn11, que fazem aquele sc:manArio, se· 
manAria que nilo 6 apenas um jornal, Sr. Presidente, mas um órailo inteiramente incor
porado hoje à vida c ao sentir dos aoianos, Silo 20 anos de atuaçAo devotados à causa 
dos ideais dcmocrAticos, de dcfcta da liberdade c dos superiores interc:ases do povo. 

Os 20 anos na vida de qualquer jornal já do, por si, um fato significativo, mesmo 
quando se constitui csae jornal, ou quando ele nasce de uma empresa que j A vem 
sólida, estruturada sob falsa financeira, que lhe permite, desde o inicio, contar com 
mAquinas modernas, sofisticadas, c que casa estrutura cmpresariul rica c sólida, 
garante ao veiculo de divulaa;Ao o oxiaenio da sobrcvivtncia. 

Mas, ni\o nasceu auim o jornal Cinco dt Março. Nasceu ele na planlcic:, tendo 
por berço o que hé. de mais nobre: o ideal da juventude, c isso ocorreu cm uma fase 
tumultuada da vida aoiana, mas numa tpoca, Sr, Presidente, cm que as liberdades 
democráticas eram asscsuradaa c nilo experimentavam o guante de uma lc:gislaçAo 
draconiana, como a que vise no Brasil hã quase 15 anos. 

No entrevere normal da vida estudantil daquela ~peca, cm meio a uma greve de 
vulto c de justificada proccd!ncia, deu-se cnt!o o choque entre a policia c os 
estudantes, E ati cntilo, diante da brutalidade policial c do foa:o da metralha contra os 
jovens sob a liderança de Batista Custódio, nasceu o jornal Cinco dt Março, sem 
oficinas, sem sede própria, sem corpo de rcdatorcs, mas nasceu puramente do ideal de 
lutar cm prol das libcrdadc:a dc:mocrâticas c da rcivindlcaç!o de justiça para a ju· 
vc:ntudc catudlosa de OoiAs. 

E o jornal, com o desenvolver do tempo c de suas atividndcs, que jâ somam dua5 
d~cadil.s, enfrentou, Sr. Prcsldcntc,aacrlficlosacm conta. Maa teimou mente o jornal 
Cinco dt Março conseguiu sobrc:vivcr,sc firmar c se constituir no mais vibrante meio 
de luta contra as Injustiças. Passou por diversa~ rases, granjeou admiradores c ini· 
mlgos, dependendo doa lnlc:rc:ssc:s que contrariou ao longo de sua vida. Moveu cum· 
panhua marcadns com o sinete do clvhmo c da coragem, trunsformundo·sc cm sólido 
escudo cm favor dos pobres, Infelizes c oprimidos. Com coragem, com destemor, 
lancetou fundo multas vezes, mui chc:iro11on tumores que ameaçavam grungrc:nar o or· 
ganlamo da sociedade, E sem dllvldu ulguma tumb~m cometeu erros, tumbt:m 
cometeu exageros, que absolutamente nno invalidam a luttt do jornalista Datistu 
Custódio, c do aeu corpo de auxiliares, que acobar11m fazendo do jornul Cinco dt 
Março lndubitnvclmc:ntc, um do1 melhorc:sjornalasernnnArioa do Dnuil. 
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Uatbtn Custódio l:, ~cm favor algum, Sr. Pre~idcntc:, Sr~. Sc:natlorc~. um d\l~ 
muiurc~ c:ditoriulislu~ que a lmprensu brn~ileiru se orgulhu de ter. E por ~im1l, no 
número de untem, Uati~ta Custódio, sob o título "Faz ~ilt:nciu m;1~ cu falo", c~t••mpa 
no editorial, sentimentos c opiniõe!> que não sào somente seus, mas de todu a gente 
goiana, a respeito de urna injustiça tcrrlvcl, ominosn, ocorridu no Municlpio goi;uw 
de ltapuranga, envolvendo um alto funcionário do Banco do Brasil c uma pohrc: 
criança, uma menor indefesa, Pura que os Srs. Senadores vejam o estilo c a linguagem 
de Bulista Custódio, cu me permito ler a introdução desse editorial, pedindo a V. Ex•, 
Sr. Presidente, que determine seja ele tramcrito por inteiro, cm seguida, ao linal do 
meu discurso, ficando tnmbém registrado nu memória da Casa. 

"Ás vezes é preciso guiar-se pelo impulso das emoções, porque: só no 
impulso das emoções est4o os gestos espontâneos, c só nos gestos cspon· 
tüncos estilo as atitudes legitimas. Por isso, hoje, usarei upcnus a lin· 
guagcm simplificada da revolta para mostrar um fato como ele aconteceu, 
brutal c dcsprczlvcl, s.-:m me dar ao trabalho de lapidar u crosta suja du 
realidade, Por mais duras que acjam, as palavras nào tcri'lo o suficiente 
grau de perversidade do ato humano que irão descrever, retratando a 
conduta de uma autoridade cujo cérebro doente dirigiu, durante anos, 
uma imatituiçi1o federal que orienta c decide o destino de milhões de 
pessoas. Tendo o poder, inclusive, de enriquecer os ladrões que fazem a 
miséria nacional c de falir as empresas que poderiam salvar o Pais." 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, cu que não pude estar presente a um juntar 
com que, ontem, politicas, empresários, homens do povo c jornalistas, reunidos, 
comemoraram o transcurso do vig~simo aniversArio do jornal Cinco dt Março, envio, 
daqui, desta tribuna ao jornalista Batista Custódio c u sua esposa Dona Consuclo 
Nasscr, sobrinha c filha adotiva do ex-Ministro Alfredo Nusscr, meus efusivos 
cumprir.Jentos c os meus votos de que o Cinco dt Março continue palmilhando, a c11da 
dia, car:1inhos cada vez mais gloriosos, 

O :ir. Murllo 81d1ró (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um apartc1 

O fR. LÁZARO B"RBOZ" (MDB-GO)- Ouço V. Ex• com prazer. 

O ~·r, Murllo Btdtró (ARENA- MG)- Senador Lázaro Barboza, é apenas 
para, cr;, nome da Maioria, solid:trizur-mc com o discurso de V. Ex• cm homenagem 
ao vig~simo aniversário do jornal Cinco dt Março, cuja utuuçilo foi tào bem descrita 
pelas palavras de V. Ex• nesta tarde. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado, eminente Líder 
da Maioria, c, por certo, Batista Custódio, ao tomar conhecimento do: que ao fAlar, 
nesta tarde, sobre o ~cu jornal c a efeméride que ontem transcorreu, pude ter a u\cgria 
de rcctbcr também o anartc de Y. Ex•, mnnifestando o ponto de: vista du Maioria, 
que pc:a palavra de: V. Ex• se: congratulou com aquele bravo sc:mam'trio, ht1 de: ~c: 

~entir desvanecido. 

O Sr. HrnriqueSMnlillo(MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. LÁZARO IIARBOZA (M DB- GO)- Antes de: concluir, Sr. Pre~idc:n· 
te:, não posso furtar-me à alegria de: ouvir pela primeira vez, nc~ta Cu~a. o 
aparte de um eminente companheiro que n~o é apenas um Senador da República, c 
aproveito para dizc:r aqui algumas palavras a respeito de S. Ex•. Mais do que isso é: 
S. Ex•, inc:guvclmcntc, uma das mais marcantes personalidades da vida pública do 
meu Estado, c que, pura honra de Goiás c pura honra do MDB, integra a Bancada 
yoiuna nesta Casa, c reparte comigo o privil~gio de estar uqui pelo voto gem:roso c: 
lc:gfllmo da nossa gente, 

O eminente Senador Henrique Santillo, eleito que: foi por cxprc:s~iva muni· 
fc:~taçilo dos goianas, em voto livre c independente, no último IS de: no .... c:mbro, irá, 
tenho ccrtc:Lu, com todo o seu tu lento, honrur,c: dignilicur Goiás. 

Ouço o a parti: com que pretende brindar-me S. Ex• 

O Sr. Henrlq~ae Santlllo (MOO- GO)- Meu ilustre companheiro, Senador Lú· 
;o.uro Barboza, que para orgulho dos goianos nos representa nesta Cusu há quatro 
;mos, legitimamente eleito pela vontade soberana do meu povo, não posso furtar-me 
uo dever de tumb~m. nestu tarde, associar-me às suus palavras, pura con~ratulnr·me 
com o imignc: jornalista Butistu Custódio, Dirctor fundador do scmanârio Cinco"'' 
Marco. sobretudo flOr seus vinte unos de lutu incunsâvc:J e incessuntc em defesa das 
liberdades pUblicas do Pais c cm nosso Estudo de Goiás. Portunto, cu gosturiu que 
V, Ex• inclufsse, cm seu belo pronunciamento, estas pu\uvras humildes deste seu 
companheiro que:, como V. Ex•, tamb~m aqui nestutarde, uuguru à Imprensa deste: 
Jlals que possu realmente conseguir novas aberturus democráticas. Muito obrigado. 

O SR. LÁZARO DARBOZA (MDB- GO)- Sou eu quem ugrudeço u V. Ex• 
o seu aparte, eminente Senador Henrique Santillo, V. Ex• que, sendo médico, tem 
tumb~m a uimu do panfletário, que, dendo medico, tem a coragem eu combatividade 
do advogado, do advogado do povo. Sou cu, repito, quem agradeço o privilégio de ter 
recebido o seU aparte. Nilo sei ~c V. Ex• pôde upurtcur ontem ulgum Senador, mas é 
pura mim um privilé~io ter recebido de V. Ex•, como Scnndor, o seu primeiro upartc:. 

O Sr. Jh:nrltiua· S1ntlllo (M DO- GOJ- Fique certo de: que u privill:~io l'oi 
meu, ihlhtrc Senador. 

O Slt I.AZA RO liA RIJOZA ( M Dll- GOJ- Muito ~rntn. 
1hsim, Sr. Pre'lidc:ntc, wndunl·stu~ hrc\lt:~ pa\uvru~. dcsejundn uu jurnul Cinco 

ilt' Mllfl'fl, illl ~cu DirCillT c: fundudor UaiiSIU cu,tóUin c ~ ~UiL ~·,rn~a Cnii~Uclll 

N:~~~cr, umil vida longa c proficua. Que: o altaneiro órgão Ôillmprcn~a ~OiiLna c: nra,1• 
lt:ir;L rm~a continuar, ao Judo dos ~cu~ confrudcs, ~c:mprc: Jutundu, comn di~~c o 
eminente Senador I lc:nrique Santillo, por mais uberturu~ demo~;rútica~. e para que: 
este Pais possa, muito em breve, ir ao encontro de de~!Ínm mai~ glorin~o~ c com mui~ 
juMiça social. 

O Sr. 1-)undro Carreirll (MDB- AM)- Concede-me: um aparte:'! 

O SR. I. AZARO BARROZA (MDB- GO)- Eminente Senador Evandro C ar· 
reira, já havia dado por conclui da minha i11tcrvc:nçilo a respeito do jornal Cinco "r 
Março, mas V. Ex•, que conhece o Estado de Goiás, que 1: um do~ mais combatiw' 
Senadores desta Casa, me honra com seu aparte, Daí por que, com a licençu da Prc~i· 
dCncia, ouço o aparte do eminente Senador Evandro Carreira. 

O Sr, Enndro Canelra (MOB-AM)-Nobrc Senador Lázaro Burbo;r.a, a 
minha temeridade decorre da divida que não só cu, mas todo o Brusil,•contraiu com o 
hcbdomadário Cinco dt Março, desde que ele: empunhou o estandartC da luta contra o 
uso c utilização dos biocidas cm Goiás. 

Foi o Cinco d~ Marro que, pela primeira vez, publicou uma página inteira, anato· 
mizando, dissecando o emprego do thordon, da dioxina, do dcs(olhunte usaQ,o no 
Victnll c que foi vendido c introduzido no Brasil, para essa prática nefanda de 
destruir a selva de Goiãs c a selva amazónica. · 

Nllo posso deixar de me congratular c de parabenizar com o Cinco dt Março, no 
momento cm que V. Ex• o e"alta, por motivo de seu vigésimo aniversário. Meus 
parabéns e parabéns ao Cinco dt Março. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente, eu nüo precisaria 
proferir mais nenhuma palavra a respeito do bravo jornal Cinco de Março, para encc:r· 
rar, com chave de ouro, esta intervenção. Bastaria que o aparte do eminente SenadoÍ' 
pelo Amazonas Evandro Carreira cnccrrasu: o pronunciamento que ora faço, já que 
S. Ex•, com muita felicidade, lembrou uma das muitas centenas de campanhas uita
mcntc meritórias cm palmadas pelo jornal Cinco de Março, que há, se Deus qui!>cr, de 
ter vida longa, sempre perfilhando o caminho das lutas pela liberdade, signo sob o 
qual ele nasceu numa tarde cnsolarada de março, há vinte anos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pcrmitam·mc agora disc~tir outro as5unto, aquele 
outro a que me referi no inicio do meu discurso, quando disse que sobre ele preferia 
dizer apenas que seria melhor nllo ter ocorrido. . 

E que a Naçilo, Sr. Presidente:, Srs. Senadores, foi tomada, há dias, de estupc:· 
fação, com a notícia de ter o Chefe do Governo decretado o aumento do dc~conto, na 
fonte, do Imposto de Renda, pBra constituição de um Fundo contra us calamidades. 

Foi como se a máquina do tempo retrocedesse a um recente: pu,sado de: arbitraric:· 
dadc:s, paru permitir ao Executivo mais um tripúdio sobre a lei, mai~ um apc:lo ao 
ignominioso Al·S, revigorudo num passe: de mágica. a lim de que pude!'!sc ser pc:r· 
petrudo um estranho assalto ao bobo dos contribuinte~ bra~ileiro~. 

Sob o pretc"lo de que precisava levantar recur~os para so~orrc:r regiões atingida~ 
pelas secas e inundações, o Governo resolveu, Sr. Pre~identc, ~'"· c:;c:nudde~. fazer 
desabar uma terceira calamidade:, esta de ámbito nacion"i, atingindo milhões c 
milhões de contribuintes brasileiros. 

Do estrito ponto de vista econômico, vozes autorizadas se ergueram. de pronto, 
para condenar a medida, por inoportuna, desnecessária c: perniciosa aos interc~~c:s do 
povo, porquanto podia disvor o Governo de "n" meios ou fontes de: onde levantar rc:· 
cursos para os programas de: socorro às vitimas dentro da própria área dus emprc~us 
estatais. 

Do ângulo, porém, da legalidade:, a decisilo do Governo nilo resi~te à menor 
análise, já que a própria Constituição, a própria Curta outorgada, lhe: nega o direito 
de alterar o Imposto sobre u Renda no mesmo ano da sua aplicação. 

Certamente: os técnicos c assessores do Planuho informarum ao Chefe do 
Governo ser-lhe defesa a medida, cm face do que prescreve o art. ISJ da Constituição. 
Mas este dispositivo faculta apenas a possibilidade: de majoração do Imposto ~obre 
Produtos Industrializados no ano cm que for aplicado o aumento. 

Feriu frontalmente o Governo a própria Carta outorgudu, como se ainda deli· 
vcssc: poderes institucionais, saudades- por certo- dos ilimitados poderes de: \c:gis· 
lar, o que prova, Sr. Presidente c Srs. Senadores, mais uma vez, a verdade do adágio, 
segundo o qual"o uso do cachir:1bo faz a boca torta". 

Quem vai sofrer, com a ilegalidade dus medidas do Governo, não ~uo, por certo, 
os que se locupleturam com us benesses dos bancos do Estudo, mas os já sacrifi· 
cudlssimos ussalariados c: autónomos, eternas vitimas da política de pro\c:tariz;Lçào do 
Governo. 

Esperam c\c:§o upcnas que o Executivo nl\o se saiu com sofismus para justificar a 
~uu decisilo, ufirmando que nilo aumentou o Imposto porque nllo uhernrn us a1Jquotas 
do tributo, mus unicumcntc: o adiantamento u ser eventualmente restituído no futuro. 

Ignora, porvcnturu, o Governo que o desconto que o contribuinte vai sofrer nu 
fonte nilo lhcserA ncccssariamemc: devolvido, só sendo compcnsudo se houver sohrus'! 
Ignora, ainda, que, mesmo que hujam 5o bras, o Imposto já pago adiantudumc:ntc: ~erá 
corrigido segundo um cAlculo de corrc:çilo monctâriu compelido J'laru muis baixo do 
que u corrcçJo nwnctdria oliciul7 

f: u culamidudc:, Sr. Presidente, do uutoristurismo agravundo uinda mais o pa· 
noramu dc:soludor deixado pelas secas do Sul c: pc:Jus inunduç3c:s do rio Si\o Francbcu. 
~o furdo trihutário atingindo limites intoleráveis, sem que o Govcrnn leve: ~c:quer cm 
contn a de~tinaçilo que u contribuinte podcriu durou que poderia :n1ferir, ~e 11p\icu~~c 
o l]UC lhe fui retirado cm Cl1111pcnsmloras fonte~ de: lucw puru a~ )Uil~ fam!ha~. 
sahcndn l]Ut:: aquilo~ patrinuiniu do trubalhador, i: fruto do ~eu truh;•lho. l'lH l]UC:, 
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ent~o, o GovcrnJ, insc:nsivclmcnte, fA·lo pagar adiantadamente sob n forma de: lm· 
posto sobre: a Renda? Nilo seria mais uconsc:lhAvel, mais Hcito, mais honesto, muis 
legal. que o Governo, se rcalmcritc estava empenhado cm socorrer as vitimas das culn
rnidades, lançasse mão de meios que não viessem sacrificnr uindu mais o ussuluriudo, 
o trabulhudor, o contribuinte, enfim, de baixa renda, que: já paga um preço altf~simo 
pelo desumano modelo económico do Pais? 

Preferiu, porém, o Governo perpetrar mais um ato de urbltrio, mais uma mcdidil 
ilegal, mais cscumotcuçào: n cobrança de um aumento sem quulqúcr amparo legal, 
sob a máscara de Imposto sobre a Renda, o que nada mais é do que uma invusilo uo 
bolso do contribuinte, já que se truta de um empréstimo compulsório, E tudo mais 
depois das formais promessas de respeito à norma jurldica c de restabelecimento do 
País no Estudo de Direito. 

Sr. Presidente c Srs, Senadores, no discurso com que apresentou o seu Minisll:rio, 
afirmou o Sr. João Baptista Figueiredo: 

"Pensamos especialmente numa progressiva tributuçilo das rendas 
mais altas, das heranças c doações, dos ganhos de capital c lucros." 

De que valeram, porém, essas promessas? Poucos dias depois que e/as foram 
feitas, o Presidente da República brinda os assalariados com a prcbcndu de grego: o 
a umcnto de: 5% do Imposto sobre a Renda retido nu fonte, como a querer dizer ao 
mesmo Sr. João Baptista Figueiredo que a tccnoburocraciu, no Pais que ele vai 
governar, fala mais alto do que qualquer poder. 

O Sr. Orestes Qu~rc:la (MDB- SP)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com muito prazer, eminente 
Senador Orestes Quércia, 

O Sr, Orestes Qu~rcla (MDB- SP) -Inicialmente, congratulo-me c solidurizo
mc com V. Ex• pela homenagem que prc:sta ao órgão de imprensa de Goiás Cinco de 
Março. Ilustre Senador, sobre este assunto que V. Ex• agora truta, hâ realmente um 
aspecto que deve ser levantado. V. Ex• falou sobre declarações do General Figucirc· 
do e, depois, levou cm consideração uma decisão do atual Presidente da República 
que entra Governo Figueiredo adentro, Ao que parece- é uma espécie de intcrven· 
çilo, uma pretensão do utuul Presidente da República- aliAs, cognominado, por um 
ilustre jornalista, de o futuro a}'aro/lah de Tercsópolis - nu Mensagem Presidencial 
Sua Excelência demonstra avançar no Governo do futuro Presidente Figueiredo. Se o 
ilustre Senador José Sarncy, Presidente da Aliança Renovadora Nacional, quiser um 
:~parte, tenho certeza que o nobre orador o dtm1. Realmente, como o Governo que aí 
cst{L não tem muita competência para dirigir u economia do Pais, ocorrem fatos como 
C5\ts- contra-sensos, uçõcs contraditórias, etc, Era somente este aspecto que deseja· 
vu levantar, com a permissão de V, Ex•. 

O SR. "AZARO BARBOZA. (MDB- GO)- Agradeço o aparte de V. Ex•. 
Consulto o eminente Presidente da Casa se me permite ouvir o aparte com que 

me pretende brindar o nobre Presidente da Aliunuçu Renovadora Nacional, Senador 
José Sarney,jA que S. Ex•, cm meio ao aparte com que me honrou há pouco o ilustre 
Scn:~dorOrcstcsQuércia, também demonstrava querer participar deste debute. 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Evidentemente, Senador Uznro 
Barbosu, V, Ex• desejou que cu o upurtcussc, 

O SR. LÁZARO BARBOU (MDB- GO)- Fui chamar V. Ex• à colação 
direu; pondo fim u clandestinidade do seu aparte, enquanto o Senado ouviu outro 
~purtcantc, o nobre Senador Orestes Quércia, 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- A remição que dirigi ao Senador Orestes 
Quércia foi quanto à sua pronúncia persa dcayatollah. 

O Sr. o~stes Quércha (MDB- SP)- V, Ex• me permite um rdpido aparte'! 

O SR. LÁZARO BARBOZA. (MDB-00)-Com muito pram. 

O Sr, OrestesQuércla (MDB- SP)- O Presidente Nacional da ARENA acaba 
de conlirmar que a prc:tcnsilo do General Gciscl é transformar-se no futuro "ayatollah 
de Tercsópolis", porque u única restrição que S. Ex• fez foi com relação à pronúncia 
do tc:rmo Q}'arollah, quer dizer, n~o fez nenhuma rcstriçilo com relação à alcguçlio do 
ilustre jornalista Carlos Chagas de que Sua Excelência, o Presidente da República, 
cst{L-Se preparando pura ser o ayarol/ah de Tcrcsópolis. Portanto, é significativo esse 
u~urtc do Presidente da Aliança Renovadora Nacional, porque se S. Ex• colocou 
restrições só com relação à pronúncia e evidentemente restri,.õcs cablvcis, cu nilo sou 
entendido cm Hnguu persa, é sinal que S. Ex• concordou com o restante, Agradeço u 
V, E~• ter-me permitido o npurtc, 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente, recebo ussim do~ 
eminentes Senadores Josl: Surncy- Presidente Nacional da ARENA - c Orestes 
Quê reia observações que valorizam este meu pronunciamento, já que tumbl:m o nobre 
Scnudor murunhensc vê como procedentes us crlticus que ora faço, 

O Sr, Jo!lé llm1(ARENA- CE)- V, Ex• me permite um aparte'/ 

O Slt. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Gmtariu de consultar V, EX', 
rnuis uma vez, Sr. Presidente, se me permite, desta feita, ouvir o eminente Senutlor 
p~lo Ceurâ, tiUt ucubu de me pedir aparte, 

O SR. I'Rt:Silllo:NTE (Luis Viunu) - Apenus udvirto V, Ex• que o stu tempo 
e,lli. csgolltdo, nms se V, Ell• dcscju ouvir o upurtc, puru cnccrrur cm segundos, nudu u 
Nesutcm uopor. 

O SR. LÁZARO DARDOZA (MDB - GO)- Eminente Senador José Lins, 
tenho ainda ligeiras considerações a fazer, untes de concluir cMc discurso, sob pcnu de 
ficar prejudicado no seu todo, mas ouço V. Ex• com o maior pmzcr. 

O Sr. José Lias (ARENA- CE)- Agradeço u V. Ext c também a S. Ex• o Sr. 
Presidente da Mesa, Mas gosturia de comentar pura os nossos Pares que, cm primeiro 
lugar, u alcgativa de que u atitude do Governo lançando u cobrança antecipada de 
mais 5 ou lO% de Imposto de Renda ou I PI, não é absolutamente ilegnl nem in~ 
constitucional. Na realidade, o art. 153 da Constituição,§ 29, prolbc o lançamento de 
imposto novo durante o ano, u cobrança de imposto adicional nilo-lançado no uno an
terior, mas nilo proibc absolutamente a modificação do sistema de cobrança do im
posto. HA uma confusilo muito grande quando se considera lançamento de imposto 
novo, modificaçilo de tributo, que absolutamente n~o foi mudado, confundindo ui no 
caso com o sistema de cobrança. Quanto à cobrança antecipada de um percentual a 
maior, gostaria também de salientar, segundo me parece, que: u posição do MDB, uo 
longo do seu pensamento politico, é de que o Governo deveria utilizar u politica 
tributAria como instrumento para fazer justiça c nessa condição o MDB vem 
prcc:onizando que o Governo deveria reduzir os impostos indiretos e uumcntur.os 
impostos dirctos, tais como o Imposto de Renda, o Imposto de Transmissão so:ltc 
Imóveis, etc. Parece-me, portanto, uma contradição, do ponto de vista do M DB, •.:ssu 
posição política atualmcnte udotada, porque l: preciso que tenhamos conhccimt.nto 
que, de 120 milhões de brasileiros com que este Pais conta, somente 6 milhões pa_t.am 
Imposto de Renda c, destes 6 milhões, dois milhões s~o praticamente isentos imcdJ.ItU· 
mente. De modo que somente 4 milhões chegam realmente u fazer suas dcclura·;ôes 
para pagamento cfctivo c desses 4 milhões, mais de 3 milhões c 200 mil têm de\'OlU· 
ções de recursos retidos nu fonte. Eu acharia, portanto, que a posição do MDB Ktria 
no sentido de apoiar essa atitude do Governo, quando solicita u antecipação, c nil.o 
impõe uma cobrança a maior de qualquer taxa de imposto, porque quem vai pagar 
silo realmente os mais ricos e nilo os mais pobres, como se está querendo dar a enten
der, mesmo porque somente aqueles que gBnham mais de 67 mil cruzeiros por uno 
pagam Imposto de Rendi!, O assalariado, que ganha menos de 67 mil, não pilga 
Imposto de Renda. Quem ganha mais de 5 mil e 500 cruzeiros por mês paga, Quem 
nllo ganha, está isento imediatamente. Ainda mais, Sr, Presidente, pela tub•:lu de 
cobrança de Imposto de Renda nu fonte, aqueles que reccbc:m 7 mil c SOO cruzeiros 
por mês pagam apenas 5%, por antecipação, na fonte, c o aumento de: imposto pura 
esses que recebem 7 mil c quinhentos cruzeiros por mês, com u atual posição do 
Governo de cobrança adicional, é de upenu1 8 cruzeiros por mês, Portanto, vê-se que 
essa cobrança adicional cm nada impede o Governo de estar cumprindo, inclusive, 
uma atitude de ju_stiça, porque se Deus estA antecipando u cobrança de vidas, na hora 
de umu calamidade como esta, nada mal que os homens, que querem fazer justiça, 
cobrem um pouquinho de adicional daqueles que: ganham mais no Pais, pura ajudar 
seus irmãos sofredores, Acho absolutamente que quem deveria estar dercndcndo esta 
posição do Governo, para poder estar coerente com o seu pensamento, seria o próprio 
MDB. Ainda mais, alegam alguns que se o Governo não estivesse fazendo um 
aumento de cobrança de imposto estaria fazendo, de certo modo mascarando, u'!l 
empréstimo compulsório. Nu realidade, isso nllo se dA, ele muda u maneira de cobrar 
o imposto, Mas mesmo que o Governo estivesse lançando empréstimo compulsório, 
ainda se deveria levar cm conta que o 6ovcrnll poderia, em caso de calamidade, lan· 
çur o empré'stimo compulsório. De modo que, por todas essas razões, acreditamos 
que: não há justificativa pura essa posição de V, Ex•, diante da atitude do Governo, nu 
defesa dos interesses da coletividadc, daqueles mais pobrc:s que sofreram com as 
enc:hcntcs c que estilo sendo beneficiados pelas A.M. já aprovadas pelo Governo Fe· 
dera! c que receberam já mais de 1.500 toneladas de alimentos que lhes foram 
distribuldos. Assim, Sr. ~»residente, trazendo essas informnçõcs a V. Ex' c a toda 
Casa, nós gostariumos apenas de complementar. 

O SR. LÁZARO BAHBOZA (MDB- 00)- Pediriuo V. Ex• qu,.oncluisse o 
seu "discurso'1 pura que cu tamb~m pudesse dar conclusilo ao mcu,jA que o Sr. Prcsi· 
dente cstll.udvertindo·mc desde o inicio do "discurso" de V. Ex•. 

O Sr. Joll Llns (ARENA- CE)- Pedindo desculpas u V. Ex•, quero ar· 
rematar apenas informando que u mudança da regra l: nu cobrança e ntto no lança· 
menta de impQslo; nu cobrança do adicional já e: praticamente accitti c: vem sendo 
usada, muitas vezes, pelo Governo Federal, E c:omo exemplo diria u \', Ex• que o 
Decreto n' 1.338, de 23 de julho de 1974, fez exutamcntc o que esse decreto novo estlt 
fulcndo agora, isto é, mudar a sistcmflticu de recebimento do Imposto de Renda nu 
fonte: e nada mais do que isso tem sido feito, Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Veja. Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito a V. Ex• que conclua o seu 
discurso, que reconheço deve ter excedido um pouco o tempo, dado o longo c pro fi. 
ciente aparte do Senador José Lins. 

O SR. LÁZARO DARDOZA (MDB- 00)- Furei tudo puru cumprir n~o 
apcnu~ o Regimento, mas, sobretudo, Sr. Presidente, as recomendações de V. Ex• 

Mas, veja o Senado que o nobre Senador, queM pouco honrou·Oit, b. guisa de 
aparte, com um longo di~cuno, que S. Ex•, homem do Nordeste, cstlt cfctivumente 
cm sintonia com o Governo. Com o Governo que prefere ~ocorrer us vhimus dus 
enchentes com o fiUcrifJcio dus próprias vitimas das enchentes; com o Governo que 
quer dur pi\o uo miscri1vc1, tirando du mesa do outro que nilo tem nudu rmru comer. t: 
despir um santo nu promessa de vestir o outro. Por que o Governo ni\o se socorre 
indo buscur dinheiro, por exemplo, nu PETROllRÁS'! Nu JIETROllRAs· que uurcre 
lucros monstruo~os nu comcrciulizuçllo du gutiolinu c dos produtos dcrivudo~ do 
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petróleo, que pura cortejar pulses umigos vende ao Pera, ao Zaire, b. Colômbia c 11 t11n· 
tos outros gusolina 11 I cruzeiro c 60 centavos o litro, a I cru..:ciro c 70 centavo~. u 
menos de 2 cruzeiros o litro, embora se suibu que, confcssad+lmentc, há lucro nas 
operações, enquanto aqui o brasileiro paga quase lO cru;o.ciros por litro! Por acuso, 
precisaria o Governo recorrer ao aumento do Imposto de Rcndu, aumcntanto cm 5% 
o desconto nu fonte, na folha do funcion6rio mal pago c desnutrido, quundo o 
Governo, no ano pussado,jogou fora 10 bilhões de cruz.ciros injctudos nas linanccira.'i 
falidas, para salvar empresas falidas de cmprcs6rios que continuam cada vez mais ri· 
cos7 Scr6 que o Governo nilo poderia buscar dinheiro para socorrer os dcsabrig;1do~. 
buscando esse dinheiro junto aos supcrabrigados, que têm uma casa no campo c outru 
na cidudc, uma à beira-mar c outra nu montanha? Scri\ que o Governo nilo poderi:1 
buscar recursos para njudar os desabrigados das enchentes ou as vitimus da sectl junto 
àqueles cidadãos que viajam consuantcmcntc para o exterior, cm grande~ vilcgiaturus 
pela Europa, torrondo dólares que o Pais não tem c trazendo bagugcns volumosas, 
muita!i vezes isentas de impostos, cheios de supérOuos que o luxo c o poderio linan· 
cciro lhes permitem comprar? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha)- Quero pedir a 
V. Ex• que, nilo reconhecendo o Presidente mas o Regimento, desse por encerrado o 
seu discurso. 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Vou rute·lo, Sr. Presidente, 
porque, cm quatro unos de presença nesta Casa, jamais descumpri o Regimento c 
muito menos descumpriria uma solicitação c uma ordem emanadas de V, Ex• 

O SR. PRESIOENTE(Luiz Viana)- Agradeço u V, Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Vou, Sr. Presidente, encerrar este 
pronunciamento, dizendo que é preciso pôr cobrou este estilo de política cconõmico· 
linuncl!ira suicida que pratica o Governo, possibilitando a concentração de recursos, 
cada dia maiores, nas mãos de grupos reduzidos, enquanto 60% de brasileiros não têm 
direito nem acesso, sequer, à comida. · 

Vou encerrar, Sr. Presidente, prometendo voltar em outra oportunidade, pura 
debater com o eminente Senador pelo Ceará, que há pouco, longamente, me apurtcou 
dercndendo os pomos de vista do Governo, para discutir com S. Ex• a legalidade ou 
ilegalidade do decreto que expropria do trabalhador mais 5% das suas rendas, a serem 
retirados nu fonte, a titulo de Imposto de Renda, tirado de quem não tem renda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente c Srs. Senadores, pela tolerância. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LÁZARO BARBOZA EM SEU 
DISCURSO: 

"BATISTA CUSTODIO 

Fa: Si/indo Mas tu Falo 

"Às vezes é preciso guiar-se pelo impulso das emoções, porque só no impulso das 
emoções estilo os gestos espontâneos, c só nos gestos espontâneos estilo as atitudes lc· 
gltimas. Por isso, hoje, usarei apenas a linguagem simplificada da revolta pura mos· 
trar um rato como ele aconteceu, brutal c dcsprczfvel, sem me dar ao trabalho de lapi· 
dar a crosta suja da realidade. Por mais duras que sejam, as palavras nilo terão o sufi· 
ciente grau de pervcnidadc do ato humano que írilo descrever, retratando a conduta 
de uma autoridade cujo cl:rcbro doente dirigiu, durante unos, uma instituição federal 
que orienta c decide o destino de milhões de pessoas. Tendo o poder, inclusive, de cnri· 
quccer os ladrões que razem a miRria nacional c de falir as empresas que poderiam 
salvar o pais." 

A julgar pelo acomodado noticiârio da imprensa local, nada acontece de 
cxtraordinârio cm Goiâs, anilo ser as inaugurações do governo. A tal chegamos, que 
o Diário Ojlc1al do Estado panou a ser a leitura mais interessante pura aqueles que de· 
sejam manter-se atualizados com o aprimoramento de nossa corrupçilo udministrati· 
va, Hâ um sil~ncio de cumplicidade geral. Ninguém rala. Apenas come. Resta a voz, 
isolada c sozinha, do Cinco d~ Março a mostrar que estilo acontecendo nos gabi· 
nctcs oficiais eventos mais lesivos à formaçllo de um povo do que a ficção pornogr6fi· 
cu dos livros que a censura ainda insiste cm proibir. 

HA três semana11 ocorreu o incidente de ltapuranga, que seria manchete cm qual· 
quer outra parte do mundo, Menos cm Goiâs, Aqui, somente o Cinco d~ Março 
noticiou. VArias outros jornais estiveram onde estava o crime, o criminoso c sua vlti· 
ma, mas nada puderam publicar porque tinham ido ali a serviço do governador. To· 
dos viram quando lrapuan recebeu, sem se deixar trair por um mlnimo de indignação, 
um memorial da cidade denunciando o cstraçalhamento moral de uma criança no 
Ano Internacional da Criança, c a impunidade do agressor. Mat~rius assim, entre· 
tanJo, o Cerne somente paga para que nAo sejam divulgadas. 

Todos ac uniram na rotura dos silenciados, imitando a tAticu ndotadu pelo govcr· 
no de nunca responder a ucus11çõcs u fim de que elas caiam no vazio c no csquccimcn· 

to. No m6ximo, qu11ndo o escândalo vaza pura a imprensa nacional, pcrmite·sc que o~ 
jornais daqui estampem pequenas notas, r rias c elaboradas nos conformes, sempre ten
tando minimizar a repercussão do incidente. No caso de 1tapurangu nilo haveria de 
ser diferente, já que o criminoso é o subgerente local do Banco do Brasil, cujas mãos 
podem trunsrormar os linanciumcntos cm corda capuz de enforcar qualquer um. E, o 
que é mais revelador, o rato de nilo ter sido preso cm flagrante caracteriza o aval do 
governo estadual, através da omissão da policia, à tortura c à violuçilo dos direitos 
humanos. 

Mas o Cinco dt Março rompeu o lucre das conveniências c contou tudo ao povo. 

No dia 7 de fevereiro a menor E. S., de 13 unos de idade, empregada doméstica 
na casa do subgerente do Banco do Brasil de ltapuranga, Jonas de Souza Mendes, 
subtraiu um vestido de uma filha do patrilo c roi a um baile. Quanáo a menina já se 
encontrava dançundo, o homem chegou c parou a festa. Pleno de ódio, o corajoso 
moralista mal conseguia impedir que explodisse ali mesmo seus ímpetos de malvadcla 
contra a pequena. que só queria sonhar. Esta, isolada no centro das atenções, sozinha 
no medo c na vergonha, encolheu-se como se buscasse abrigo cm suu própria !l'aquc· 
za, Do baile foi arrastada para a casa do patrào, onde, cm frente a toda 11 famllia c 
diversos runcionários do BB, Jonas tirou-lhe a roupa, debtando-a apenas de calcinha, 
uma pobre c humilhante peça rasgada. 

(Mas quem ficou realmente nu nllo foi aquele corpo adolescente, c sim o subge
rente: Jonas, que na medida cm que tirava a roupa da menina, estava na verdade se 
despindo de sua pose de autoridade séria c de homem sadio). 

Imobilizada pelo vexame, tratada pior que bicho, a garota de llapuranga >Jiu cm 
toda a dimensão esse tipo de homens que só batem cm mulheres c gente indcrcsa, mas 
que rastejam submissos ao simples cstralo de dedo dos superiores, Olhou para os 
lados. não viu ninguém que a livrasse das sevicias, da suprema humilhação, do pavor. 
Descontrolada, urinou nu r rente de todos. 

Mesmo que tudo parasse ai, 11 menor E. S. jamais seria uma pessoa normal por 
todo o resto de sua vida, passando a engrossar a fileira dos neuróticos c marginais rc· 
voltados que sitiam os ricos nas cidades grandes, matando c assaltando como r arma 
inconsciente de vingar.sc da sociedade que oprime c discrimina a criança pobre, 

Mas houve o resto, 
E que o subgerente do Banco do Brasil ainda nilo atingira o cllmax daquele 

prazer que, para os sádicos, só se completa quando o torturado ultrapassa os limites 
da dor. Então, Jonas entrou cm seu carro c ordenou que a pequena E.S. fosse andan· 
do despida, devagarinho, pela cidade, à rrentc da luz aTta dos ruróis, pura que todos a 
vissem sendo tangida como se faz com gado ferido, até chegar à casa de seus pais. 
Dever cumprido. A propriedade estava vingada, 

Na manhil seguinte a dor daquela criança começou a doer também dentro dos 
moradores de ltapuranga, até c~plodir num memorial que foi entregue c desapareceu 
na calma indiferença do governador quando de sua visita à cidade, A polícia agiu, 
sim, mas não para prender o subgerente do Banco do Brasil. Intimou-se a vitima a 
depor nu delegacia, sob a desculpa de que o inqu~rito estaria prejudicado tccni· 
camcntc por falia de queixa formal do pai, que prudentemente sumira da cidade com 
esse medo que os inocentes aprenderam a sentir r rente à policia, 

(Entllo uma criança é torturada cm público, c a polícia ainda quer mais? Onde foi 
que arquivaram os artigos do Código Penal que indiciam o subgerente por atentado à 
moral pública c outros crimes contra os costumes vigentes? Certamente no mesmo 
lugar onde são engavetados outros processos de humildes contra poderosos. Talvez 
mesmo até na própria consciênciA do !iUbgerentc do Banco do Brasil, onde devem 
haver roubos bem maiores que o simples rurto de um vestido de criança por outra 
criança), . 

Semana passada, a matéria do Cinco dt Março roi reproduzida pela imprensa do 
Rio c Sllo Paulo, com o destaque de um editorial no Jornal do Brasil. Ao regressar do 
exterior, e tilo logo tomou conhecimento do rato, o Presidente do Banco do Brasil 
Kurlos Rischbictcr comandou todas as provid~ncias, que deveriam ter sido adotadus 
pelo governador Ulo logo receberA o memorial de ltapuranga, contra o subgerente 
Jonas de Souza Mendes, Com essa medida, Rischbietcr rompeu o costume das autori· 
dudcs que se omitem c até se solidariZam com as faltas de seus subalternos, como se 
delas fizessem parte. 

A viol~ncia de ltapuranga nllo pertence apenas ao subgerente do Banco do 
Brasil. Pertence a todos. E pertence principalmente às classes dirigentes que razcm 
suas próprias leis para fugir à açllo da justiça - c criam o Esqu11drão da Morte pura 
eliminar os criminosos que sabem demais c podem comprometer a poHcia, c matam c 
despejam posseiros para gritar suas terras, c compram c vendem armas importadas 
nos gabinetes palacianos, O c11.cmplo estimula a viol~ncia dos politicas governistas, 
que 'amb~m pussarn u espancar c matar sem provar o sal da punição, Go ... crnuntcs 
assim nllo sentem nada ao saber de atentados à dignidade humana, A não ser, talvez, 
uma certa contruriedadc por terem perdido a cena." 
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RESOLUÇÃO N• 125, DE 1978 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Roúrlo Oeste, Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte mi

lhões de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

RET!FICA Cil O 
Na publicação feita no DCN (Scção II), de 5-12-78, pãgina 6.557, na data de Resolução, 
Onde se lê: 

... , 4 de outubro de 1978 
Leia-se: 

... , 4 de dezembro de 1978 

SUMÁRIO 
1- ATA PA S•SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.1.1 -Oficio do Sr.I'·Secrcdrlo da Cim1111 dos Depurad01 

Encamlnhamio à rtvisdo do Stnodo atlltígrafo do stguinrr projtto: 

- Projc::to de Lei da Cdmara n' 5/19 (n' 5,744/78, na Cusu de origem). de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza u rcvcrsilo ao Munici· 
pio de Gurunhuns, Estudo de Pernambuco, do terreno que menciona. 

1.1.1- Comunlc1çõn da Prr:Udtincla 

- Têrmino do pruzo para oferecimento de emendas uo Projeto de Decreto 
Lcgishuivo nt 27/78, 

- Convocnçao de scss;lo C)(traordinâriu a rcaliznr·sc hoje, às IK horus c JU 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.3- Otlclo 

-Do Sr. Senador Josl: Richa, que se ausentarô do Pais. 

I ,1.4 - Comunluçllo 

-Ou Liderança du Muioriu, propondo a permuta do Sr, Senador Arnon de 
Mello, suplente d!t Comissão de Mi nus c Energia, pura exercer a funçQo de titular, 
c do Sr. Senador João Culmon, utuulmcnh: titular, parn ocupur a supl~nt.aa da 
me1omu comissão. 

1.1.5 -l.rltura dr projeto 

- Projeto de Lei do Senado n' 6/79, de uutoriu do Sr. Senudor Orestes Qu~r· 
ciu, que institui u uposentudoriu volunt(triu du mulher setturudu do INPS nplh 
vinte c cinco unos de serviço, com proventos rrnporciunuis, 

2.0- Otlclo 

-lJo Sr. Scnudor Dirceu Cnrdmo, no quul solicitil informuçõc~ referentes u 
dmini~truti\'O.~ do Seno1do Fcdcr:1l, llt•fl•rhlo. 

·-·----- ·--·------

1.2.7- Dl~a~rso• do Expedltnrc 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQCIE- Exame da Mensagem do 
Senhor Presidente da República, encaminhada ao Congresso Nacional, na instala· 
çào da presente scssào legislalivu, na parte referente à Justiça, 

SENA DOR LEITE CHAVES- Auspiciosidade do encontro mantido entre 
os Presidentes du ARENA c do MDB, como passo c:sscnciul paru uma muior 
contribuiç;lo do Congresso Nacional uo processo de rcdcmocratização do País. 

SENADOR ORESTES QCJERCIA - Dia Internacional da Mulher. 
Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1978, de uutoria de 
S. E);•,lido nu presente sessilo, 

SENADOR MUR/LO BADARO- Dia Internacional da Mulher. 

l.l.M - Leitura de Projctos 

Projeto de Lei do Sen11do n9 7, de 1979, de uutoriLt do Sr, Senador Nelson 
Carneiro, que restabelece, pelo prazo que especificu, o cxercfcio da (uculdude 
prevista no Decreto-lei n<> 194, de 24 de fevereiro de 1967. 

Projeto de Lei do Senado n' 8, de 1979, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montoro, que dispõe sobre u concessllo do abono de permun~ncia cm 5erviço àli 
mulhcrc~ seguradas do 1 NPS 11 partir de 25 anos de utividude, dundo nova redaçào 
uo ~ 4~ do artigo lO du Lei n<> 5.890, de 8 de junho de 1973. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei dn Cdmarn nY J0/75 (n9 1.317/73, nu Cusu de origem), que 
dil.novu rcdaçll.o uo urt, 1.21 S do Código de Processo Civil (lei n9 5.869, de li de 
junciro de 1973). Rtjrll•do o prosseguimento da trumituçAo. 

-Projeto de Lei da Cümuru n' 43/75 (n' 973/72. nu Cusu de origem), que 
Jlrcve dfsl!co emulativo pura eliminaç!lo das embnlugens de comerciulizuçAo final, 
inservlvcis UJlÓS a suu utilizuçllo. Aprovado o prosseguimento du trumituç!lo, 

-Projeto de lei du Cllmuru n9 44f7!i {n9 J.71R/73, nu Cusu de ori11em), que 
rcvo~u u J.ci n' 4.611, de 2 de abril de JQ65, que modifica us norma~ procc~suuis 
dos crimes prcvi5tos no~ urts, 121, § JY, c 129, § 69, do Código Penul. Rt•jrlludo 0 
pro~scttuimento du trumituçito, 

··--- . ··------..-l 
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-Projeto de Lei da Câmara 54(15 (n~ 108/71, na Casa de orie;cm), que 
acre~cc:nta parágrnfo ao urt. 811 du Lei n9 4.737, de IS de julho de 1965, que institui 
o Código Eleitoral. Rejeitado o prosseguimento du trnmitaçilo. 

- Projeto de Lei dn Ciimura nv 78/75 (n' 891/75, nu Casa de origem), que 
dá novu rcda~ilo ao§ Jv do urt, 67 da lei n~' 5.6.R2, de 21 de julho de IQ71. 
RrjeUado o prosseguimento da tramitoçilo, após usar da puluvru o Sr. Senador 
Humberto Lucena. 

-Projeto de Lei da Câmara nv H7(7S (n~' 51/75, na Cu~a de origem), que 
dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fisctllizadorns do cxcrclcio de 
profissões. AproYado o prossc:p:uimcnto dn trumitaçào. 

-Projeto de Lei da CAmurn Nt 60/76 (n' 751/75, na Cusu de origem), que 
ucresctnta parágrafo ao art. 13 da Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou 
a legislação de previdência social. Aprowado o prosseguimento da tramituç!io, 

- Projeto de Lei do Senudo n' 178/76-Complemcntur, que ucrescc:ntu 
parágrafo único ao urt. 34 da Lei Complementar n"' 11, de 25 de maio de ICJ71, 
estabelecendo prescrição qUinqUenal pura as imponiincius devidus ao 
FUNRURAL. Aprovado o prosseguimento da tramitação. 

1.4- DISCURSOS A !'OS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HUGO RAMOS- Considerações sobre os Projetas de Lei dn 
Câmara n9s 9/69 c 16/70, que alteram artigos do Código Civil Brasileiro, tendo 
em vista a negação, pelo Plenário, do prosseguimento du Lramitaç3o daquelas 
matl:rias. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Comentários sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 15/7B, quc,acrc:sc:cnta artigo às Di~posiçõcs Transitó· 
rias da Constituição Federal. Homenagem a Josl: Aparecido de Olivcirn pela 
passagem do seu 509 aniversário nutallcio. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Sugestões à Mesa Diretora do Senado, 
com vistas à cconomiu de combustíveis nos transportes da Caso. 

SENADOR ORESTES QUERC/A- Apelo às autoridades do Govrrno, cm 
favor da libertação da brasileira Flávia Schilling, detida nu República Oriental do 
Uruguai. 

SENADORES FRANCO MONTORO E N[l.SON CARNt'IRO - Dia 
Internacional da Mulher. 

1.5.- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA S~SSÃO. 
eNCERRAMENTO. 

l-ATA DA6•SESSÃO,EM8DEMARÇO DE 1919 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Rcquerlmtntofi 

- NVs 14 a 24/79, de autoria do sr. Senudor Itamar Franco, 5olicit:lndo o 
dcsarquivamento de: projc:tos de lei do Senado c de Resolução que menciona. 

2.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 15/76 (n' 76/75, na Casa de origem), que 
introduz alterações na Consoliduçllo das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n' 5.452, de I• de maio de 1943. Aprot'ldo o prosseguimento da 
tramitação da matl:ria. 

-Projeto de Lei du Câmara n9 65j76 (n• I .066/75, nu Cu~ta de origem), que 
dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quunlo uos crimes contru a 
Administração Pública, praticados por ocupantes de curgos cm comissilo da 
administração dircta c indircta, regula u forma de sc:u procedimenhJ, c dú outras 
providên,ias. Aproudo o prOsseguimento da tramituçilo da matéria, após usar du 
palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

- Projeto de Lei da Câmura nv 81!70 (nt 443-B/75. nu Casa de orip,cm), que 
estende o salário-fam/lia criado pelo arliso 2• da Lei n~' 5.5SQ, de li de de;t:embro 
de 1968, aos hc:rdeiros de segurado falecido no gozo du aposentadoria por invali· 
dez. Aprovado o prosseguimento da tramitação du matl:ria. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSAO. 
ENCERRAMENTO. 

3- PISCURSO PRONUNCIAPO EM SESSÃO ANTERIOR 
-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 6-J-79. 

4- MESA DJRETORA. 

ATA DA 5• SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1979 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESJDE.:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E JOÃO BOSCO 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jarac Kalurrc- Joio BoK:o- Jarbas Passarinho - Henri· 
que de La R.ocquc- Dirceu Arc:ovcrde- Hclvldio Nunes -Josl: Lins- Mauro De· 
ncvides- Ascnor Maria- Cunha Lima - Milton Cabral- Nilo Coelho- Luiz 
Cavalcanlc- Luiz Viana- Dirceu Cardow- Moacyr Dalla- Nchon Carneiro
Roberto Saturnino - Tancredo Neves - Amaral Fürlan - Franco Montoro -
Orestes Qutrcia- Henrique Santillo - U.zaro Barbou - Mendes Canalc - Pedro 
Pcdrossian- Saldanha Dcni- Paulo Brossard- Pedro Simon. 

o'sR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- A lista de presença acu'a o comparecimen
to de 30 Srs. Senadorc:s. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I9·Sccretário procederA à leitura do Expediente. 
E lido o sfgulntt 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. i'·Sumdrio da Câmara dos Dtputados: mcuminhcmdo ri ft'l'iJ(io tio Sl'fra· 
do autógrafo do .ftgrdntt projtlr•: 

PROJETO UE L~l DA CÁMARA N'S,DE 1919 
(ntS,;44/7K, m~ C111sa de ur\~cm) 

Dt iflicialil'a do St•nlwr /hsidtlllt da llt•plibfint 

Autorizll u. n·n~r!tlàrl uu Munlcfplo llc Gurunhu~. EMudn de Jlcrnnmhuru, 
llu tL•rrcno qur mcndonu. 

U Con~rc~.-.o N;t~i,lnal de..:rcw: 
Ar!. 11' Fi..:a ol'uder Elerutivo auwrio.ttl•l .1 pr11n. 1vcr ;1 r,·~·,·•-.'.,• ::· '~ 1 ' ·PI' 1 

Jc (ial'<llllit.:'<, btadu dt• Pl'(l\.!.11]1\lúl, ,j,) :1.r:~;,,1. ~·'11' ... ;r.· .. ,]: •]I•·' :::. ;,.:, •. !~ .... 

dcn•lmin;~do1 "Sitio f 11t'cnho s:ro Patdn", '<illlii!lP IW illi,'ilhd.i{k lk \':\1'/t'oi, ll,l,i'····i·· 
~lulli.'lrl•l,d!l:rd,1:'l !lni.J,, h·,kr:tl. P••r h,·, 1 tur~< olc J1. de 11dh•• ;k ]li'.'; ;r ',J,,!, ,,., 

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Garanhuns, sob o n' ~4.359, no livro 
3-BD,a Os. !9. 

Art. 2• Esta lei entrarA cm viaor na data de sua publicaçio. 
Art. 39 Revogam-se as diaposiçõcs cm contrArio. 

MENSAGEM N• 436, DE 191H 

Excclentlsaimos Senhores Membros do Conarcs&O Nacional: 

Nos termos do art. 51 da ConstituiçAo,tenho 11 honru de submeter U elevada deli· 
beruçào de Vossas Exccl~ncilu, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
MiniSiro de Estado da Fazcndu, o anexo projeto de lei que "uutori:u a reversão ao 
Municlpio de Garanhuns, Estado de Pernambuco, do terreno que menciona". 

Braslliu, \i de novembro de l<.liS.- EmntoGelltl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N•316, DE 18 DE OUTUBRO DE IQJH, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelcntiuimo Senhor Presidente du República: 
No uncxo processo, cogita-se da rcveuào ao Municlpio de Garltnhuns, n1l 

Estado de Pernnmbuco, de um terreno, com u áren de -10 ha. denomidudo "Sitin 
Engenho Silo Paulo", encravado nn propric:dudc "VArzeu" nu4uclu municirtalidude. 

2. O aludido bem fora pelo cltudo municlpio doudo a Unillo (Ministêrin lia 
Agriculturu - ln~tituto de Fermentação do Serviço Nncion:~l de Pt:MJUh:t~ 
Al!ronúmicas do Centro Nucional de En~ino c Pesquisus t\gronômicu~). para ali 
imtalar um" E~t;1çiio de Vilicultura. Aleitou-o 11 U1;illu, merci: de Decreto n" 5li.'W'. 
de tJ t.lc julhn Uc ]1)61, luvrando·~t ii rc,ptctivu EscritUW em ~h de julh11 de ]!)''~. 
tran .• critit no Rcgi~lr~J de lnhhct~. da Cunwn:u dt' Gi!r;lnhun,, em-' de ,J)o!O~tn de 1•J7:. 

.l (k~~rrc, pn1i:r11, que, ullcri11TnlL'i11C, dei.\UU •l imUvl·l de 'L'r lllilitordP ll•' 

·•· ( lllli 1 1 :1~'"111 '~r. plt·lll'llll o dn:•,!ur -·1-.lunidpln dt· (j.,r,•;,h,trl· .1 n·v~1 
ol<lll:rtCilt• ,, 'ol'l\J'.Itrlllllilll•'· .I IHll tlc ,I h 11\..t:llar ,, f\!1\ d lllo!Uiduur•l lllUII ... q ••• ; 

~ ~_·,,nl •,i] n·•·•'t\at~ p!l.'ILIIIICilt!' l:tllll'nrd;~ u ~II!H\li'rl•) 11:1 Aprinrlt11r;, m •. 

~ I ' : 
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6. Opina, lmnbtm, favoraYc:lmentc:, u Sc:rvi~Wu Llo Património da União, wm o 
bcneplâcilo d;1 Secrcturia·Gcrul dc:&te Ministéno. 

7. Acolhc:ndo c:s~c:s purc:cc:res, tenho u honrn de ~uhmcter à clevadu apn:cia~Wào 
de Vos~a Ellceli:ncia o anexo projeto de mcn~ugem ao Congresso Nacional, 
UCQlllpunhat.lo de tlnlcprojeto de Lei que consubstancia u medida proposta. 

Aproveitou oportunidade para renovar a Vo~sa Excelênciu os ruotC\tm do meu 
mais profundo respeito,- Mtfrlo Hrnrlqut Slmon?ten, Ministro da F:1zenda. 

(A.~ Cmnimkr dr Agricultura tdt' Flnunçar.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai à publicação. 
Nu ~cssào do dia 6 do corrente terminou o pnu:o pura aprcllcntução de emenda~ 

ao Projeto de Decreto lcgishnivo n~ 27, de 1978, 'Iuc aprova lU contas do Presidente 
da Repúblicu, rclutiYus ao cxcrcicio de 1977. 

Ao projeto nilo foram oferecidas emendas. 
De 11cordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria será despachada /1 

Comi!lsão de Finanças, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca ~esdo cxtraordin6· 
ria a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de 
lei du Câmara n~.!i 15, 6~ c 81, de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, oficio que ser:\ lido pelo Sr. 
!~·Secretário, 

I!. lido o s~gulnte 

OF/SF/GAB.JR -07/79 

Senhor Presidente do Senado Federal: 

Brasília, cm 6 de murço de I CJ79 

Pnra os providências legais que V, Ex' julgar necessárias, tenho o pruzer de 
comunicar que fui honrado com convite d:t CJmaru de Comércio de Tóquio pura visi· 
ta r o Japão c conhecer ulgumus indústrias de Fiuçilo c Tecelagem de Rum i. 

Como sabe o eminente Presidente, o Japão po~sui a mais moderna tecnologia de 
processumcnto indumial do Rami c o Bra~il é, hoje, um dos maiores produtorc:s do 
mundo dessa import:mtc fibra, conccntrando·.~e no Estudo do Poranâ, que aqui rcpre· 
sento, u quase totalidade dessa produção. 

I! minha pretensão visitar, no Japão, as cidades de Tóquio, Nara, Osaka, Miharu 
c Kioto c, cm c:sculas, algumas cidades do México, El\tados Unidos da América do 
Norte, Taililndia c Coreia, onde manterei contatos com representantes dos lcgislntivos 
c :tutoridades ligadas à produção c comcrciulizaçllo do Rami. 

Deverei iniciar u viagem diaS de abril próximo c: retornar ao Brasil dia 2 de maio, 
Sem outro particular c apresentando u V. Ex• protestos de elevado :tprcço c 

distinta consideração, subscrevo-me, 
Atenciosamente.- JoN Rlcha. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - 1\ Presidência fica ciente. Sobre u mesa, 
comunicação que será lidu pelo Sr. I•·Sccrctârio. 

E lld.a a ;r.rulnte 

7 de março de 1979 

Senhor Presidente 

Noa termos do urt 86 do Regimento Interno, tenho a honra de comunicar a Vo~
su Exccl~ncilt, para os devidos fins, que est11 Liderança deliberou propor a permuta do 
nobre Sr. Senador Arnon de: Mcllo, suplente da Comissão de Minas c Energiu, pura 
exercer a função de titular, c: do nobre Sr. Senador João Culmon, atualmentc titular 
da mcsmu Cominí\o, para ocupar a suu suplência. 

Aproveito u oportunidade: para renovar a Vossn Excelência protestos da mais 
elevada estima c consideração.- Jarbas Pauarlnho. Li der du Maioria. 

O SR. PRF.SIDENT~: (Luiz Viana) - Será feita >1 permullt solicitada, Sobre a 
mesa, projeto de lei que scrlllido pelo Sr. JY.Secrctário. 

F.lidn o stguintr 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, Dt: 1979 

ln•dtul • 11po!lltRIIdorlll "nluntlirha d1 mulhtr !legurlldll do INI1S apó" 
Ylnte "'cinco 11no• de knlço, com pro\'tnto~ prupnrclumal!l. 

O Congresso Nucionnl decreta: 
Art. [9 E fitcultada ao segurado do INPS do sc:(o feminino a uposent:Hlurlil 

com vinte c cinco anos de !terviço c oitcntu por cento do sullirio·de-bencllcin, 
observados os dcmuis requisitos legais upliclivcis lt esp~cic. 

1\rt. 29 Entntrll cst:t lei cm vigor nu data de ~un ruplicuc;ào, revogadas us 
disrosiç~.)cs cm contrttrio. 

Justlncuçilu 

A ;tposcntudorin dos scgurudo~ do INPS, nu formu du l.ci Org;inicu d.t !'revi· 
dênciu Socinl (Lei nQ J.lm7, de: 2h de ug(lSin de 191\tl) cru integral, it!"l.l~ .15 anm de \l'r· 
viçn c pn1porcionul deruis de complctotdn' Jll \IIW~ de ,1tivit.lo1de, rarn m ~~}!lmldo~ d~ 
nmhus os sc.t.o~. 

Pu~ttnormc:ntc, entretanto, a Comtitaiç.w de 1967 deu tratamento cspcci;d :.~ 

mulheres, nestes termo~: 

••Art. 158. A Con~tituiçào assegura aos trabulhndorcs os seguintes 
direito~. :alêm de outros que, no.~ termos da lei, visem à melhoria de sun 
condicilo social: 

XX- aposentadoria para n mulher, aos trinta anos de trnbalho, com 
sali'1rio integral." 

~lesmo depois de alterada a ConstituiçJo de 1967 pela Emenda n~ I, de 17 de ou· 
tuhru de 1969, tai~ preccito~ foram mantido~. como se YC da transcriçào dos stguintes 
dbpo~itivos: 

'"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes 
dircit(ls, ulérn de outros que, no.'i termOs da lei, visem à melhoria de sua 
condição social: 

XIX- aposentadoria para a mulher, aos trinta unos de trabalho, 
com salário integral." 

A aposentadoria integral dos homens continuou a ser concedida depois de 35 
anos de atividadc, passando a das mulheres a ser outorgada após 30 u,nos de :terviço. 

Todavia, se a aposentadoria integral do homem, no caso, l: fucultada após JS 
anos c a da mulher depois de 30 anos de serviço, nllo se compreende que aos homens 
seja usse~uradu a aposentadoria proporcional (80% do salário·de·btncficio) aos 30 
anos e o mesmo bcncllcio não seja garantido à mulher, cumpridos 25 anos de trubalho. 

Precisamente tal omissão da lei é que o presente projeto sana. cunl'prindo 
:.t~sinular que a proposição atende a exigência de que trata o parágrufo único do artigo 
165 do tcxto constitucional, por isso que, se antecipa a aposentadoria da mulher. 
rcdul proporcionalmente o seu valor. 

Sala das SesJ.àes, K de março de 1979. -Ore)ltl.'l Quêrcia. 

1..-i.l' Comi.wies de Constituição t Justiça, de L~gislaçào Saciai e dr 
Financa.t. 1 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- O projeto que acaba de ser lido será pub!i· 

..:ado e remetido às comissões competentes, 

Sobre a mesa, alicio que será lido pelo Sr. lt-Sccrctârio. 

E lido t deferido o seguinte 

Cxm"' Sr. Presidente do Scn~do federal, 
O Senador que este subscreve vem solicitar a\', b', com apoio no Regimento, 

lhe seja fornecida a relação dos médicos do Senado, com indicação da especialidade, 
horário de trabalho, bem como indicaçUo dos que se encontram no exterior, no atendi· 
menta a estudos~ caso cm que requer, também, lhe scju fornecido o contruto da 
respectiva bolsa, 

Sala das Sessões, 8 de março de 1979,- Dlrma Cardo10. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nohre Senador Henrique de Lu Rocquc. 

O SR. 1/liNR/QU/i DE LA ROCQU/i PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À R/iV/SÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
PDSTF.RIORM/iNT/i. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo o pulavru ao nobre Senador 
).cite Chaves. 

O SR. L/i/TE C liA V /iS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERl PUBLICADO POSTE/DR· 
,\/liN7'E, 

O Sr. Ornre-. Qu~rcla (MDB- SP)- Sr. Pre!!identc, pc~o n puluvra puru uma 
hrcYc comunicação, 

O SR. PRESIDENTE (Joilo Boscn)- Conl'l:do 11 palavra uo nobre Scn:•dtlr 
Orc.~tcs Quérci:t, para umu brcYc comunicação, nos termos do inciso VI do art. I ti do 
Re~:imcnto Interno. 

O SR. ORESTES QUF.:RCIA (MDB- SP. Para uma breve comunicaçi1o. Sem 
rcvt~ào do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores 

Hoje comemora·se o Diu lntcrnucionul du Mulher, I'! um dia de lu tu. Foi escolhi· 
1.1~1 cm homenu11cm ti lutn pela cmancipuçUo dns mulheres c lembra, cm c~pcciul, doi~ 
f:tl11~: em lti57, opcrârias da indústria ti:xtil de NoYa Iorque ~uimm ib ruas, cm pa~· 
\Cüla, reivindicando melhore~ condições de trubnlho, sulários muisjustos c redução da 
jMnudu dc trabalho, sendo violcntumente rcprimidus: cm 190H, trabulhudora~ de uma 
f.H1rica têxtil, também crn Nova Iorque, dcdnrur:un greve cm denúncia, novamente, 
;h rCssimu~ coudiçõcs de trubulho. Elas rciYindicurum também o direito de voto c a 
r(~ul••mentuço\o do trubulhu do menor. Chcgurum u ocupar 11 fâhricu mas, em rcprc~U· 
l1a, o tt.lificio foi qucimudo c morreram I ~q mulherc~. 

Dois anos muis turdc, o Congresso de Mulhcre~. reulizudo cm Copcnhuguc, 
rrupós que o diu de hoje fosse comemmudo mternucionulmente, ruru que ~e malltivc\• 
~r I'IV\1',1 lutu pelu emundpuçi\o du mulher. •\ ONll ratincouullatu c muitm pui~c~ :1 
lliii!Íitlitarum. 



148 S4!xca-relra 9 DIÁRIO DO CONGRESSO N,\CIONAL (Scçun 11 l Março de 1979 

De IH57 pura cá muitu coi!'u mudou. A mulher jll vota, a jornada de trubalho 
diminuiu c pelo menos no texto dil~ lc:is truhalhistus seu trubalho foi cquirurrudo nn do 
homem. Mas, na práticu, as discriminações c as diferenças sulariuis continuum, sào 
inümeros os casos de empresas que se recusam a empregar mulheres, é comum o 
afastamento de funcionáriu que ~e casa ou engravida e dificilmente u mulher conscp.uc 
galgar todos os degraus da hierurquiu de trubulhu. 

No Brasil u populaçilo economicamente ativa conta com mais de 6 milhões de 
mulheres que trabalham, nos mais diversos sctorcs, c que sofrem as muis vuriudus res· 
triçõcs, Existe por exemplo verdadeiras barreiras pura o acesso da mulher casada ao 
trabalho, diante, principalmente, da possibilidade de cngravidur·se c pussar u gozar 
dos bcncficios da licença mutcrnidadc de 84 dias, recebendo sallirios. Nus carnudas de 
baixa renda o trabalho da mulher é vital, mas os obstliculos pura o emprego silo quase 
que intrunsponfveis. As empresas se recusam u assumir qualquer responsabilidade so· 
cinl. 

Outro detalhe a ser considerado é o fenómeno mulhcr·chcfc.dc-familia, que tem 
crCJCido impressionantemente. Pcsqui~as indicam que perto de 33% dos domicflios do 
mundo silo cheliados por mulheres c i5to se acentua nas aslomcrações urbanas. Meta· 
de das mulhcrcs-chefcs-dc-famflia tem acima de SO ano~, baixa escoluridade, sem gran· 
de cxperiC:ncia, a maioria doméstica, fator este estritamente ligado ao enorme contin· 
gente de pobreza que presenciamos. 

OSr.Nelton Carneiro (MDB- RJ)- Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (João Basco. Fazendo soar a campainha,)- Nobre Sena· 
dor Orestes Qu~rciu, queria apenas pedir u V. Ex• que procurasse concluir a sua breve 
comunicaçilo, mesmo porque tenho que dividir o tempo restante ainda com o nobre 
Senador Murilo Badaró, que me solicitou nntcriormcnte. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP) - Solicitaria u V. Ex• que me 
permitisse conceder um rApido aparte tiO nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (João Bosco)- Pois não. 

O Sr. Nei10A Carneiro (MOB- RJ)- V. Ex• faz bem cm foculizur, no Diu 
Internacional da Mulher, case problema da discriminação. Em 1977, por minha 
iniciativa, o Congresso Nacional reuniu uma Comissão Parlamentar Mista de Jnquéri· 
to, sobre a Presid~ncia do nobre Senador Gilvan Rocha, e que terminou com uma 
completa e lúcida elaboração de um relatório minucioso da nobre Deputada Lygia 
Lessa Bastos. Quero, neste momento, prestar uma homenagem aos que integraram 
.aquela Comissão. Se as recomendações daquele 6rgAo tivcascm sido recolhidas, hoje 
cstarfamos cm condições de festejar o Dia Internacional da Mulher. Desde 1967 que 
figura na Constituição um dispositivo de minha autoria que prolbc que haja discri· 
minações no acesso aos cargos públicos c privados. Uma lei de 1968 punia rigorosa· 
mente os que tivessem agido contra esse dispositivo. Apesar disso, recentemente, o 
Tribunal de Justiça de Pernambuco impediu que mulheres se candidatassem ao con· 
curso público para Juiz de Direito c, afinal, se abriram as portas do Banco do Brasil c 
do Minist~rio das Relações Exteriores para elas. Acho que hoje hA um movimento 
generalizado em todo o mundo cm favor da exclusão dessas restrições que pesam 
sobre a mulher. A mulher ~a grande colaboradora do progresso brasileiro, Muito 
obrigada. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Agrudc;o o upurtc cu compluc<n· 
cia da Presidência. 

Da nossa pane, queremos dci"ar gravada no~ anuis desta casa uma saudação 
especial a todas as mulheres pela comemoração, hoje, do seu dia internacional. 

Ao mesmo tempo estamos encaminhando ll Mesa, c quisemos fazé·lo exatumentc 
neste dia, um projeto de lei de interesse das mulheres, Em verdade acreditamos que cn· 
trc tantos outros beneficias que devam ser estendidos ll protcção du mulher, um deles 
deveria ser u aposentadoria aos 25 anos de serviço. Continuaremos sempre, enquanto 
essa conquista nilo for atingida, a lutar por ela. Mas hã um aspecto, c t justamente 
untado, pelo projeto que estamos hoje encaminhando ll Mesa, que deve merecer um 
ato de justiça do Congresso Nacional.ll a necessidade de se c~tabcleccr a a posem tudo
riu da mulher aos 25 unos de serviço com oitenta por cento do ka\ário·bendício. 

A aposentadoria integral dos homens~ concedida depois de 35 unos de atividude, 
c a das mulheres após 30 unos de serviço, 

Todavia, se u aposentadoria integral do homem, no caso, ê facultada após JS 
unos c a da mulher depois de 30 unos de serviço, nilo se compreende que aos homens 
seja usseguruda a aposentadoria proporcional (MO% do salârio-hcncficio) aos )O uno~ e 
o mesmo beneficio não seja garantido à mulher, cump'fidos 25 unos de trabalho, 

1:. o que pretende nosso projeto de lei, apresentado hoje ao Senado c pura o qual 
esperamos o apoio dos Srs. Senadores, 

Por uma qucstll.o de justiça, queremos marcar uma lembrança, c ussinulur os 
relevantes serviços ll causa da mulher, desenvolvidos cm meu EM ado, Silo Paulo, pelo 
Deputado Estuduul André Bcnussi c pelo vercudor de Jundiuf, Randal Juliano Garcia, 
ambos do MDB,c que me enviaram nos últimos dias uma extensa listu de suas utividu· 
des nesse: sentido. 

Finulmcntc, uma lcmhrunça cspeciul pela comcmoruçilo do Diu lntcrnucionul du 
Mulher, Todos sabem que um dos pontos fundamentais da luta do MDB l: procurar 
ulcançur u Ani~tia pura todos os brasileiros punido~ ou perst'guidos por motivos pollli· 

· :.:~u. Na Históriu do Uru~ilus mulheres ttm·sc destacado muito nus lutus ror uni~tius 
p•.Jfticus, como ocorreu cm 1945. llojc ll(;Orre o mesmo, rois o Movimento Fcmininu 
pela Anistiu, condulido com hnbilidadc c eliciêndu por D. Tcrclinhu Zcrbini tem 11cr· 

vi do extraordinariamente à causa da Anillita. A nossa homenagem, portanto, à Ou. 
Terezinhu Zerbini c a todtu as mulheres que lutum pclu Anistia, ' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Joilo Basco) - Concedo n palavra ao nobre Senador 
Murilo Bndaró, pura uma breve comunicaçilo, nos termos do inci5o VI do urt. 16 do 
Regimento Interno, 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG. Para umu breve comunicação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O objctivo desta breve comunicaçilo ~o de assinalar, cm nome da Maioria, o Dia 
Internacional da Mulher, ressaltando o quanto é meritório reiterar as homenagens às 
mulheres de todo o mundo, cuja contribuição à civilização é imperccfvcl. 

Neste dia somos tambtm levados a pcnsur seriamente cm muitos problemas que 
ainda anigem as mulheres c contra elas geram discriminações; alguns tão bem alinha· 
dos pelo Senador Orestes Qu~rcia; a protcçAo à scstantc, à mãe-solteira, lls traba· 
lhadoras, às funcionârias públicas, às sofridas professoras, mulheres que aqui c alhu· 
res ainda encontram s~rias c severas restrições ao seu pleno desenvolvimento c ll sua 
total emancipação, 

Nilo são poucos os esforços que têm sido feitos nesse sentido c uqui, neste Sena• 
do, existe um homem que tem dedicado toda sua vida à corrcçào de algumAs deforma· 
çõcs, que é o Senador Nelson Carneiro. 

Sr. Presidente, na oportunidade lembramos das funcionárias do Congresso 
Nacional c de tr~s parlamcníares que nele tl!m assento, a quem rendemos homenagem 
neste dia. 

Podemos aqui rcpaasar alguns nomes de brasileiras ilustres, que nos vêm à mem6· 
ria neste instante, tais como Anita Garibaldi, Maria Quitéria c Ana Ncri. Entre as 
vivas, Djanira, Raquel de Queiroz, Dinnh Silveira de Queiroz. Algumas que jâ falece
ram, como Helena Antipoff, uma educadora extraordinária. Algumas artistas legcn· 
dá rias como c,umcm Miranda e, dentre as vivas algumas como Sónia Braga, erigida 
cm mito dos novos tempos da comunicação c que Gilberto Freire pretende trans· 
formar no protótipo perfeito c acabado da beleza, da graça c da eugenia da mulher 
brasileira. 

Há, contudo, uma nota de infelicidade nesta comemoraçllo: hoje faleceu uma das 
maiores artistas brasileiras de todos os tempos, que encantou o mundo com sua arte, 
deslumbrando plattias de todos os palscs, a pianista Guiomar Novacs, cujo falecimen
to, no Dia Internacional da Mulher, só faz ressaltar a sua glória extraordinária. 

O Sr. Nei1011Carnelro(MDB- RJ)- Permite V. Ex• um apartc1 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Pois não. 

O Sr. Nei!KNI C1rnelro (MDB- RJ) - Gostaria de, aproveitando a brilhante 
oração de V. Ex•, endereçar às lideranças da ARENA c do MOB um apelo, pura que 
indicassem os membros da comissll.o que deve dar parecer sobre a Emenda Constitu· 
cionul n~ 23, que atende a um ajusta c sentida reivindicação da mulher que trabalha; c 
lamentar que desse elenco de tantos Ministros c tantos Secretários de Estudo espnlhu· 
dos por todo o Brasil, não se tenha notado- ao menos cu não notei- nenhum nome 
de mulher. As mulheres reivindicam a sua presença nos altos postos c nilo apenas nos 
postos secundlirios, Vemos que cada Governo tem lO a 12 Secretários de Estado; um 
Ministro tem 16; acredito que poucas terão sido contcmpladas,com a escolha pura o 
secretariado. E possfvcl que cm Minas tenha sido ou cm Pernambuco, mas atê hoje 
nno consegui ler o nome de nenhuma que tcnhu sido aproveitada. Faço votos que clns 
sejam no futuro aproveitadas tal a contribuição va\iosu que elas podem trazer ao 
desenvolvimento do Pais, 

O Sr. Adcrb1l Jurem1 (ARENA - PE) - Permite V, Ex• um aparte, nobre 
Scnadol1 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Pois nDo. 

O Sr. Aderbal Jurem• (ARENA - PE) - Só para uma ligeira contribuiçllo, a 
respeito da mulher da administração, Em Pernambuco, o Governador Murco Mucicl 
convidou para Secrctârio da Casa Civil uma mulher, a Ora. Margarida de Olivciru. 

O SR. MURILO DADARO (ARENA - MG) - Sr. Prcsidcnlc, concluindo, c 
cm hora em que se fula tanto cm abertura, tanto cm liberdade, pronuncio reverente o 
nome daquela que construiu o mais belo hino lllibcrdadc, a poetisa Ccclliu Meire\c~ 
com o seu Romancrlro da lncoll/ldtncia. Muito obrigado, {Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES: 

Evundro Currciru- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
Alcxundrc Costa- José Surncy- Petrõnio Portella- Ccsur Culs- Jcssé Freire
Humberto Lucena- Aderbal Jurcmu- Marcos Freire- Arnon de Melo- Tcotô· 
nio Vilclu- Lourivul Daptistu- Passos Porto- Jutuhy Magulhl'les- Jollo Culmon 
- Amurnl Pei"ato- J~ugo Rumos- ltamur Franco- Murilo Uuduró- llcncditu 
Ferrciru- Gustilo MUller- Vicente Vuolo- Affonso Cumurgo- José Richu _ 
Leite Chuvcs- Evcl(lsio Vieiru- Jaison Bnrrcto- Lcnoir Vurgus- Turso Outra. 

O SR, PRESIDENTE (Jollo Uosco)- Sobre u mesu, projetas de lei que vil o ser 
lidos pelo Sr. 19-Secrctflrio, 
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PROJ.:TO UE U:l DO SE~ ADO N~ 7, l>E 1979 

"Restubclrcc, pelo prazo que e~pedfica, o exercício da (l&culdudc pre• 
~~~~· nollecretn·lel n~ 194, dc24 de re-,erdrn de 1%7.'' 

O Congres~o Nacional decretu: 
Art. 19 Fica restabelecido, pelo pruw de 120 (cento e vinte) dias, a cantil r d;t pu· 

hlicaç~o de.~tu lei, o c~erdcio du faculdade de que traiU o Decreto-lei n' 194, de 24 de 
revereiro de 1967, pelas entidades de fins filantrópicos, relativamente aos depósitos 
b;mcário~ determinados P'la legisluç1lo do Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço. 

Art. 29 Est11 lei entrará em vigor nu data da sua publicação. 
Art. )9 Revogan-se us disposições cm contrário. 

Ju11U1c•cio 

O Decreto·lc:i n' 194, de 24 de fevereiro de 1967, rur.:u\tou às entidades de fins 
filantrópicos, enquadradas no urtigo 19 du Lei n9 3.577/59, a dispensa de efetuar os 
depósitos bancários determinados pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. A dispensa deveria abranger todos os empregados daquelas entidades, ou 
apenas os nilo-optantes do FGTS, mediante comunicação ao Banco Nacionul da 
Habitação, no pruzo de trinta dius. 

Posteriormente, através da Lei n9 5.406, de 9 de abril de 1968, o prazo original 
roi reaberto às entidades filantrópicas que ainda não tivessem c~ercido a faculdade ins
tituída pelo Dccrc:to·lci cm apreço. 

Mesmo assirn, inUmcras entidades não lograram formalizar a necessária cem uni· 
caçào ao Banco Nacional da Habitação, eis que, tanto o prazo primitivo, quanto o 
estabelecido pela Lei n9 5,406/68, se revelaram insuficientes. 

Al~m disso, devemos considerar a situação das entidades que iniciaram suas ati· 
vidadcs depois de 1968,já cxclu[das da faculdade de dispensa dos depósitos bancários 
referentes uo FGTS. 

Assim, c mesmo levando cm conta que a fórmula adotada pelo Decreto-lei 
n' 194/67tem produzido resultados salutares, estamos propondo uma novu abertura 
de prazo para o exercício da faculdade, para que se manifestem as entidades 
retardatárias e aq1.1clus que se instalaram nos Ultimas dez anos. 

Sulu dasScs.~õc:s, 8 de março de 1979.- Ntl10n Carneiro, 

LEGISLA ÇÀ O CITA DA 
DEC!tETO·LEI N•l94- DE24 DE F.EVEREIRO DE 1967 

Dllpõe ~abre a apllucio da lqlllaçlo tobre o fundo de Gal'lntia de 
T .. po ... Se"lco •• totldodn de n .. fllontróplcDI. 

......................................................................... ........................... ".' ... ''' .... '''" ... ' ...... '.'.' .. ' ''." ... ' .............................................. ............... " ......... . 
(À.r Comis.riJ~s d~ Con.rriluirào ~ Justiça, d~ L~gislaçdo Social, d~ 

Economia~ dt Finanças, J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1979 

Düpõe 10brc a conctllio do aboDO de permanência em ~enlco is mulhf. 
m aquradas do INPS a partir de lS 11101 de athldadt, dando nou redado 
ao§ 4'doardao IO,dal.lln• S.890,de8drjunhodel973. 

O Congresso Nucional decreta: 
Art. I' Dê-se ao§ 4' do artigo lO da Lei n• 5.890, de 11 de junho de 1973, ól se· 

~uinte redução: 
"§ 411 Todo segurado que prosseguir no emprego ou na atividade fa· 

r~ jus a um abono mensal, que nilo se incorporar6 à aposentadoria ou pen· 
silo, calculado da seguinte forma: 

1 - 25% do salário de beneficio, para o segurado do sexo masculino 
que cantólr JS unos de utividade e pana o segurado do se~o feminino que 
contar JO anos de atividadc: 

11 - 20% do sal6rio de beneficio, puru o segurado do sexo masculino 
que contar 30 anos de atívidade c para o segurado do sc~o feminino que 
contur 15 unos de atividadc." 

Art. 2' Serão os encargos decorrentes desta Lei atendidos com as receitas referi· 
das no Capitulo I, do Titulo IV da Lei Orgünicu da PrcvidCncia Sociul. 

Art. JY Esta Lei entrarA cm vigor na data de suu publicuçilo, revo(ladu!> us db· 
posições cm contrário, 

Juallflcaçio 

A proposição corrige uma discriminação da legislação previdenciáriu contra u 
mulher c atende a rccomcnduçilo formulada pelo li Congresso dos Gráficos, rculizudo 
no Rio de Janeiro. • 

Atuulmc:ntc, u conc.:cssllo do abono de permanCnciu cm serviço está dbciplinutlu 
pelo§ 4~ do artigo 10 du Lei n9 5.1190, de 11 de junho de 11>73, nestes termos: 

"§ 4v Todo segurudo que, com direito uo gozo du aposcntudoria de que truta cs· 
te urti~o. optar pelo prosseguimento no emprego ou nu utividade furll jus 11 um ubono 
mc:nsul, ,1ue nilo se incorrorurllllurosentudoriu ou pcnsi\o, culculudo du seguinte for· 
ma: 

1 - 25% dn suiMio de beneficio, puru o se(lurudo que contur trintu e cinco ou 
mui~ unos de: ~crviçu; 

----------- --#·------------
11 :tff, do sal{• iode nenc:(1cio. pura o ~e! ut;.,do que tiver tntrc trint<l c trint<• c 

cinm :1 ; de ativid;•c!.:." 
O• ·r c:, entrct·t.tt•l, que il ilfhtscntudoria pu. tr~npo de serviço cnm 100% do sai(,. 

rio de '1l'llcio é r;,u1ccdid;J sos homens após 15 aoos de ativid•~d.: c. u~ mulhcre~. 
após 3t• .mos. 

l)t -~J forma as n;ulhcrcs ~ó oldquircm dircit} •. 11 abono de pununénda em ~crlli· 
ço no ![11r de ::!Y} do ~al;irÍO <!C beneficio 5 Jn•J.. depois de cumpnrrm o tempo 
necess~ ··•• para se lipu~cnturc:m, cn.jUUnto que os l1omens adquirem-no no mesmo 
ano cm 11u: terium d1n:ito de ~c <lpasentarem na!'l 11c>mas condiçõ,s. 

Pc, nutro lucia, S anos untes Jessc: prazo, o~ ,ct~:rados do sexo masculino passam 
u fillcr ,.., ao abono no valor de :o%, ao passo' ue c, segurados do ~cxo feminino só 
têm di• 'I ln ao me~mu bcneO"io quando complet· <J c tempo para uposcntadoria. 

A ·l•~criminaçi:o, é, port:~nto. evidente e de•·, ,e r .;orrigidu. E o LJUC propõe o rro· 
jcto. 

S1·: .. das Ses~õe~, li de mt~rço rle 1979.- Fran1 a !\loDroro. 

(Ãs Comis.1·àeJ dt Constituição f .lt.Hi,rJ, d~ L~gis/arào Social~ dt fi· 
nanras.) 

o '.R. PRE.SIDf.NTE (JOilo Bosco)- Os r I jc.:I~S lidos scrüo publicados e dcS· 
ptlchac .·s às com1s~oCe~ compcterucs. 

(' ·R. PRESIJ)ENTE (Joi'lo Basco)- Pus,., • .: à 

ORDEM DO UI~ 

( 1,tatérias induíd.asem ordc:r:1 do Dia, no; I Cri IJS rlo art. 36H,§ 19, do Rêgimen· 
to lnt.:rr,o) 

PKOJETO D~ LEI DA CÁ'-'ARA :-1• )0, DE 1975 
(n• J.JI7,del973,nac·a.ar.l!origcm) 

Dá nova red:SÇ~u ao urt. 1.215 d l Código de Processo Civil (lei 
n9 5.H69, de 11 dcjanttro de 1973). 

,\nrhamenlo: 
21·5·75- Lido c:m Plc:nârio c de pa1 ~ado às Comissões de Constituí· 

~~~o c Justh;:a e de Educ;~çào c Cultu·.l. 
10-6-75- Aprovado o Requcri1 :r. I , n' 209, de 1975, do Senhor Se· 

nadar Accioly Fi1}10. solicitando que" p, 1jcto tenha tramitação conjunta 
com o Ptrojcto de Lei do Senado n9 .':.de 975. 

ObiOTYI(Õea: 
O i1rojeto de Lei do Senado n' :·• dC" 1915, roi arquivado, ao final da 

Legislatura passada. nas termos do aTI Jt . do Regimento Interno . 

Conforme consta dos avulso\ dis'tribuldos u •· Sr •. Scnndores, o Plenário delibe· 
rarâ suhre o prosseguimento ou nüo da tramituçil, da r.at~ria. 

~ m votação. O:i Srs. ScJIIIdorcs que npr"J\ '1 o ['lrosscguimento da tramitação 
do pr.•jcto, queiram permanecer sentados. (Paus;:. ' 

r-l.'jeitado. 
,\ matéria scrJi urquivada, feita a devida com liCQÇJo à Câmara dos Deputados. 

il SR. PRESIDENTE (Joi< Bosco)-lttm 

PROJETO O~ LEI DA CAMA ;, N 43, DE 1975 
(n' 973,1Jc::J972, na Cas. J 01 sem) 

Prevê dfstico emulativo p:u1 t lirr .nnçilo das embalagens de 
comerciulilaçilo tinul, inscrvfvcis apc\• ua utilizacilo. 

And•mc:nlo: 

17-6-75- LidO cm Plenário c dl p tch;.:do :\s Comissões de Saúde c: 
de Economiu. 

2H·11·75- Aprovado na Comi· ·<•O Je Saúde parecer de uutoria do 
Senador Otuir Bcl!ker, favorável ao 'ro et•1, nos termos de Substitutivo 
que apresenta; 

18·5·77 -Aprovado nu Con is~; , c · C on'llituiç~o c Jusliçu, parecer 
de autoria do Senador Dirceu C rJc o pl'lu constitucinnulidude c 
juridicidadc uo Substitutivo. 

Em votuçilo. 
l)s Srs. Senadores que concordum com o jlr•·· .. cg .]ni·:OIO da trumituçt\o du mut~· 

riu, queiram permanecer sc•ltudOS, (Pausa,) 
Aprovado. 

O Sr •• :,.andro Curreln1 (MDB- AM:- ,r, i·res•dc:ntc, peco wril1ca~ilo de 
quanml. 

o SR. I'RESnn:NTE lJonu Basco. Fazc.:nd·~ '''"' m cumpainhus.) .... Suspendo 
11 sc~s;lo rnr ulguns n1inutos, puru que os Sr,, S q;~d, rcs possam ~cr c>•nvocudos u 
comp<Lrecer 110 Plenliril•. 

( SuJpc'•r.w .h J(l JwruJ r ~J miwllt 1.1 ' ' Tt.• Tiifl ~ rruhtrla eh /6/wrtu r 40 
minuto.\·,} 
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O SR, llRF..SIOENTE (João Dosco) - Vai-se proceder ii vcrificuçtio, que ser(l 
feita relo processo clctrônico. Os Srs. Lideres votarão cm primeiro lugur, votundo cm 
seguida os Srs. Scnudores, (Pausa,) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho- Uzaro Barboza- Adc:rbul Jurc:nu- Alexandre Costu
Aloysio Chaves- Amaral Furlan- Arnon de Mello- Benedito Ferreira - Cc~ar 
Cais- Hclvfdio Nunes- Henrique de La Rocque- Jorge Kulume- Lcnoir V ar· 
gus- Lourival Baptista- Luiz Viana- Milton Cabral- Moacyr Dallu- Murilo 
Badaró- Passos Porto- Raimundo Parente- Adalberto Sena- Cunha Lim;1 -
Dirceu Cardoso - Evundro Carreira - Eveh\sio Vieira - Franco Monloro -
Henrique Santillo - Hugo Ramos - Humberto Lucena - Juison Barreto - José 
Richa- Marcos Freire- Orestes Qutrcin- Pedro Simon- Tancrc:do Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Jollo Bosco) - Votaram favoravelmente, 35 Srs. 
Senadores, nilo ocorrcn'do votos cm contr6.rio. A mat~rin terá prosseguimento cm sua 
tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (João Bosco) -Irem 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•44, DE 1975 
(n• 1.718, de 1Q73, na Casa de origem) 

Revoga n Lei n• 4.611, de 2 de abril de 1965, que modifica us normas 
processuais dos crimes previstos nos nrts. 121, § 3•, c 129, § 6•, do Código 
Penal. 

Aad1mento: 

17·6-75- Lido cm Plenário c despachado à Comissão de Co~stitui· 
çilo c Justiça. 

2·5·77 - Aprovado o Requerimento n• 82/77, do Senador Daniel 
Kricger, solicitando que a mnttria tenha tramitaçilo conjunta com os 
Projetas de Lei do Senado nts 104, de 1973, 19 c48, de 1974 c 83, de 1975. 

Obten1çio: 

Os Projetas de Lei do Senado que tramitavam cm conjunto foram 
arquivados, ao final da Legislatura passada, nos termos do art. 367 do 
Regimento Interno. 

Em votaçlo. 
Os Srs. Senadores favoráveis ao prosseguimento da tramitaç~o do projeto, quci· 

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado, 
A mattria scr6. arquivada, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE(João Bosco) -llem •: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•54, DE 1975 
(n•IOS, de 1971, na Casa de oriscm) 

Acrescenta par6.grafo ao an. 8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 
1965, que institui o Código Eleitoral. 
Aad11nento: 

1•·8·75- Lido cm Plenário c despachado à Comissilo de Consti· 
tuiçlo c Justiça. 

Em votnçilo. Os Sn. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação da 
matt:ria, queiram permanecer sentados. (Pausa,) 

Rejeitado. 
A mattria será arquivada, feita a devida comunicaçllo à C4mara dos Deputados. 

O SR, PRESIDENTE (João Bo~eo) -Irem 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•78, DE 1975 
(n• 891, de 1975, na Casa de oriscm) 

04 nova rcdaçilo no§ 3• do nrt. 67 da Lei nt 5.682, de 21 de julho de 
1971. 
Aad1mcnto: 

20-10·75- Lido cm Plcnàrio c distribufdo à Comissilo de Consti· 
tuiçllo c Justiça. 

4·11·75- Aprovado o Requerimento n• 481, de 1975, do Senador 
Paulo Brossard, solicitando que n mnt~ria tenha trumituçllo conjunto com 
o Projeto de Lei do Senado n' 139/75. 

24·5·76- Aprovado Requerimento n• 162, de 1976, do Senador Ruy 
Santos, solicitando trumitaçilo conjunta da mattrin com Projeto de Lei do 
Scnudo n• 204, de 1975, 

Obttr'lçio: 
Os Projetas de Lei do Senado n•s 139 c 204, de 1975, fol'llm urqui· 

vados, uo final di\ Lcgislaluru passada, nos termos do urtigo 367 do Regi· 
mcnto Interno. 

Em votuçào. 

O Sr. Humberto Lucena (MDD - PB)- Sr. Presidente peço u puluvru pura 
encaminhar a votuçno. 

O SR. PRio:SIIlF.NTE (Joilu flmco)- Tem u puluvriL o nohrc Scn;ldtJT lluJl\!'t'C. 
to Lucenu. 

O SR. HUMBERTO I.Un:~A (MDB- PU- fJuril encaminhar :1 vnt;u;ittJ.l
Sr. Presidente: c Srs. Senadores: 

Ainda hoje, a Casa ouviu as paluvrus do nobre ScmLdor Leite Chaves, qucix:mdo· 
se do descaso com que eram tratadas pelo próprio Lcgislutivo a1o propmiçi1c~ de iniciu· 
tivu dos Srs. pnrlamcntarcs. 

Neste instante, o Senado continuu u apreciar, na su:1 Ordem dn Dia, ulgUII~ projc· 
tos de lei da Câmara, para deliberar se deve ou não prosseguir u 11ua trumit:u;tio. Se· 
gundo nos comunicou o nobre Lfdcr da Maioriu, o critério adotudo tem ~idu n de 
concordar com a tramitação daqueles projeto~ 'JUC tenham pareceres fuvonivci' da~ 
Comissões, 

No caso presente, porém, a proposição não chegou u ser apreciada por ncnl:otrnu 
Comissão do Senado Federal. Mas, trata-se, a meu ver, Sr. Presidente, Sn. Scnad111'1;s, 
de matéria da maior importúncia,sobrctudo num uno que .~c anuncia eminentemente 
politico, pois~ um projeto que dá nova redução uo § 3~, do art. 67, da Lei n~ S.óK:!, 
de 21 de julho de 1971, diminuindo de dois pnru um ano o pruzo paru dcsligilmcnto de 
um punido para filiuçilo cm outro, como requisito essencial paru o eleitor de candida· 
tar-se a carso clctivo, 

A mim me parece, portanto, Sr. Presidente, que ~cria razoável que a Liderunçu da 
Maioria concordasse cm que essa proposição continuu~sc seu andamento no Scnudo 
Federal. Até porque vejo uma ligaçilo muito Intima entre essa tentativa de modiflcu· 
ção da lei ordinária c a· alteração constitucional que foi feita recentemente, pelu qual 
se estabeleceu que, durante um ano, a partir de janeiro de 1978 a janeiro de 1979, aque
le que se dcsfiliar de um partido para filiar-se a outro jú constitufdo, não infringe u lei 
de Fidelidade Panidária, 

Deixo assim, o meu apelo à Ílobrc Liderança da Maioria, no sentido de que 
prossiga a tramitnçilo da mattria, 

Era o que tinha n dizer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE(João'Bosco)- Em volaçàu, 
Os Srs. Senadores que aprovam n tramitação du mat~ria queirnm permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A mattria será arquivada, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputudo. 

O SR. PRESIDENTE (João Qosco)-llem 6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1975 
(n• 51/75, nu C:1sa de oriAcm) 

Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fisculi;o.udoru~o do 
cxcrcfcio de profissões, 

Andamento: 

7-11-75- Lido cm Plenário c dcspuchLido à Comissilo de Lcgi~laçilo 
Social. 

24·9-76- Leitura dos Pareceres n's 796-CLS, favorável c 797-CSPC 
(exame solicitado pela Comissão de L.cgislação Social), favorável. 

19·11-76- Discussão encerrada com a uprcscntaçilo da Emenda n~ I 
-Substitutivo, de autoria do Senhor Scnado'i Ruy Santos. Despachado à 
Comissão de Constituição c Justiça para emitir parecer sobre o Projeto c u 
emenda c As Comissões de Lcgislaçilo Social c de Serviço Público Civil 
para o exame da emenda. 

29·6-78- Lidos os Pareceres n's 394-CCJ, pela constitucionalidade c 
juridicidadc do Projeto c do Substitutivo; 395-CLS, favorável; c 396-
CSPC, favorável, com subcmcnda que apresenta. 

Em votaçilo, 
OsSrs. Scnadorcs.quc aprovam o prosseguimento da trumituçilo do projeto, quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria prosseguirA cm sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (João Bosco) -Item 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•60, DE 1976 
(n• 751, de 1975, nu Cnsu de origem) 

Acrescenta ptmigrufo ao art. 13 da Lei n' 5.K90, de K de junho de 
1973, que alterou a lcgisluçilo de previdência soei ui. 

And1mento: 

25-H-76- Lido cm Plenário e dcspuchudo 1\s Cominõcs de Leuis· 
lação Social c de Finança11, 

2H-4-77- Aprovado nu Comissão de Lc:uislnç1lo Sociul purcccr de 
autoria do Senador Frunco Montoro, fuvor(Lvcl, 

15·1l·77- Em purc:ccr prcliminnr, u Comis~~ll de Finunçu~ solicitn 
nudlCnciu do Ministtrio du Prcvidênciu c Assistência Sociul. 

1·3·1H- Lido o Aviso n~ 7/7H. do Senhor Ministro du Prcvidênciu c 
A~sistênciu Social, cncurninhando pronuncinmcntn dU(]LICic Minhtériu 
contrário uo J»rojcto. ' 
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6-4-7K- Devolvido uo Relator na Combsllo de Finanças, Senador 
Lcnoir Vnrgas. 

Em votação, 
Os Srs, Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto, quei

ram permuncccr sentados. (Pausa,) 
Aprovado. 

A mutéria continuará em sua tramitação. 

O SR. PRF.SIDENTF. (Joio Bosco) -llem K: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 178, DE 1976 
Complementar 

Acrescenta purágrufo único uo urt 34 da Lei Complementar n9 li, de 
25 de muio de 1971, cstnbclcccndo prescrição qüinqücnul para as 
importâncias devidas ao FUNRURAL. 

Andamento: 

l 0·8· 76 - Lido cm Plenário c despachado As Comissões de Cons
tituição c Justiça, de Agricultura, de Legislação Social c de Finanças. 

2-12-78- Lidos os Pareceres n9s 890-CCJ, pela constitucionalidade e 
juridicidndc; 891-CA, favorflvcl, 892-CLS, favorável: e 893-CF, contrário. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que concordam com o prosseguimento da tramituçllo da ma· 

téria, queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto continuará cm sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Jollo Basco)- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Hugo Ramos, orador inscrito. 

O SR. HUGO RAMOS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RJORMENTE. 

O SR, PRESIDENTE (João Basco) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Dois assuntos trazem-me à tribuna: o primeiro para comentar, rapidamente, a 
Proposta de Emenda A Constituiçilo n' 15/78, do cntllo Deputado Murilo Badaró; c 
outro assunto para prestar uma pequena homenagem ao ex-Deputado José 
Aparecido. 

Sr. Presidente, a Proposta de Emenda a Constituição n9 IS/78 diz o seguinte: 

Ás disposições transitórias da Constituição, acrescente-se o scguintc 
artigo: 

Art. Por lei de iniciativa do Governador do Estado, dispensados 
quui~qucr outros requisitos, poderilo ser modificadas divisas entre os 
Municipios de Congonhas c Ouro Branco, cm Minas Gerais, a fim de 
situar cm um único Municfpio, a Usina da Aço Minas Gerais S/ A c o 
núcleo urbuno adjacente que lhe dd apoio, desde que a modificação não 
comprometa a cxist~ncia de qualquer dos Municipios. 

No nosso entendimento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Proposta subverte a 
nossa sistcmdtica constitucional, por absoluta falta de competência da União cm 
dispor a respeito de casos cspecfficos de divisas intermunicipais. Em nosso sistema 
constitucional, a partir du República, passou a ser dogma da nossa organização poli· 
ticu, o principio da autonomia municipal, definida no urt. 15 da Lei Maior. 

Por outro ludo, a competênciu para u organização administrativa dos Estados 
pertence As unidudes federadas. Esta tese ~ pacUica na doutrina, na jurisprudência c 
na lcgislaçilo, 

AO comentar o assunto nu Constituiçilo de 1946, que consugrava o mesmo princf· 
pio do art. IS do Código fundumcntal vigente, doutrinava Carlos Maximiliano: "Só a 
autonomia foi assegurada pelo Código Bdsico da República. As Constituições regia· 
na is regulam o modo de criar o munidpio, estabelecer ou ultcrar os respectivos li mi· 
tcs, suprimi· lo ou anexd-lo a outro." 

Acabo, Sr. Pre~idcntc, de receber, no meu gabinclc, alguns vereadores da cidade 
de Congonhas, h cm como o seu Prefeito, Tenho absolulu certeza de que o Congresso 
Nucionul, na noite de hoje, h6 de rejeitar esta matéria, nilo só pela suu inconstitu· 
cionulidudc, mas também quumo uo m~rito, quando pretende retirar 750 alqueires de 
Congonhus pura anexá-lo uo Municfpio de Ouro Branco, 

Gosturia tamb~m. Sr. Presidente, com u Uccm;a de V, Ex•, de ler pura a Casa um 
munifcsto du CUmum M unicipul de Congonhus, pura que ele conste dos nossos Anuis, 
nu csperunçu de que, com o reforço deste munifcsto- repito mais umu vez- o Con· 
Kresso Nucionul, nu noite de hoje, neste Instante cm que se pretende o fortulccimento 
da Fcderuçilo, neste instante cm que o futuro Presidente da República falu no for· 
tulccimcntn dns Estudos e dos Munidpios, nilo seja o Congresso Nucionul uquclc que 
v à ferir u Fedcrnç•lo, upnwundo essa Propostu de Ememla il Constituiçi\o, 

teste o m;mifcstu da Cllmnru Municipul de Conjtonhus: 

CAM ARA MUNICIPAL DECONGONHAS 

(CENTRO DE TURISMO) 

Conaonha• pel1 lUa Aulonomla 

Srs. Senadores, Srs. Deputados 

Tradicionalmente histórica pela sua riqueza barroca, legado do gênio 
imortal Antônio Franci~eo Lisbóa, o Aleijadinho, Congonha5, n Cidade 
dos Profetas, clama neste momento, pelos anseios democráticos dos lfdi· 
mos representantes do povo brasileiro. Congonhas pede a reflexão de 
todos os senhores para o projeto de emenda à Constituiçllo, emenda Muri· 
lo Baduró, que autoriza ao Sr. Governador do Es1ado de Minas Gerais, 
modificar divisas entre os Municípios de Congonhas c Ouro Branco, 
propiciando a retirada de setecentos c cinqUenta alqueires de Congonhas, 
pura anexar A Ouro Branco. Esta Emendo, ora sendo submetida A decisão 
deste egrégio col~gio, requer rcflcxilo. De vossas decisões podcrd resultar 
para todo um povo humilde c sacrificado, dias negros, de mais sacriricios c 
sofrimentos. Quando este povo vislumbrava melhores dias com a implan· 
tução da AÇO MINAS cm seu território, surge nesta Casa, c~tu malfadada 
emenda, uma real afronta A autonomia do Municipio de Congonhas, c, 
fere até os principias norteadorcs da p(cgaçâo democrática do futuro 
Presidente Jollo Batista Figueiredo, que propugnu pelo fortalecimento dos 
Municfpios, como meio de engrandecimento da naçàõ>. Por estes motivos, 
Cegonhas pede c conclama aos senhores, um voto refletido c consciente. 
Seu povo saberd reconhecer os que, sem injunçilo partidária, rcconhc· 
ccrcm a sua autonomia, c, conseqüentemente, a autonomia de todos os 
Municfpios brasileiros, 

Congonhas, 8 de março de 1979.- Allary de Soazl Ferreira Júnior, 
Prefeito - F4iblo Coelho, Presidcnlc - Rosalnl Marcollnl - Antônio 
Vicente VIeira, Lfdcr da Bancada da ARENA - JoR Vlctate Sanlana, 
Secretário - Lafrclo de Souza Cotlll - Joti de Freltu Cordeiro -
Rouldo Cuaemlro- Aalõalo Bora:n de Souza- Stndowal de Souza Pinto, 

Cabe-me ressaltar, mais uma vez, Sr. Prcsidcnlc, a presença do Prefeito Altary 
de Souza Ferreira Júnior, 

A nossa esperança, portanto,~ que, nesta noite, o Congresso Nacional rejeite a 
Proposta de Emenda à Constituição n9 IS, de 1978. 

Outro assunto, me traz à tribuna, Sr, Presidente: 
Cumpro um grato dever de minha con~ei~ncia cfvica: venho homenagear um 

personagem eminente dos meios polfticos, figura admirável, cuja vida está presente 
cm muitos episódios da nossa história contemporânea, afirmando, invariavelmente, a 
força singular de seu carátcr de homem pllblico. Falo de Joli~ Aparecido de Oliveira
uma marcante personalidade da minha geração. 

Nas atribulações dos nonos tempos, at~ coisas essenciais passam, às vezes, 
desapercebidas. Considero tarefa relevante ressaltar os destinos marcados para servi· 
rem de exemplo, ao invts de admirar sem aplaudir, de respeitar no silêncio. Jos~ 
Aparecido construiu uma legenda de honra na sua existência: a amizade. 

Ser amigo f: doar-se por inteiro. E abdicar. E servir. E nilo exigir. E nilo esperar 
reciprocidade, E viver, permanente c visilantc, os problemas, as ansllstias, as dcrro· 
tas, 1u vitórias e as alegrias dos outros. Todos sabemos que a vida pública é, por defini· 
çilo, a atividadc que sintetiza todas essas cxigtncias nobres. 

"Josf: de Todos os Amisos" ~o titulo do livro, lançado 11gor11 por grande número 
de personalidades que lideram a intclisencia brasileira, quando Jo$t Aparecido 
completou 50 anos de idade, 1 

A maneira que homens de escol encontraram pura homcnagcá·lo, foi a de procla· 
mar, entre as suas virtudes de cidadDo, a clara consciancia da amizade Combatente. 
Poderosa vocação politica, a uma vida, sempre reuniu os nomes mais rcspcilados da 
nossa atualidadc nu tutu pelos ideais dcmocrdticos. 

"José de Todos os Amisos" ~uma colctdnca de depoimentos prestados uo longo 
do tempo sobre uma vida iluminada pela injustiça c provada no ostracismo. 

Nele, homens de tcndencias idcolósicas de diferentes matizes mostrando o cami· 
nho reta de um ser moral, falam a mesma linguagem de ff: c amor sobre o espirita, a 
intcligtncia, o coração, as formas de ação c t~cnica de mobiliz11çllo de um brasileiro 
dos nossos dias. 

Silo unânimes cm dizê·lo: homem pllblico c amigo para qualquer sacrilicio -
principalmente nas horas diffccis - amigo de exigir, sem contcmplaçllo, tarefas c 
ações de terceiros, que os coloque na liça pela dignidade humana; amigo para juntar 
cabeças c coruçõc:s, us mnis contraditórias, pura lmcgimentar a luta cm favor da libcr· 
dudc. Politico, cujo talento estd acima dos interesses partidários ou faccioso!., 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gente de todo o Brasil deslocou-se para a Cidade 
de Lagoa Santa, cm Minas Gerais, onde se comemorou o meio s~culo de cxistCnciu de 
·Jos~ Aparecido dC Olivciru. Intelectuais, jornalistas, professores univcrsitdrio5, pollti· 
cos, empresários, homens grados c gente humilde, das Cupitais c do pequeno mus 
hi~tórico burgo mineiro de Concciçllo de Muto Dentro se reuniram pura render culto 
à honru c à amizade, pcrsonulizudas no aniversariante, 

O Sr. Lízaro D~rbozM (MOO- GO) -l1crmitc V, Ex.' um aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOO- MG)- Concedo o aparte uo nobre Senn· 
dor LAznro Uarbozu. 
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O Sr. tUl:&rl llorbozn (MDH ·- GO) - Eminente !\1~rador lta:.1. Franw. 
qu;tndo V. E."' j{. no fim desta scssJ,J, OCUfHI a trihunu [la· a rralcur a r ·r ,mali4ludc 
dcJmé Ap<trccidl!, ~cm dúvida alguma e sem fuvur ulp:urn, u.n.1 Jus maio·~· iip:ura~ du 
vidit pública hr:u.i:eir.t, homem de urna generosidade que krramu, ho·w n de uma 
inlc:ligenci;l tlunrir.ud:r, uno·mc u V. Ex' cm meu nome r:·~ .. n d c no L, ';~t;ldll 1lc 
Goiás, que aqt1i t.:nlal ;t honra de rcpresentur, nos Uflluu~~.~ i1 utiludo: c V, Ex•. 
Tumbl:m deSCJC r~..th;o..r 11 figuru do eminente homem J1Uh\ko, r.:lmcm lnol inal"ltado, 
homem que sof1Col e s,lfrc nu carne, até hoje, us injustiças, nt<h que é tOll•• -.:n po..;o de 
simputiu, um rwçt.J de amabilidudcs e umu enorme voca..;ào de b:m serv 1 ; ua Pátria. 
Homem, cujo :tPlor J liberdade, sem dúvida alguma, o tcrr. colocn 11 ·1cima d:ts 
puix.ões polftichs do~ pnrtidos políticos, numa luta diutu, na, scrcmt c • ,uilibmda, 
pura que n Bru~il po~s:t, muito c:m breve, reencontrar-se c011 seu dc~ti'1• de Nuçâo 
democrática, que 'iUU vocuçilo assim o determina, Parabér.s, c.ninentt: S1 udor! Jlor 
oc~siào dos cinqrlenl.t anos de vida de José Aparecido, f.1ço votos pu r. que S. S• 
pcm>:J viver ainJa muitos c muitos unos, e tenha oportunrdadc de CJio1 r de novo 
todo o seu ~randc talr:nto a serviço do Brasil que tanto pr.:dsa de h1•mc ; públicos. 
Muito obrigado. 

O SR. ITAM~R FRANCO (MDB- ES)- Scnudor '.ilzaro Bu;ho 
a V. Ex•, dupiJm :nt•·. primeiro, porque falo por cessão de'.'. Ex• \o 
V. Ex• que prctcn iia prestar uma homenagem a Josl: Apa1 :cido, bem cc 
a lutu de Con~on!111S, V, Ex• imediatamente aquirsccu no !!COlido di.' y 
cm seu lugar. Portmto, o meu primeiro agradecimento. O Jpartc de\'. 
profundamente:, p~'~rque partindo de um jovem parlamcnt; r combatcn11 
Eslado de Goi.'ts. Estcu certo de que, se José Aparecido do: Oliveira ll·r 
Scn11do, há de :.c st·ntir confortado pelas palavras carinhosa~ de V. E\1 \ 
do, Senador Lllzar1' Barboza. 

Sr. Presidem e, acreditei ser indispensável regi~trar cssr ucontecim .. • 
do Senado, poi~ ~1\•1 c1 cmplos pata o futuro as existCncias ~o:umpridas "' '• 
cívic:oc nu Jidelid.t.~e aos valores de nossa formação de povc. c de PátriJ 

Cassaram ilf' Dc
1
1utado Federal José: Aparecido de Oliveira, cm 

1964. o mandate- 'Iuc lhe foi conferido pelo povo m·,nciro. Mas n~fl 
humana, nem ;esimr. de forçu, capaz de cussar·lhc o tlt·Jlo de Jos~ 
A rnigos- dom d: •i no contril o qual o arbítrio dos hom1:ns 1ào prevulcr• 
te lu Branco- r.,.r.c c:uc nos honrn por ser nosso contc:mroninco- c .•• 
17 de: fevereiro olll )1r'fal d(J Brasil: 

UM FATOCO~SUMADO 

Ct tn~ fato consumado é o ingrc~~o hoje na n:spe:táv• 
cinco" 1m~ de jovem José t\parecido de Ollvcira, a m., 
vocaçir.• J·Oiidca da s,uu gcruçâo. Excluído tios carg''~ p 
scctan• ~.H' do Movimento de Março de 19M, nem por bso ~ 
gcm d;, "'~ itica, mobilízando os instrumentos d.t suu intc:liBé' 
es[liritL ;n.'llico par;t uma pertinaz intcrvcnçilo nos aconte.:i· 
ticos. Jam :i~. nesses IS anos, foi tcstcmunhu passiva do• H i~ 
Pais. ,, 1\C~ dela participou, nos bastidores 11U o~tensivamcntr 

o adve: "':11 :11 que jamais o desrespeitou. 
Para ••~sinalar os SO anos de vida de José Aparecido, 1 

amigo~ lu. çou ontem, cm cuidadosa edição, uma coh':â:t• 
mente~. u 11Ue se deu o título de José: de Todos os Amigos, 

OSr.Humbt ·to J.ucrna (MDB- PB)- Permite V. E1t' um upurt~'! 

OSR.ITA:\1 \R 1-'RANCO(MDU-MG)-Com muitopruLc:r, <;. 
bcrto Lucena. 

O Sr. Humbttlo Lucen• (MDB- PB)- Dc~cjo associar·mc üs t:rr 
vras de V, Ex• cn; h· •menagem u José Aparecido de Oliveira que é, lltr 
dos mui~ bril11untl· • J •, nalistas da nossa pátria, um democrata sem j;•ço• 
que sempr~ teve a ..:or.·t~em de cnfrcntur todos os ri~cos c dificúlduU~:~ 1 · 
que todos nós vim •s p ·rticipando desde 64 para a plena redcmocn.ti1il~ 1 
Brasil. 

O SR, ITAM"R I'RANCO (MD8- MG)- Muito obrigado, n• I 
IILambcrto Luccnu t\~ palavras de V, E~t•, grunllc Lldcr do nos~ll P:~ • 
nesta hora mais L •• n -~~nforto a esse homem cassado cm 1964, mu, 
contlrlou a lutar crm-1 V. Ex• c tuntm outros pc:a lihcrdude no 1 os~~~ 
t~brig~tdouV. l·~t•. 

()Sr. Uirct•u C ttrdil\O (MDD- ES)-· Permite V, Ex' um a par ,c'! 

, agradeço 
municar u 
o dcstucur 
cu ralasse 

.• toca-nos 
o glorioso 
• Anais do 
to obriga· 

nos Anais 
c:ntlrncnto 

: abril de 
tcrà força 
Todos os 
arlo~ ca~
'!U no diu 

Ja)~e do~ 

a'\cinanlc 
ICilll pelo 
ó~ O mur· 
Jcdoseu 
filOS poli• 
ia do ~cu 
: .. afiundo 

~rupo de 
Jc depoi· 

dor Hum· 

mtcs fl:llil· 
Ú\-ida, um 
m homem 
.u luta cm 
de todo o 

-: Senador 
l., tru1em 
c ca)sado 
•h. Muito 

()SR, ll'AM.\R t-RANCO (MDB- MG)- Ouço V, Ex•, Sen .. -.r Dirceu 
<:nrdoso, 

O Sr.l>lrccu ("p·do!IO (MOO- ES)- Senador ltumur Frum;o, as.•·· k·mc pur 
inteiro àJ> justas m.,,l,f~stuçõcs que está prestando a umu dus mui~ ilU11Ir~ •.guru~ de 
político du ftCTII~~v .1tual no Brasil. Conheci Jo~é: Apurccido c I ui sc:tr ~ulcgu, nu 
Cdrnnrn du5 Dcr•uuiloJ<O. Conheci-o utntvés da SIUI utunçilo polltku nu Vl·l r nucional, 
<depoi~ de t(r sid11 ,.m do~ vulorcs mui~ rcprc~cntutivos du intclcctua!iduJ~- do pcnsu· 
IIICOhJ politico de "lin:t\ Gcruis. Cussado- como hcm uccntuou \' Ex•- ele serviu 
.,~0 n1t retmguadl 1na.'i ,, .. crislü dos ucontcctmcntos a umigos dcd•l"'ldm, L,.u:, du ~uu 
<kd icnçilLl,li/crun a rnro.;u, nulutu pela1cdcmn::rutiwçào de seu Jl,j,, Ju.w '\purccido 
não ~um jowuli~l:•. r~\!111 m!l pollti~o: ê um pensuJor politico du ll· ,o ai gcr.•·.lo de lw· 
n 1cm ptihlicos de n·,:,->l. Jt~triu, IJUI! honruri~t '' Jl;Hinmcnto c l]UUI ,, 1Ul'r ,J,' fl!lrtidll~ 

brasilmos. llortunto, é com muitll satisfação que me u:~sociu, de cura~~ o c de nlma, io~. 
munifc:~taçUcs de curinbo, de nprcço c reco.1hccimento que V. E~· prc~tu l'Jim ,cu 
magnifico discurso:\ inconfundh'cl figura [lública do grundc mineiro c, ~ohretudo do 
gr;mdc hwsileiro, criador de csquinns no [lensamento politico nucionul. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- N1lo vou contplcmerHilr cm niida o 
;Jpartc de V, Ex• t\ bela expressão "as~ocio-me de uhnn c coraç~o" já ~eriu sulicienlc 
para que eu, neste instante, cnccrru~se a minha fula. Muito obrigudo, nobre Scnadt11 
Drrccu Cardoso. 

Sr. Presidente, "ncln lêem·sC pulnvrus de udmiruçAo c de cnrinho de eminente~ ho· 
mcns públicos, como Jânio Quudros, Magalhães Pinto c Pedro Aleixo, de c:scritorc~ 
corno Tristão de Atu{dc, Ferreira Gullur e Rubem Braga, de jornulistas, de artista~. 
que compareceram com telttos ou desenhos cm que o traço ágil capta a [lCrsonulidarJc 
do homenageado, enfim de mais de SO brasileiros que expressam o julgamcmo de 
quem tem sido incxccdivel homem público e vigilante amigo l.O longo de 50 unos de 
vida. Sll.o 192 pllginas em que se retrata uma pcrsonalídude que e~tccdcu de muito os 
cargos politicas que exerceu em Minas Gerais c na República". 

O Sr. Lulz Cnalcante (ARENA -AL)- Permite V. Ex•um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com todo o prmr, E um prum 
rever c ouvir V. Ex• 

O Sr. Lulz C•••lcanrr (ARENA - AL)- Senador Itamar Franco, forçoso rc· 
conhecer que a Revolução, naquele furor cassalivo do ano de 1969, cometeu - sem 
querer, por certo- alguns equivocas, ou melhor, algumas terrlvcis injustiças, como é 
o caso da cassação do Deputado Joié: Aparecido, aludida no discurso de V. Ex• Eu 
não poderia faltar com o meu apoio integral ao discurso de V. Ex• porque, nu Rcvolu· 
çào de 1964, fazendo cu às vezes de Governador do meu Estudo, das A lagoas, tive cm 
José Aparecido uma "ponte" para transmitir e receber mensagens, com muitos lideres 
da nossa Revoluçllo - a minha c a dele,-. entre os quais Carlos Lacerda c 
Magalhães Pinto. Dal por que, nesta oportunidade, deploro à clamorosa injustiça c 
me associo inteiramente às palavras de V, Ex•, esperando que uma próxima anistiu, 
se nilo corrija todos os casos de cassações, precipitadas, corrija, pelo mcno~. aqueles 
ma i~ injustos, como foi ii cassação de José: Apareci•· o de Oliveira. Muito obrig:Jdo a 
v. E~t• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, nobre Scnudor 
luiz Cavalcante - obrigado pelo testemunho de V 1 "'• gr:Jnde homem público, 
grande companheiro, grande c~tpre5sào do Senado i .:dcral. Como nos conforta, 
nobre Senador luit Cavalcante, ouvir de V. E~t•, um Senador da ARENA mas, ~obre· 
tudo, um homem independente, um homem que acredita na liberdade deste Pu i~. ess;~ 
manifestaçilo de V. E~t• acerca da anistia. Estou certo também de que se José 
Aparecido, repito, ler os Anais do Senado, hâ de encontrar nas suas palavras aquele 
curinho que ele encontra ainda permanente para com V. Ex• 

Muito obrigado, Senador Luiz Cuvulcantc. 
Sr. Presidente, José Aparecido de Oliveira é um politico no sentido supc:rior da 

expressão, uma pessoa de singular uutoridude,leul, dotado de poder de persuasão c de 
coesão c sào seus campos de luta, invari!lvcis, o h1Jmcm como criaturu de Deu" c a 
socic:dade como tarefa de todos, na buscu do bem ·;.:mum c du Pnz, Não da Pal dos 
mortos, c, sim, da Puz dos vivos, que 1: o alimento imprescindível par;~ ii garantia da 
Liberdade c da Dcmocruciu. (Muito bem! Palmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Concedo u palnvra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso, 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA D/SC'(IRSO QUE, EN· 
TREGUf.' À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ l'UBLICADD rosn. 
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo 11 palavra uo nobre Senador 
Orestes Quérciu. 

O SR, ORESTES QU[RCIA (MOO- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
rcvisllo do orador.)- Sr. Presidente, go~taria de assinalar um apelo que pretendemos 
fazer às autoridades do Governo utravé:s du suu Liderança nesta Casa. 

Hoje, u progenitora de Flávia Shclling, que l: uma jovem que cstll prC!ia nu Uru· 
guui há muitos anos, enviou umu curta ao Mini&tro da' Relações Exteriores, Azcrcdo 
du Silveira, cm que fuz um histórico, novamente, da prisllo de Flávia Shelling, no Um· 
guui, de sua condcnnçilo, faz mcnçlto u eventuais torturas que essa jovem tcrillsofrido 
da purte du policia de repressão no Uruguai e fut mençilo, também, uo fato de o Gl)o 
vcrno brasileiro ter dcmonstrudo, utruvés de dcclaruçõc~ do Ministro du~ Rcluçõca 
Exteriores, interesse nu liberdade dcssujovcm presa, há tantos uno~. no Uruguai. 

Diz u màc de Flávia Shclling, Sr, Presidente, que us demonstrações do Governo 
brusilciro, através de declarução do Chuncclcr Azcrcdo da Silveira, nllo atingiram 
uindaa ~ensibilidurJc düs uutoridadcs uruguuis porque, segundo ela, es11us uutoridudcs 
cstariurn csrcrando um upclo formal do Governo hrusileiro- uo que pnrcc~: - no 
~em ido dn liberuç!lo du bru!oilciru que c~tá presa h\ no Uruguui. 

Nós queremos, num rápido upelu, upoiur cs~a mãe liUC, evidentemente, sofre :1\ 

Cllltscqüêncius du pri~ilo de ~uu filhu, solicitundo ao Governo que reitere com mainr 
ênfase, tulve1. utruv~.~ de uma comunicaç{lo oficiul, 11uc nilo fique U[lenu~ 1111~ dl'da· 
ruç,)cs de intcnçôc~. o upcll) no Governo Jo Uru~uui nu seutidu de liherur cs~;t jm·cm 
<JUC j;\ cumpriu mui~ da mc:wJe Ju penu c, muito hent, pmlcriu e~lur livre conlliciou.•l-
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mente. Aliás, as autoridudes do Uruguai já admiti rum u po~sibilidnde de~sa libc:rdude 
e talvet esteja fultando um apelo formal da parte do Governo brasileiro. 

t:, tenho certez:l que cm nome do MDB, o apelo que dc:ixamos !Is uutoridudes do 
Governo, atruvl:s da sua Liderança nesta Cusu. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u paluvru uo nobre Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"0 sb:ulo XX serA murcudo por três conquistas prir.cip~tis: o1censilo 
dos classes trabalhadoras, a suprcuão da dominaçilo entre povos subdesen· 
volvidos c a participuçllo da mulher na vida pública",~ a oportuno c feliz 
observação de Joilo XXIII, nu Encfclicu Pactm ln Ttrrat. 

Hoje, todas as Noções comemoram o DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 
instituldo pela Organização das Nações Unidus, a fim de despertar u consciência uni· 
versai sobre os direitos da mulher, sobretudo no campo das oportunidades de tra· 
bulho. 

No Brasil ainda hã discriminaçilo, mas a tenacidade, a cultura c u cupacidadc de 
trabalho da mulher vêm derrubando barreiras. Raquel de Queiroz é: membro da 
Academia Brasileira de Letras. No ltamarati há jovens cursando u carreira diplomá· 
ticu. 

Na ComissJo Purlamcntar Mista de Inquérito, proposta pelo Senador Nelson 
Carneiro, para examinar a situo:~ção da mulher cm todos os setorcs de a~ividade~. u 
dÕutora Zl:ia Pinho Rczcnde dizia, cm junho de 1977: 

"Vamos dar uo nosso Pais o maior desenvolvimento que ele possa ter. 
Pura isso l: preciso que homens c mulheres trabalhem cm conjunto. Quan· 
do digo trabalhem cm conjunto, peço os mesmos direitos c os mesmos de· 
veres,'" 

Em São Paulo, un1n das principais manifestações brasileiras do Diu Internncional 
da Mulher~ o encerramento do Primeiro Congresso da Mulher Paulista, no Teatro 
Ruth Escobar. 

Em São Miguel Paulista, mulheres que·estilo organizadas cm Clubes de Mães 
farão uma reunião comemorativa do 8 de março, falando de suas propostas c reivindi· 
cac;õcs. 

Também na Câmara Municipal de Silo Paulo, à noite, diversos grupos estarão 
promovendo um ato comemorativo do Dia Internacional da Mulher, sob a presi
dência da professora Silvia Pimcntel, da PUC. Com a intenção de promover o dcbat~. 
IA Cjtardo representantes do Movimento Feminino pela Aniatia, a Comissllo de Miles 
cm Defesa dos Direitos Humanos, a Comissão de Justiça c Paz da Arquídioccse de 
São Paulo, o Movimento de Renovação Cristã c o Dirct6rio do MDB. 

Como homenagem ao Dia Internacional da Mulher estamos rcaprcscntando hoje 
o Projeto de Lei n• 19, de 1976, que di1põc sobre a conccuAo do abono de pcrma· 
nência cm serviço às mulhcrea seguradas do INPS, a partir de 2S anos de atividadc. 

Estamos certas de que o Consrcsso Nacional darA sua aprovação à nossa inicia· 
ti.,u, que corrisc uma discriminac;Ao da lcgislaçào prcvidcnciAria contra a mulher. 
(Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre: Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB.- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Sra. Senadores: 

O mundo comemora hoje o "Dia Internacional da Mulher". E, às 20 horas, no 
Teatro Ruth Escolar, quinhcntu mulheres do arande Sllo Paulo encerram o \9 Con· 
sresso da Mulher Paulista, aprovando as numerosas ttiCI discutidas hã uma semana, 
desde a mudança na definição de mulher no dicionArio de Aurtlio Buarquc de Holan· 
da ut~ à luta imediata pela abertura de creches cm todos os bairros,' A Comissl!.o Mista 
Parlamentar de lnqutrito, que se reuniu na lcsislutura passada, por nossa iniciativa, c 
que teve a pmidi·la o ilustre Senador Gilvan Rocha, concluiu seus laboriosos tru· 
balhos, c coube à brilhante Deputada Lysia Lessa Bastos encerrar seu meticuloso re· 
latório orcrccendo numc:rosu conclusõca c: recomcndac;õcs, divulsadas pelo Senado 
Federal. Reconheceu a ComiuAo que "t indl~farçávela cxisttncia da discriminuçilo 
contra u mulher cm quase todos ossctorcs dautividadc humana que compõem o me· 
caniamo da sociedade brasileira." Rcualtou as notórias mponsabilidadcs dos últi· 
mos Governos da República na pcnisttncia de aravcs restrições à atividadc: feminina. 
Frisou que "no Bnllil, a taxa de participaçl!.o do sexo rcminino no trabalho econo· 
mlcumcntc ativo t da.s mais ba.ixas do mundo", resultante "da carência de oportu· 
nidadcs profissionais, inclusive preparo técnico, oferecidas às mulhcrcs, bem como a 
ausencia de estruturas, mesmo elementares, que permitam à brasileira urastur-sc do 
seu lur c dos seus filhos para uma partlcipaçllo profiuional Btivu", Nl!.o encontrou u 
Comissilo qualquer justificativa, "de natureza tticu, pura que se retire dos duas primei· 
rus c:ategorias proOnionals (empregadas domhticas c trabalhador111 rurui~) a protc· 
çD.o du Consolidaçilo dus Leis do Trabalho c da Prcvidencia Sociul nos mesmos 
moldes u que se vinculam os trabulhudorcs dus cmprcsus organizudus; c das prorcs· 
~oras primários, que se lhe negue, através de salários condignos c atraentes, o ncces· 
sârio reconhecimento pelo que tem feito pclunucionalldudc". Zurziu uquclus "disposi· 
çõcs lcguls protecionistas do trabalho feminino, que,ultm de lnutuu\izudus, vêm prcju· 
dicando,uo invts de ujudur u uuist!nciu proliuionul da mulher brusilcira", Reconhe
ceu u Comissno que "us mulheres bru5ilcirus, cm sua grunde muloriu, nno têm 

nenhumil informuc;ílo sobre plancjamcnto familiar, privilégio n:!>ervudu à~ clus~oes 

mais altas". h1cali:wu o problema du mordomia das mulheres f>Cpuradas judicialmen
te ou divorci<1dos, que "fazc:m da pensílo alimentícia o irtstrumcnto de uma ociosidade 
que afronta ;1 dignidndc feminina". Proclamou que a prostituição é: um rroblemu 
~ocial, c nilo uma simples questão de polfcin, c que à prostituto "ainda nno se ofereceu 
o direito de optar por outra profissão". AfirmoU·!ie que "as parcelas majoritárias dos 
homens brasileiros recusam-se a aceitar a mulher como uma individualidotdc cujos 
direitos ~c equivalem aos seus. Nessas parcela ~o majoritárias, ainda se munt~m firme
embora não mais inabalável - a caractc:rlstica dominadora c incontestada do 
homem". Muitos outros aspectos foram exemplarmente lixados no cspiCndido relató
rio da nobre Deputada Lygia Lcssa Bustos, c bom seria que sobre eles meditassem os 
que têm alguma parcela de respon!iabilidadc nos destinos c no futuro do Pais". Ainda 
agora o novo Presidente da República anun~ia os intcsrantcs do primeiro c scsundo 
csculõcs de seu G.lvcrno, c :!2 Governadores antecipam os seus-secretariados. Ainda 
que as mulheres tomparcçam às urnas eleitorais cm nllmcro igual, ou quaK igual uo 
dos homens, onde estão as aproveitadas nas cOpulas dos Excc:utivos Federal c Es· 
taduais? Também o problema das creche$ c da apreciaçlo cm termos cconômicos do 
trabalho doméstico foram enfatizados naquele relatório, que não deve c não pode pas· 
sar desapercebido a quase todo~ os ilustres congressistas. E·nos grato resumir us seis 
rccomcnduçõcs que a Comissão Pnrlamcntar Mista de Inquérito da Mulher fe1 ao Se· 
nhur Presidente da República, c que, por desatendidas, valem rcuvivudas, para exame 
do General João Baptista Figueiredo: - 1) "A criuçilo de uma Assessoria, ii nível 
de Ministro de b Jo ou de Secretaria Especial, devotada aos a11suntos vinculados à 
mulher c ao menor"; 2) "A udoçilo de medidas, cm carátcr de urgência, n'o sentido de 
que todos os órgão~ do Governo, ou a ele vinculados dircta ou indirctamentc, dêem 
cabnl cumprimento l disposição constitucior,al c às leis que por motivo de o;exo ou cs· 
ta do civil, proíbem di~criminac;õcs nos salários e no acesso aos cargos". Nesse ponto, 
vale prolligar ainda uma ver. a dccisilo do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imJ1e· 
dindo o acesso, pM concurso, de candidatus femininas ao cargo de juiz de direito, co· 
mo se a funç;'lo da mugistraturu fora desconhecer as disposições legais, em vez de 
cumpri-las. 3} "A possibilidade da aposcntadoriu especial do Mugistério, de modo ge· 
ral, c cm especial do Cur~o Primário, assim como da funcionAria pública ou con· 
tribuintc da Previdência Social a.poscntar•SC aos 2S anos de serviço, ainda que com 
proventos proporcionais." Daqui endereçamos um apelo ;\s bancadas dos dois Parti• 
dos, para que aprovem o Projeto de Emenda Constitucional n• 23, de nossa autoria, 
oferecido cm setembro último c aguardando parecer da respectiva Comissão, 4) "0 
Governo Federal deve persistir com o Programa de Saúde Materno-Infantil, ;tmplian· 
do as possibilidade~ do planejamento familiar". Att: asora pouco se fe-t de cfctivo, c a 
campanha, que deveria cstcndcr·sc por todo o Pais, acabou sepultada nos arquivos do 
Ministt:rio. S) "Firmar a orientação no sentido de que o Poder Público, nus soluções 
para a problemática da trabalhadora não deve gravar dirctamcntc a empresa, mas 
buKar recursos finam:ciros sob ttcnicas tributArias modcrnu". 6) "0 encontro de: 
uma solução politica urgente que assegure, sem riscos de ir,tcrrupçõcs, a normalidade 
das tradicionais instituições jurídicas da Nação, resguardada, evidentemente a paz pú· 
blica", 

Nenhuma data mais propicia para rccordur a valiosa. contribuição que a CPI 
trouxe ao exame da discriminação du mulher do que na data cm que todo o mundo se 
prcocupu com a gravidade desse problema. 

Mas, ao aprovar o lúcido relatório da nobre representante do Estado do Rio de 
Janeiro, ofereceu ainda aos Poderes Constitufdos c às lsrcjas, Entidades Religiosas c 
Clubes de Serviço, as sca:uintcs rccomcndaçõe~, que, como as anteriores, resultaram 
do longo c paciente estudo feito durante o uno legislativo de 1977:-

"Aos Poderes Constituldo&: 

1 -A rcvisil.o, conforme recomenda estudo do Ministério do Trabalho cm 
convénio com o SENA! c SENAC, "de Ioda • Lcgíslaçllo protelara do trabalho fc· 
minino, à luz dos novos conhecimentos cientificas c tecnológicos existentes, c que 
cada uma das medidas protccionistas, depois de analisada, seja devidamente e~ten· 
dida a todos os trubulhadorcs ou eliminada para todos clea". 

Que a conveniência de extirpar-se da tcsislaçilo a proibição do trabalho noturno 
feminino seja a primeira prcocupaçilo dessa rcvisilo, scguindo·sc·lhc u de criar ou 
agravar as sanções contra atos que discriminem o trabalho da mulher ou descumpram 
u Lcgislaçilo viscntc. 

2 - Estender às cmpresadas domesticas, a titulo obrisatório c sem rcstriçi5C5, os 
beneficies da Prcvidtnciu Social c das Leis trabalhistas jA assca:urados aos trubulhu· 
dores regulares do Brasil. Essa cxtcnsilo de direito, cuja omissilo caracteriza gruvc 
injustiçu nu politica social do Pais, deve abrunscr igualmente todas us catcgorius de 
trubulhadores excluídas da protcc;ão da. Conso\iduçilo das Leis do Trabulho. 

3 - Acionar providênciau no sentido de obter cficitnciu nu lisculizuc;ào cfctivu 
das Leis que se vinculem uo trabalho da mulher. 

4- Maior celeridade nu rcgulumcntaçilo da profissilo de artista, bem como 
estudos pura rc:sulamcntaçllo dus profissões que reclamam discip\inamento legal das 
suas atividadcs. 

S- Obter dos empresas privadus,utruvts de incentivos outros cstlmulos, a cfcti· 
vu purticipaçlio nos movimentos c cumpunhus que visem o amparo da mulher traba· 
lhadora com filhos. 

6- Revogar as determinações vigentes qu~: limitum, quanto à mulher, as moda· 
!idades de esportes que pode praticar. E assegurar c mesmo estimular a presença de 
mulhcrcs nall dircçõcs dos órgãos dcsportivoK brusilciro•, escolhendo paru tais mis· 
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sõcs, :ao lado dos homc:n,, uquehas que notorinmentc cMào cupacit:~dus u ofcrc~:cr uu 
Pafs importante contrihuic;i\o ne~se setor. 

7- Ampliar, especialmente aos Municfpios do interior, a pnrllcipuçüo feminina 
no Corpo de Jurados dos Tm.unais de JUri. 

8- Nos Estudos e Municfpios, o maior aproveitamento da mulher, nu furmu 
sugerida, no que couber, ao Senhor Presidente da RepUblica, com destaque para ii 

atenção devida à situação profissional c sularinl do Mugistério, notadumentc de JQ. 
Grau. 

As Igrejas, Entidades Religiosas c Clubes de Serviço~: 
Participação mais efctiva, 't:m termo~ de liderança, no plano da u:osisti:ndu 

social, dinamizando volunturiudos que contribuam para u soluçilo dos proh1cmaJO que 
nOigcm a sociedade brasileira c destacando esforços, notudamente quanto·'~ creches, 
destinadas a trabalhadoras de bui~o nlvel suluriul, e ~ orientação e ajuda que 
desloquem as prostitutas paru prolissõcs regulares." 

A Nação reverencia hoje n mulher, De todas ns idades, De todu~ as t.:lmdições 
sociais. De todos os estudos civis. O Congresso Nacional fez o diagnóstico séria du 
situação da mulher brasileira. Resta recolher suas recomenduçôcs, torn6-la~ rcalida· 
de. Sejam as de nossa iniciativa, sejam as da iniciativa do ExC4:Utivo. Somente as11im 
poderemos, de consciCncia tranqüilu, festejar, no futuro, o Dia Internacional da 
Mulher, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo a tratar, designo 
pura a scssllo cxtraordindriu das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
MA TERIAS INCLUIDAS EM ORDEM DO DIA PARA QUE O PLENÁRIO 

DELIBERE SE DEVEM TER PROSSEGUIMENTO. 

(§ 1• do nrt. 368 do Regimento Interno) 

-l-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• ll, DE 1976 
(N' 76, de 1975, na Casa de origem) 

Introduz tlteraçõa n1 Comolldtçio du Lei• do Tr1balho, aprovada 
pelo Decreto-lei no 5.452, de l•de mtlo de 1943. 

And1mento: 

5-4·76- Lido em Plc:nário c despachado às Comissões de Constituição c Justiça, 
de Lcgi&lação Social c de Economia, 

1·9·76- Aprovado nu Comissi\o de Constituição e Justiça o parc~:cr do Senador 
Jusê Sarncy, pela constitucior.alidadc,juridi..:idudc, c uprnvaçàll do projc:lo q'u:antu au 
rni:rito. 

OburvaçUo- Cons111 du Prl)ccsso parecer do Relutar, Senador Ruy Suntns, na 
Comissão de- Legislação Sociul, favor{wc1 uo projeto com u emenda que uprc~cnta de 
n• I·CLS. 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 65, De 1976 
(N' I .066, de 1975, nu Cusu de orip:cm) 

Dl1pÕc 10brc eaas11 de c~pcclal 11um~nto de penu, CJUIInln an~ crimr)l 
contl'l 1 Admlnlstraçllo Públlc11, pr11dcado!i por ocup11ntr~ de ClllliiS cm co
mlssio d1 ldmlnl1tr1çlo dlrthl e lndlreta, reJUII 11 (nrmu de seu procedi· 
mento, c dá ouCra• protldêndu 

Andamento: 
30·8·76- Lido cm Plcn6rio c despachado às Comissões tlc Constitui~ào c Jus· 

liça c: de Serviço Público Civil. 
~-3·78- Aprovado nu Comissão de Constituição c Jusliça parecer lle uutoria t.lo 

Senador Accioly Filho, favorável ao Projeto com emenda que uprc:sc:nta. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 81, DE 1976 
(N•443·B, de !975, na Cusu de origem) 

ElleDdc o uli:rlo-famflil c:rildo ptlo tn. 2' da UI n• 5.!159, de li de 
dezembro de 1968, 1011 herdeiros de ~tprado falttldo no J:Ozn da 11po1mt1· 
dorla por inl'llldez. 

Andamento: 

13-10·76- Lido cm Plen4riu c despachado às Comissôes de Lcgisluçàà Social c 
de Finanças; 

28-4-71 -Aprovado ma Comissão de Legislação Social parecer tio Senador 
franco Memoro, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Es1ã cna:rrada a sessão. 

( Uvanta•sta stssàoQs /8/wra.f ~ 15 minutuJ,} 

ATA DA 6• SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1979 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 

SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Ka1umc - Evandro Carreira - João Basco -
Ruimundo Parente - Aloysio Chuvcs - Gabriel Hermes - Jarbus Pa!)sarinho -
Alexandre! Costa - Henrique de La Rocquc- José Sarney- Dirceu Arcoverdc
Helvfdio Nunes- Pctrônio Portc:lla- Cesar Cu)!,- José Lins- Mnuro Bc:ncvldc~ 
- Agenor Maria- Jcsst: Freire -Cunha Lima- Humbcno Lucena - Milton 
Cubrul - Adcrbal Jurcmu - Marcos Freire- Nílo Coelho - Arnon de Melo -
Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Lourivul Baptistu- Passos Porto - Jutahy 
Mugalhilcs- Luiz Vianu- Dirceu Cardoso- João Cnlmon- Moucyr Oulla -
Amurai Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar 
Franco- Murilo Budaró- Tuncrcdo Neves- Amaral Furlun- Frnnco Montoro 
-Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique Suntillo - Lázaro Durboza -
Gast<lo Müllcr- Vicente Vuolo- Mendes Canulc- Pedro Pedrossian- Saldanha 
Dcrli - Affonso Camurgo - José Richa - Lcile Chaves - Evel{lsio Viciru -
Juison Barreto- Lcnoir Vargus- Paulo Drossard- Pedro Simon- Tnrso Dutm. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença ucusu o compurc· 
cimento de 62 Srs, Senadores, Huvendo número regimental, declaro ubcrtu a ~Cliliiio. 

Sobre a mesa, requerimentos que ser!lo lidos pelo Sr. I'·Sccrctório, 

Silo lfdol· os .srgu/ntrs 

REQUERIMENTO N• 14, DE 1979 

Nos tcrmoH do dhpo~to no urt, 357 do Regimento Interno, requeiro o dcSLuquiva· 
rncnto do Projeto de Lei do Senado n' 271/75, que dispõe 5obrc u imcriçi'lo dos fun· 
cionllriosjunto no JNPS, feita 11 reconstltuiçiltJ do proccs~o, !IC necclo~áriu. 

Sulu das Se~llÕC!I, H de março de 1979. -lt11mar Fruneu, Vice-Lillcr do MDII. 

REQUERIMENTO N•l5, DE 1979 · ,· 

Nos termo~ do disposto no un. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcs11rqui· 
vumcnto do Projeto de Rcsoluçlo n• Sl/76, que institui o Museu Hilltórico tio Scnu· 
do Federal, c determina outrulo providência:;, fcitu a reconstituio,;ào do procel!~u. ~c 
neccssâriu, 

Sala das Sessões, 8 de março de 1979. -lt1rn1r •·runco, 

REQUERIMENTO N•16,1lE 1979 

Nos termos do disposto no un. 3ó7 do Regimento Interno, requeiro o dcsarqui· 
vamcnto do Projeto de Lei do Senudo nv 267/76, qw: cstubelcce t.:ritêriw; pana a ••pro· 
vacilo de projetas norestais, c dâ outru~ rmwidênciu~. feitu:. rccunMituiçiau do pruce~· 
so, se nccess{lfiu. 

Su\a du~ Scssôes, 8 de março de 1979. -Itamar Franco. 

REQUERIMENTO N•17, DF.t979 

Nm• tcrmoli do disposto no urt. 367 do Rcginu:nto Interno, rcquc:irfJ o desurqui· 
vumento do Projeto de Lei do Scnndo n• 029/77, que rcvogu o Dccrc:to·lci r\9 1.520, 
de 17 de janeiro dc 1977, que estabele-ce condiçno pum uquhtiçào dos dcrivudo~ de 
petróleo que menciona, e dá outra5 providências, feita u n:constitui~~o do procc~so, se 
neccssAriu, 

Sula'dus Sessões, K de março de 1')79, -ltwmur fo'ranco, Vicc•Lider doM J)U. 

Rf.QUERIMENl'O N• IK,DE 1979 

No11 tcrrnos do disposto no urt, 367 do Rel(imcnto Interno, requeiro o desUTliUi· 
vumento do Projeto de Rcsoluçilo nv 93/77, que modilicu u rcdu~no do nrt. IMO du 
Regimento Interno do Scnudo Fcdcrul, fcitu n rccon~tituiçilo dn procc~~u. ~c nceessll· 
riu. 

Sulu dus Sessc)cs, M de murço de 1979. -ltMmllr l.'rllnco, 
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REQUERIMENTO N• 19, DE 1979 

No~ termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcM1rqui· 
vumcnto do Projeto de Lei do Senado n' 247 j77, que dispõe sobre a aplicaçilo de rc· 
cursos do Fundo de Participação dos Municfpioa, e dd outras providéncias, feita are· 
constituição do processo, se necesaliria. 

Sala das Sessões, H de março de 1979. -llamtr Franco, 

REQUERIMENTO N• 20, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsar· 
quivumento do Projeto de Lei do Senado n• 34/78, que profbe aplicações linancciras, 
pelas pessoas jurldicas de direito público, de recursos obtidos com a li nulidade de 
linanciar obras ou empreendimentos de interesse da respectiva ndministração, feita a 
rcconstituiç!lo do processo, se necessária. 

Sala das Scuões, 8 de março de 1979. -ltam1r Frtnco. 

REQUERIMENTO N• 21, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desurqui· 
vamento do Projeto de Resolução n' 35/78, que altera os arts. 62 c 93 do Regimento 
Interno do Senado Federal, feita a reconstituiçilo do processo, se necessária, 

Sala das Sessões, 8 de março de 1979. -Uam1r Franco. 

REQUERIMENTO N• 22, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsar· 
quivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 55/78, que dispõe sobre a eleição do Juiz 
de Paz, feita a reconstituição do proccuo, se neccsstaria. 

Saiu das Sessões, 8 de março de 1979, -l11111r Franco. 

REQUERIMENTO N• 23, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarqui· 
vamc:nto do Projeto de Lei do Senado n' 107 j78, que altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho c estabelece: critt:rio para agregar ao salltrio mfnimo o aumento da 
produtividade da economia nacional, feita a reconstituição do processo, se nccessâriu. 

Sala das Sessões, 8 de março de 1979,- Uamtr Franco. 

REQUERIMENTO N• 24, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarqui· 
vamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 245/78, que: dispõe sobre a aposentadoria 
especial para músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil, feita a reconstitui· 
çlio do processo, se nccc:ssâria. 

.Sala das Sessões, 8 de março de 1979. -Jtam1r Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos serão publicados c 
inclufdos na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa·sc à 

llrm 1: 

ORDEM DO DIA 

(Matérias inclufdas cm Ordem do Dia, nos termos 
do art. 368, § 1', do Regimento Interno) 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•l5, DE 1976 
(n• 76, de 1975, na Casa de origem) 

Introduz alterações na Consolidaç4o das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto· lei n• 5.452, de I' de maio de 1943. 

Andtmrnlo: 
54· 76- Lido cm Plcnârio c despachado às Comissões de Constitui· 

ção e Justiça, de Lcgislaçi'lo Social c de Economia. 
1•·9·76- Aprovado nu Comissllo de Constituição c Justiça o parecer 

do Senador Jost: Surnc:y, pela constitucionalidade, juridicidudc, c upro· 
vaçllo do projeto quanto ao mt:rito. 
Ohstrvarrlo: Consta do Processo parecer do Relator, Senador Ruy 
Santos, nu Comissllo de Legislação Social, favorâvcl ao projeto com u 
mcnda que apresenta de n• I·CLS. 

Pussa·sc h votuçllo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o proucguimc:nto dn tramitação du matt:riu, 

queiram pcrmunccc:r sentados. (Pausa,) 
Aprovado. 
O projeto continuará cm sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -lltm 2: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 65, DE 1976 
(n' 1.066, de 1975, nu Casa de origem) 

Dispõe sobre u causa de especial aumento da pena, quanto aos crimes 
contra a AdministruçRo Públicu, pruticudoll por ocupantes de curgos cm 
comissilo da udministrnçilo dlrcta c indiretu, regula a formu de seu procedi· 
mcnto, c dâ outrns provid~ncias. 

Andtmrnto: 
30·8·76- Lido cm Plenário c despachado às Comissões de Constitui· 

çllo c Justiça c de Serviço Público Civil. 
8-3·78- Aprovado na Comisslio de Constituição c Justiça parecer de 

autoria do Sr. Senador Accioly Filho Accioly Filho, favorável ao Projeto 
com emenda que apresenta. 

Em votaçllo. 

O Sr. Dirceu Ctrdoso (MDB- ES)- Peço u palavra para encaminhar a vota• 
çAo, Sr. Presidente. 

O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u palavra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIO R MENTE. 

O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- Em 'otação. 
Os Srs. Senadores que concordam com o prosseguimento da tramitação da muté· 

ria, queiram permanecer sentados, (Pausa,) 
Aprovado, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 81, DE 1976 
(n•443·B, de 1975, na Casa de: origem) 

Estende o salário·famflia, criado pelo art, 2• da Lei n• 5.559, de li de 
dc:zcmbro de 1968, aos herdeiros de segurado falecido no gozo da apose•· 
tadoria por invalidez. 

Andamcaro: 
13-10-76-Lido cm Plentario e despachado às Comissões de Legis· 

lação Social e de Finanças: 
211-4· 77- Aprovado nu Comissão de Legislação Social parecer do 

Senador Franco Montara, favortavcl. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que concordam com o prosseguimento da matéria, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 

O SR. PRFSIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, vou cncc:r· 
rar u sessão, desisnando para a próxima, u seguinte 

ORDEM DO DIA 

Martrias induidas tm Ordtm do Dia para qu~ o 
Pltndrio dtlibtrt st dtwm ter prosstguimtnto 

(§ l•do art. 368 do Rcsimento Interno) 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•l6, DE 1975 
(n• 2.090, de 1974, na Casa de orisem) 

Declara Pedro Américo Patrono Histórico da Pintura CIAssica no Brasil c Clin· 
dido Portinari Patrono da Pintura Moderna Brasileira. 

Andtattnlo: 
12·5·15- Lido cm Plenário e despachado à Comissil.o dt Educaçilo e Cultura. 
26·6-75- Solicitada, pelo Relator, audiência do Instituto do Património Histó· 

rico c Artistico Nacional. 
11-3-76- Devolvido à Comiss4o de: Educaçilo c Cultura cm virtude de nilo ter 

sido atendida a diligência, 

-l-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•63, DE 1975 
(nt 871, de 1972, na Cnsu de origem) 

Dispõe sobre a remuneração dos prolissionais diplomudos cm Direito. 

Andammlo: 
2·9·75- Lido cm Plenário e despachado às Comissões de Legislaçllo Social c de 

Finanças. 
5·11-75- Em parecer preliminar, a Comissilo de Legislação Social solicita 

uudiênciu do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil c do Ministério 
do Trabalho. 

31·5·76- Devolvido li Comissilo de Lcgisluçll.o Social cm virtude de nilo ter sido 
atendidu a diligência 

2H~·77- t\ Comiuilo de Lcgisluçilo Social rejeita o parecer favorAvc:l do Rela· 
tor, Senudor Nelson Curnciro. 

Des1gnudo Relator do vencido o Sc:nudor Jarbas Pus~arinho. 
Aprovado parecer contrArio, do Senador Jurbus Passarinho. 
23·11·7H- Devolvido pelo Relator dcsignudo nu Comissilo de Finanças, Sc:nu· 

dor Heitor Dias, pura retlistribuiçilo. 
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-l-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• l, DE 1976 
(n'44H, de 1975, na Casa de origem) 

Institui o Plano Nacional de Moradia - PLAMO, pura as populaçõc~ ~.:um 
renda familiar até S (cinco) salários mfnimos regionais, c determina outras rruvi
d~ncias, 

Andamenro: 
12·3-76- Lido cm Plenário c: despachado às Comi~sõc:s de Economia, de: Lc{Cis

laçào Social c de Finanças, 
24-J-76- Aprovado na Comissilo de Economia parecer de autoria do Scnudur 

Agcnor Maria, favoró.vcl ao Projeto, 
16-6-77- Aprovado na Comiuilo de Lc:gislaçilo Social p11recer de autoria do 

Senador Ruy Santos, favorável ao Projeto, nos termos de Substitutivo que apresenta, 
com voto cm separado dos Senadores Lázaro Barboza, Henrique: de lu Rocquc c: 
Domlcio Gondim. 

17-6-77- Despachado à Comissão de: Constituição c Justiça para emitir parecer 
sobre o projeto c: a emenda, 

-4-

PROJETO DE LEI DACÃMARA N•IJ, DE 1976 
(n9 75, de 1975, na Casa de: origem) 

Acrescenta parágrafos ao art. 822 da Lei n' 5.869, de: li de janeiro de: 1973 {Có
digo de: Processo Civil). 

Andamento : 
6-4-76- Lido cm Plenário c despachado à Comi11silo de Conlitituição e Justiça. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•lO, DE 1976 

(n9J, 199, de 1973, na Casa de origem) 

Assegura ao pequeno proprietário rural o direito de opçllo em mat~ria de enqua
dramento sindical, c dâ outras providências. 

Andamento 
1•·8-76- Lido em Plenllrio c despachado às Comissôeli de Agricultura, de Eco· 

nornia c de Legislação Social. 
17-11· 76- Aprovado na Comissão de Agricultura, parecer contrário ao Projeto. 
24-11-76- Aprovado na Comissão de Economia, parecer contrário, com voto 

vencido do Senador Franco Montoro. 
17·3·77- Designado Relator na Comissão de Legislação Social o Sc:nudor 

Orestes Qu~rcia. 

-6-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• ll, DE 1976 
(n9 1.294, de: 1975, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade: de instalaçllo de planu de engarrafamento de ~á~ 
liquefeito de petróleo, nos casos que especifica, c dá outras providências. 

Andamento: 
11-8-76- Lido em Plc:nãrio c: despachado às Comissões de: Mina:'! e Encrgiu, de 

Economia c de Finanças. 
2·1.2·76- Aprovado na Comis!)ii.O de Minas c Energia parecer de: iiUtoria du Sr. 

Senador Arnon de Mello, ravorâvcl ao Projeto, 
S4-18- Aprovado na Comissão de Economia parecer de autoria do Sr, Sena

dor Luiz Cavulcante, contrário ao Projeto. 
6-4-,g - Remetido à Comiullo de Finanças, 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•88, DE 1976 
(nv 1.106-0, de 1975, na Casa~e origem) 

06 nova redaçilo aos§§ J9 c 49 do art. 2' da Lei n' 5.584, de: 26 de junho de 11171.1, 
que ""dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivo:; da 
Consoliduçilo d111 Leia do Trabalho, disciplina a conccssllo e prestação de uuisti:m;ia 
judiciária na Justiça do Trabalho, c dá outraa providências", 

Andamento: 
15-10.76- Lido cm Plenário c despachado à Comissllo de ComtituiçAo c Justiça, 
22-3-77- Lido o Parecer n•48-CCJ, pelo sobres~amento do Projeto. 
22·3-77- Aprovado o Requerimento n' 32/77, do Senador Daniel Kricger, ~ali· 

citando o Jobrcstumento da matl:ria. 
29-4-77- Aprovado o Requerimento n' 77/77, do Senador Daniel Kricgcr, soli· 

citando trumitaçllo conjunta du matl:rlu com os Projetas de lei do Senado n•11 12, de 
1969, e78,de 1968 
Ohstna~do: Os Projctosdc Lei do Senado n•s 78, de 1968, e 12, de 1969, forum urqui
vudos, ao final da legislatura punada, nos termos do art. 367 do Regimento Interno. 

-R-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•97, DE 1976 
(n' 2.174, de 1976, na Casu de ori~em) 

Altera di!tpositivos du Lc:i n9 5,692, de li de ugosto de 1971, que li)l.a Dirctrilc: .. c 
Ba~es pura o En~ino de 19 c 2~ Gmus. 

Andamento: 
30·11·76- lido em Plcnârio e despachado à Comi~sllo de: Educaçi\o c Cultura. 

O SR. PRE..'iiDENTE (Luiz Vinnu)- Est:\ encerrada a sessão. 

( Ltvanla-sra ltssào à.f 18 hvras r 52 mlnutfl.f.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, MARCOS FREIRE NA 
SESSÃO DE6-J.79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr, Presidente:, Srs, Senadores: 

Como Senador de Pernambuco, a minha primeira fala nesta nova legislatura nilo 
poderia deixar de ser relativamente à tragédia que atinge a nossa gente:, face às cnchen. 
tes do rio São Francisco. 

Chegando hoje do meu Estado, trago ao conhecimento da Casa c da Naçllo o 
clima de ungústia c de aprecnlillo cm que: vive sua população c, cm especial, a silo
franciscana, cm face do volume das águas que se agigantam através do chamado rio 
da Unidade Nacional. 

Poderia lembrar, Sr, PrCiidentc:, Srs. Senadores que: o vale do Silo Francisco 
abriga uma populaçllo de cerca de: 9 milhÕes de habitantes c, conseq!lentcmcntc, nllo é 
dillcil aquilatar as repercussões de ordem económica c wcial que o renõmeno acarre
tará, indubitavelmente. 

Oc:vc-ie levar cm considc:raçilo que as principais cidades da Regii\o, c que repre
sentam pólos económicos de maior significado, situam-se c:xatamentc: nas margcnli do 
rio São Francisco, Por outro lado, o próprio rio se transformou numa via natural de 
escoamento da produç!io regional "c, ~onscqücntemcntc, a inundação, ali existente, 
trará transtornos da mais alta magnitude a toda a economia, nllo apenas a 
Pernambuco como tambtm ao11 demais Estados que silo banhados por ele, 

Percorrendo a área de Pernambuco atingida pelas cheias- como os Municípios 
de Floresta, de Belém do Sllo Francisco, de Cabrobó, de: Orocó, de Santa Maria da 
Doa Vista, de Pctrolina- tive oportunidade de conversar com os agricultore1 que, cm 
11ua grande maioria,jfl estavam com suas plantações inundadas, Conseqüentemente, a 
produção do arroz, da uva, das verdcuras, do fcijilo, da abóbora, de mclllo c, em espe
cial, da cebola, que t produto básico da rcgi~o do S:io Francisco em meu Estado, 
encontra•se praticami:ntc: sacrificada. 

A situação jú era dramática quando a barragem de Sobradinho estava dando 
vuzllo a cerca de 9 milhões c 300 mil metros cúbicos de águu, c: hoje, chegando do meu 
Estudo, posso informar que esta vazllo está atinsindo proporções que nllo eram 
previstali, quando há cerca de 8 ou 10 diuli, estive naquela barragem conversando com 
os técnicos. 

Naquela oportunidade, elc:s diziam que a enchente: tinha uma dimcnsllo de: 1110 
hilhõc:li de metros cúbicos de: água e que só haviam passndo por Sobradinho cerca de 
10 bllhõcs de metros ctlbicos. Acreditavam c esperavam, contudo, que (lOderium 
suportar a enchente dando uma vazào de apenas 10 mil metros cúbicos por segundo. 
Assim,os prejuízos nllo seriam muito agravudos por necessidade de uma vuz~o muito 
muior. Pois bem, os agricultores que estavam ignorando as verdudciras proporções da 
tragédia já encontravam·se- como eu disse- cm liituaçno das mnis dinceis. O que: 
dizer nesta terça-feira, quando os jornais do dia, como o Dldrlo dr Prrnumhuco, 
ununciu a e~tpc:ctativu de que a vazilo, que já é de li mil metros cúbicos, se elcvurú 
para 12 mil metros cúbicos por segundo1 

O Sr. LomantoJúnlor(ARENA- DA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDD- PE) -Pois nDo, nobre Senador, 

o Sr. Lomanlo Júnior (ARENA - DA) - Lumento nllo ter acompnnh11do, 
desde o início, o pronunciamento de: V, Ex• Tenho tido contutos di6rios com o Prefci· 
to Arnaldo Vieira do Nuscimento, da cidade de Juazeiro, vizinha à cidade de Pctroli
nn ... 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Que tive, tumb!m, a oportunidade 
de visitar, penetrando cm território baiano, quando du minha estada no sertllo de 
Pernambuco. 

O Sr. Lom•nto Júnior (ARENA - DA) - Sabe que 1.1 nós nilo c~tigimos 
passaporte de outras pe11soas, quanto mais de V, Ex•, que l:, sem dllvidu alguma, um 
dos mai& brilhantes rcprc:llcntuntca do povo, ncstu Casa do Congresso Nucional. 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito obrigado. 

O Sr. LomantoJúnlor(ARENA-llA)- Mas, V. E!!.• afirma neste instante que 
u Imprensa pcrnumbucana ununciu uma vazllo de li mil metros ctlbico1 de água por 
segundo, Posso acrescentar a V. Ex•, pclu11 tlltimua lnformaçôe& que acabo de: receber, 
que esta vazllojla ultrnpunu, hoje, os li mil c SOO mc:troa cíablcos, 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Extllumcntt, r\ previsão t: de 12 mil 
metro~ cúbicos para amanhll, 

O Sr, LomantoJúnlor {ARI:!NA- BA)- A previsão~ uindu muili esturrccedora 
e vem provocando o pânico, o medo, umu sensação de desolação nu populuçào ribeiri· 
nhu, porqucudmitc.&c que essa vazão poasu utinsir até os 14 mil metro~ cúbico!., 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- AI, seriu u cutâstrofc totul. 

O Sr. Lom1nto Júnior (ARENA- DA)- Seria a desgraça total. Seria, sem dúvi· 
da alguma, a inunduçllo total daquelas cidades, com prcju(zos incalculáveis. Ma:;, 
Deus hó de permitir que ísso não aconteça, que esse prognóstico, que essa previsào, 
nilo se realize, embora ela tenha fundamentos técnicos. Queremos, nesta hora, 
manifestar a V. Ex•, nilo direi a solidariedade, mas quero juntar-meu V. Ex• nos 
apelos, nos pedidos de providências, pura que elas se agilizem c se intensifiquem, no 
sentido de já nllo mais evitar os sofrimentos daquela gente, porque is~o t: impossivcl, 
mus, pelo menos, como disse ontem uqui ao Scnudor Dirceu Curdoso, de os amcnill!r. 
Vamos, meu caro c eminente Senador Marcos Freire, pedir u Deus -homens de fé 
que somos - que a dc:ssraça passe, que clu não se detive porque sc:rã, sem dúvida 
ulgumtl, par<~ todos nós, principalmente para nós, que temos a rcprescntaçào, o voto 
de confiança daquela gente, uma sensação drumdtica de aofrimcnto. Espero, logo que 
me seja possível, visitar aquela cidade. Embora como disse cm contato direto, diário 
com o Sr. Prefeito, acompanhando a evoluçilo do problema, sinto que, somente nesta 
hora, a Providancia Divina podcrà nos ajudar pura que aquela gente ntao sofra mais, 

· não co~tinue cscravitada a este sofrimento que tanto faz infeliz aquela população. 
Muito obrisado a V. Ex• pela oponunidade do apane. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço o testemunho que foi 
trazido pelo rc:prc:scntantc cia Bahia, c 6 natlmll que, dentro do espirita cristão do 
nosso povo, haja uma esperança de que Deus posRa amenizar a trag~dia. Mas o que 
nila é poss(vcl é que se cuide apcnu, por ocasião dessas trug~dias, de !iC apelar pura a 
Providtncia Divina, quando, cm parte, elas silo tumbbm decorrentes dll imprcvidênciu 
humann. 

Sim, a ocorrtncia de muitas hecatombc:s que temos lamentado, nem sempre são, 
ao contrário do que pode parecer, fruto, tilo-somente, de fenómenos da nat~o~reza. 
Assim nllo JC pode deixar, neste episódio da cnchcn1c do Silo Francisco, de advertir os 
poderes públicos que, atruvés dos anos que passam, permitem as dcvaslações das mar• 
geos dos nossos rios, Non11s matas devas,udas implicam num dcsc:quillbrio ecológico, 
graças a norcstas transformadas cm lenha, matas que se transformam cm pastagem;. 
Agora mesmo se: ameaça a Amazônia - fato que jfl. tem sido objc:to de denúncias ~ 
parte - comprovando que a imprevidência doM homens uamhém nào tem cstndo 
ausente na provocaçllo de fenómenos muitas vtzc:5 desastrosos para as colc:tividades 
brasileiras. 

E preciso que os rios sejam dcsanorcados, conüdas as suas cncostus, as suas mar· 
gcns asseguradas com revestimentos norcstttis. No Brasil, o que 'cmos sentido, a1ra· 
vés dos tempos, é, c:xu~umente, a imprevidência do Governo que, muitns vetes, apare· 
cc sôfrego na hora de enfrentar os cfcilos mas, muitas vezes, tendo permitido que as 
causus das grandes heca.tombcs existam, para satisfazer interesses de grandes !Zrupos 
econômicos. • 

Aqui tenho, a esse respeito, comentAria assinado por Bonifácio Andrade, do 
Diário d~ Ptrnambuco do último dia 23, c que, cm determinudo trecho, refcrindo·sc a 
essas enchentes, indaga: 

··E. as cheias seriam npcna) fenómenos fisicoJ>? Não. 
Estudiosos dos mais sérios c capacilados têm bradado no Pais inteiro 

contra a dcvastaçilo que ~e está rcu.lizando. Em Pernambuco, o profc~sor 
Vusconccfos Sobrinho se não está cansado é porque é extruordinâria 11 sua 
capaddadc de luta. No mencionado número de MoYimi!rUn silo transcritils 
as seguinh:s afirmações do gcóloBo Ubirujara Mojil: "us folhugcns detêm 
60% du água, 20% silo retidos pelos restos cm decomposição sobre o solo c 
somente os 20% restantes se infiltram no solo. Da água que se inflltru uma 
parte nui lentamente pura os rios, riachos, etc, E uma pequena parc:cela 
cvupora-se, Vale lembrar que um hectare de terra, coberta de musso, é 
cupaz de urmazcnar 460 rnillitros de água. Ou! podemos concluir que ndo 
foi o o:c~sso df clrUI'Q quf prm"Ocou as tnchtntts t sim a dti'QSUI('iiu 
jlortstaf". (Grifo meu.) 

E por que n4o é impedida a devastação? Para não diminuir os lucros 
dos dc:vustudorcs, Porque os lucras das grandes empresas gão colocudos 
acimu das eondiçôcs de vida da populaçào, acimu dos lucros dos pequenos 
c m~dias empresários brusileiros, acima, inclusive, da própria prescrvuçi!.o 
Co meio fisico." 

Ainda hâ pouco& dias, esteve no Rccirc o dentista pc:ruuno Cnrlos Lopes Ocuõu, 
Dirctor do Centro de Jnvcstíguçllo de Zonas Áridas, du Univcnidudc Naciorml Agrá· 
riu de Lima, no Peru. E, c:xatumcntc, fazendo pcsquiJIIS de campo, andando pelo Nor· 
deste brusilclro, ele, acompunhudo do cientista pcrnambucuno Vasconcelos Sobrinho, 
que honra a nossa terra, concluiu que o Nordeste brasileiro safrc um processo de 
descrtincaçl1o, cm con~ocqü!ncia do UIO irrac:ion.ul do• recursos nntumis. 

E. ncccuário, Sr. Presidente c Srs. Scnudore!l, que no momento cm que nós cstu· 
mos uqul a clnmar socorro pura tiS vitimas das enchentes c que er.\umos hiMoriundo e 
lcslemunhnndo m sofrimento5 t os SIICfificlo% que ocorrem na. regido do Silo 
Francisco, l: necessário que, neste momento mesmo da trugédlu, n gcnu: ronuana!isur 

mais profundamente situaçõc:s como estas que vivem n ocorrer no Brasil de hoje. l~so 
tnlvez seja válido, quando nilda para que, no Brasil de amanhà, n~o c~tc:jamos aqui, 
tulvcí'!, neste mesmo Scnndo, u lamentar- quem sube7- enchentes descomunni~ do 
rio Amilzonas, quando, daqui a cinco, dez ou quinze ano~. nilo apenus 10% da nores. 
ta nrnazônícu, mas, já, então, 20, 25, 30% dela tenha sído dc:vastadól,C:Xatamente, pcl11 
imprc:vidênciu dos governos brasileiros, 

O Sr. Dirceu Cardmto(MDil- ES)- Permite V. Ex•um uparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço, com prazer, o nobre Senildor 
Dirceu C11rdoso. 

O Sr. Dlrctu C•rduso (MDB- ES)- Nobre Senador ~arcos Freire, V. Ex• vai 
me permítír uma obscrvuçllo a respeito do fenômeno das enchentes no Pais, feita por 
um homem que ni!.o tem cabedais t~nicos, mas que tc:m uma capucidadc: de obser. 
vação c de vivCncia no interior c ao longo desses rios. Quero crer que ainda nUa se 
disse umu palavm sobre: as barragens construfdas c que: está aumentando a cupacidadc: 
de inundação das nossas chuvas. Falta a pulavra dos técnicos barragciros que: cr. 
gueram, ao longo dos nossos cursos d'ligua, as barragens que são, ou de simples 
contenção, ou de navegabilidade dos cursos d'água, ou barragens para usinas hidrc
létriCDs, ou aquelas barragens, como a de Sobradinho, que é de rcguluritaçil.o do rio 
S~o Frailcisco. Observei, na inundação do Espfrito S•mto, porque sobrevoei as zonas 
inundadas, que dois fenómenos foram postos cm evidência: tt Barr<~gem de 
Mascarenhas do rio Doce influiu poderosamente no potencial de: inundação do rio 
Doce, à jusante da Barn1scm, como inOuia na inundação, à montanlc: dela. Isto~. in· 
fluiu cm Baixo Guandu c cm Aimorés, cm Minas Gerai~. c inOuiu dCsastradamc:nte 
cm CoJatinu c cm Linharcs. Como, peJos jornais. recebo noticiu que Sobradinho, u 
barragem que contém a maior quantidade de água do mundo, para regularizar o São 
Francisco, que contém aquela imensa caudal, mas cont~m atê: um limite, porque não 
pode a água passar por cima da crista da barragem, razão pela qual eles têm que abrir 
a comparta c escoar a quantidade de água que equilibre a cupacidade de contenção da 
bacia. Abaixo da Barragem de Sobradinho esse fenómeno foi, portilnto, aumentado, 
porque hoje, como disse muito bem V. Ex•, c ontem, o nobre Senador José Lins, a ca
pacidade de escoamento, ~cndo maior que a capacidildc de chuva que cai ali, de· 
monstra cabal e lic:lmcntc essa minha observação, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Suspendo a sessão até que 'iC rc:s· 
tabclcça a luz. (Pausa.) 

Citá rcnbena a sessão. 
Continua com a palavra o Senador r..filrcos Freire:. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB""' PE)- Muito obrigado, Sr, Pr.,ídeote. 

O Sr, Dlrctu Cardoso (MDB- ES- A~scntimento do orudor)- No sobrcvóo 
que fiz. ou melhor, "quando pássuro voei"- como diz o nosso Guimarãe~ Rosa-. 
sobre a Burragcm de Mascarenhas, verifiquei o seguinte: a descarga dessa podcro~a 
barrascm de contenção do Rio Doce era superior à capacidade de fruição do rio c Co· 
latina recebia impactos clclicos, periódicos, correspondendo cxatamcnte 1t abertura 
das comportas da barragem, à montante dn cidade. Em Sobradinho, o mesmo acame· 
cc:, como também nu Barragem de Três Marias, onde o escoamento é feito à razào de 
N, 10, 11, c 12 mil metros cúbicos por segundo. Isto representa uma inundação violen· 
Ussima. que chuva nlgumu consegue provocar. Então, a barragem que reteve durante: 
~4 horas a água libera essa arandc massa liquida de 12 mil metros cúbicos por scgun· 
do, equivalente u um décimo da vazão do Rio Amazonas. Nobre Scnõldor, ouuu 
observação que fiz, ao sobrevoar o meu Estado, é que a cstruda BR·IUI conteve 
parte do Rio Doce na zona de Unhares, A inundaçllo teve curactcrisucas dramáticas. 
violenl!ssimas, e a c5trada foi uma contenção da ãgun que cscoavn da b11rra,!l.em de 
cima. Nobre Senador, V. Ex• faz um discurso técnico, objctivo, cm torno da situação 
do seu Estado, que também tem uma barragem para a contenção do Capibaribe, feita 
pllru regularizar as enchentes do rio c impedir a inundaçdo de Recife. falta. agora, Sr 
Presidente c Srli, Senadores, a palavrq final dos técnicos sobre a atividadc barra~eiru 
no lonso dos rios. Estas barragens ttm produzido benefícios imcn~as mas, na ocasião 
dus grllodc;s chuvas, provocam, também, danos insunáveis. Obrigudo a V, Ex• e dt:~· 
culre o prolongamento do meu aparte, 

O SR, MARCOS FRElRE(MDB- PE.)- V. Ex.' colabora evidentemente com 
o meu discurso c faz observações que me purccem, mesmo como leigo no assunto, po~· 
sivclmence proccdentc!l, 

O Sr, DlrccuC1rdoao (MOO- ES)- Muito obrigado. 

O SR, MARCOS FREIRE (MOB- PE)- O Brasil tem a mtmia de uprescntur 
obrus que sempre ~o a "muior do mundo" em alguma coisa, No cnlio da Barragem de 
Sobradinho, talvez não seja a barragem que acumulu a mu.ior volume de llguu. - se 
nila me engano, silo trinta c quatro milhões de metros cU bicos de A8ua- havendo ou· 
tras represas com acumulaçno maior. 

O Sr, DlrMJ Cardo10 (MOO- ES)- Mas é a maior do mundo, n!lo ~? 

O SR. MA.RCOS FREIRE (MDB- PE.) -Não cm acumulação de Agua. O que 
é~ matar do mundo - porque tinhu que huvcr uls.umu coisa que fosse a maior do 
mundo, n~o podiu deixar de ser - ~ o que eles chnmum de espelho, de 11Uperncic, o 
que tnl~Jcz. venha no encontro das nraumcntuçõcs de V, Ex• Quanto maior o espelho, 
m11ior u cvaporaçào. Um mesmo volume de Agua, cm maior profundidaüc, pro~ocu 
umn evaporuçllo mui11 r(:dUlidu. Esta t: u informuçllo que tenho, como leigo no a~~un· 
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to, nllo sabendo nem se hâ procedência técnica nestas considcruções. Com este cspc· 
lho, o maior do mundo, a maior superfície de barragem do mundo, u evaporação em 
Sobradinho- esta, a informaçllo que me deram lâ- se dâ vArias vezes cm volume~ 
equivalentes ao de Boa Esperança. Todo dia, portanto, sobe um açude para a atmos· 
fera e como subiu deve cair. E possfvel até que um ttcnico, umanhll, demonstre o con· 
tr~rio, mas é uma primeira obscrvaçllo a ser feita. A evuporaçllo desse maior espelho 
do mundo nllu é, com efeito, brincadeira, c a Agua que todo dia sobe em enormes pro· 
porções nilo permanecerA lá cm cima c, provavelmente, cair~, seja pura as bundns du 
Norte, seja pura as do Sul, não poderia dizer, 

A segunda observação, feita pela populuçllo locul, é que o clima cm torno dt 
Sobradinho está mudando, Pctrolina, por exemplo, tem recebido mais chuvas. Entilo, 
todas essas obM:rvações feitas por V. Ex• nl'lo me parecem improcedentes, embora 
possam vir a serem rc(utadas pelos que tenham conhecimento técnicos u respeito. O 
fato e que pelo menos parte da população que ali cstâ, nilo deixa de ver ulguma cor
relaçllo de cuusu e efeito entre a âgua evaporada c o maior volume de chuvas atin· 
gindo o Silo Francisco. 

Outra coisa que podcrfamos arrolar, quem sabe, pura esclarecer ... 

O Sr. Moacyr Dalla(ARENA- ES)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouvirei logo mnis, V. Ex• porque 
estou arrolando algumas observações c trazendo o que ouvi do meu povo. Prossigo: 
foi anunciado, olicialmente, que a Barragem de Sobradinho, pelo volume de âgua que 
precisaria colher, levaria cinco unos pare encher. Pois bem, ela foi inaugurada há 
pouco cjA cuâ cheia; encheu cm menos de um ano. Tenho a impressilo de que deveria 
haver uma previsão de ocorrtncia de cheias. Quando chegasse a época invernosu, será 
que nllo caberia então-~ uma pergunta que faço aos entendidos do assunto- será 
que nllo caberia uma vazlo prhia, antes das passiveis enchentes, pura que o rcposi· 
tório tivesse mais capacidade para receber as águas? Silo observações desse tipo que 
cabem ser feitas para que possam vir a ser esclarecidas. Na verdade, nilo houve essa 
vazão prévia, pelo menos cm medida que pudesse minorar a atual situação, 

Dizfamos aqui, confirmados pela observuçllo feita pelo Senador Lomuntn 
Júnior, os jornais anunciam: jâ está na fase de 11 mil m1 por segundo e a prcvisllo cm 
de 12 mil m' por segundo. Há, se nilo me engano, uma informação oficial da CHESF 
dizendo que a descarga do reservatório scrA, hoje, dia 6, 11 mil m' por segundo; 
amanhã, 12 mil m1 por segundo. O representante da Buhiu jâ admite que irâ a 14 mil 
m1 por segundo. I! uma tragtdia sem proporções, Sr. Presidente! Estive lâ quando a 
vazão era de 9 mil metros por segundo e encontrei dezenas c centenas de ugricultorcll 
jt. ensandecidos pela trag~dia. 

Tive a oportunidade de sobrevoar as margens do Rio Silo Francisco; sUo quilô· 
metros c quilõmetros inundados, silo plantações que estilo condenadas! Dizia-me um 
agricultor que ele preferiria que viesse uma cheia colossal, mus que passasse depressa, 
porque ele não poderia agucntur trinta, quarenta, cinqUenta dias de inundaçllo per· 
manentc, que apodrcccrâ tudo que ali se encontra. Entào, Sr. Presidente c Srs. Se· 
nadares, nilo sou Engenheiro, nào sou Tknico ... 

O Sr.JoHUas{ARENA- CE)- Permite V. Ex• um apurtc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... ouvirei, logo mais, o upnr1e do 
T~cnico, que i: o nobre Senador Jos~ Lins, mas nu verdade, Sr. Presidente, alguma 
coisa cstâ errada porque nllo é posslvcl que estejamos assistindo a uma situuçllo da
quela, encontrando a população cm verdadeiro catado de perplexidade. Esta per
plexidade, Sr. Presidente, que encontrei, por exemplo, no Prefeito do Município de: 
B.eli:'m do Silo Francisco e qucnAo ~do MDB, mw da ARENA. Mal entrava na cida
de, ele dizia: "-Sr. Senador, eu, Prefcilo, ni\o sei o que vai acontecer, Nilo tenho as 
in(ormações necessárias, nllo tenho os esclarecimentos neceasArios". Em Sobradinho 
fui inrormado de que a proporçlo da enchente era de 100 milhões de metros cúbico~. 
c:ntào, pensava que devia ter uma prevido de escoamento. Nào ~ passivei é que nllo se 
possa prever o fluxo daqueles 100 milhões de metros cúbicos de 6guo e esclarecer a 
todos os interessados. A Cooperativa de Elctrilicaçilo Rural de Pctrolina, por cxem· 
pio, denunciou os prejufzos causados no sctor das motobombas. Quer dizer que nào 
houve prepura~ào, nll.o houve providências para dizer o que precisava ou nilo ser 
retirado, a tempo c a hora. 

Estâ aqui: 

"A Companhia Hidrcl~trica do Silo Francisco- CHESF- está sen
do responsabilizada pelo prejufzo da ordem de um bilhllo, trezentos c se· 
tenta c nove milhões sobre motobomba5 c instalações clhricas localizadas 
na regiilo ribeirinha deste municfpio, Petrolina, atingidas com as enchentes 
desde que a vaz!l.o deflucnte de Sobrudinho passou de dois mil c sessenta 
metros cúbicos pura seis mil metros cúbicos por segundo". 

Quer dizer, 11 vnzilo da Barragem de Sobrudinho que é, normalmente, de dois mil 
c sessenta metros cúbicos por segundo, passou puru seis, pussou puru oito, pus!toU 
pura dez, umunhll ser;\ doze. Entllo, quando começou a enchentt, ou unte!! de 
começar, seu nccessidudc cru de dois mil c sessenta metros cúbicos. por que não ~c 
começou a soltar logo as Aguus untes que tivessem atingido dolc mil metros .::úbkos 
ou quatorze mil metros cúbicos, conrormc a previsão que aqui foi exposta'! I': fi'l~:il 
imuginur, por exemplo, o problemu de homens que fazem ugriculturu à beiru do Silo 
Francisco, que têm us IIUIIS bombas, suas motobombuK, que sugam u l1gua puru irrlttitr 
us terms c que uns perderum cssus moto bomba~, outros tive rum qut rctirll·lus tu; pres· 
sus, j4 e8lraguUas. Mesmo os que tirarum us bombas perfeitas t~tiln vivendo um 

drama quusc paradoxal: muitus vezes metade de suas terras cstoi inundudu eu outm 
metade está ressequida, porque nem sempre coincide chuva no lugur cm que estfl hu· 
vendo enchente. E eles nilo tCm condições de irrigar o restante das terras, porque a~ 
bombas estilo desmontadas, E uí, Sr. Presidente, vem 11 tragtdiu maior, que condói o 
coração, de encontrarmos assalariados rurais, que vivem de diária c que estilo sem tru· 
bulho, pura a simplesmente porque os peqUenos e médios proprietários nllo têm com11 
dar trabalho cm suas terras inundadas ou ressequidas e tem gente que vivt da diári;l. 
Tem gente que nllo tem, sequer, dinheiro pura razcr a (eira du semana .. , 

O Sr. JDII Llns (ARENA- CE)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Ouço V. Ex• 

O Sr. JoM Llns {ARENA- CE)- Gostaria de responder algumas induguçôe~ 
que foram (citas, inclusive por V. E11.• Vou começar pela última. V, Ex• pergunta 
como estilo se alimentando esses pobres homens que moram lt beiro do rio. Na reali· 
dude, graças a Deus, hã um esforço de solidariedade, nllo só das populuções das ci· 
dades ribeirinhas, mas tamb~m. porque nllo dizer, do próprio Governo. Já quase 60U 
mil quilos de alimentos foram levados para aquela rcgillo, pela SUDENE. Os dados 
me foram fornecidos ainda hoje. Mas gostaria de comentar um pouco as perguntas 
sobre o problema das cheias. Realmente, nllo h6. como negar que o problema do de!t· 
matamcnto tem uma grande influência na formação das cheias. Se as chuvas silo fcm.i· 
menos naturais c trazem u influCncia dos grandes movimentos de ar, água c massas 
(rias em torno do planeta, 'evidentemente o problema do escoamento das águas que 
caem sobre o solo i: tum bem prorundamentc influenciado pclu vegetação local, Pois 
bem, o dcsmatamcnto concorre para a produçilo das cheias, mas desde que as ltrvorcs 
sejam substituCdas pelas culturas ou mesmo pelas pastagens bem constituldus a 
influência para produção dessas cheias ~iminui. Mas nós, no Nordeste, temos uma vo
cação para as enxurradas. Todos nós sabemos que os nossos solos sll.o pouco permeá· 
veis c que tanto propiciou a formaçio de grandes flu~eos de escoamento, 

Sabemos que os nossos rios nllo são perenes. Esta falta de perenidade significu 
que a terra nilo absorveu bastante água, c que esta Agua nilo estA disponível no solo 
pura produzir um fluxo que alimenta o leito dos rios. Esses solos impcrmc6vcis au· 
mentam a nossa vocaçilo pura as cheias. A pergunta seguinte diz respeito ao papel das 
barragens, Não hA dúvida de que a barragem ~ um instrumento por excelência de: 
salvação do Nordeste. As Aguas que caem sobre a região, se escoam rapidamente: 
para o mar. Pura que nos sirvam, para que tenham utilidade social pura o nosso desen
volvimento, elas têm que ser represadas. Represadas pura servir lts populações, pura 
apoiar o nosso desenvolvimento; para produzir energia; paru irrigar as terras secas c: 
até: para regularizar as cheias. Mas é: preciso que notemos que o sentido, que o 
objctivo das barragens nu contcnçllo das cheias se opõe por si mesmo à utilização d01 
barragem para u irrigação ou pura a produção de energia. Para conter as cheias elas 
devem estar permanentemente secas esperando a cheia pura reter suas Aguus c para 
soltâ-las pouco a pbuco, c não aos borbotões, causando prejulzo. Temos assim que: 
aprender a lidar com as nossas barragens c com os nossos rios. Com os nossos re· 
cursos hfdricos para tirar deles o mhimo proveito. Isto signilica, nobre Senador 
Marcos Freire, significa que nós não cstamui realmente preparados no Nordeste para 
utilização racional dessa água. Mas~ também inegAvcl que um grande esforço de ra· 
cionalizaçilo do seu uso tem sido (cito. Respondendo ainda a outra indaguçll.o aqui 
feita, gostaria de informar que, os estudos indicam que, s_obre as mussns de água re· 
presadas {c aqui, como bem disse o nobre Senador Marcos Freire, Sobradinho 
constitui uma das barragens de maior espelho d'água do mundo, Ela perde por evupo· 
ração cerca de 200 milhões de metros ctlbicos por uno) isto ~: sobre o espelho 
molhado, cm geral passa a chover menos, sendo que nas regiões circunvizinhas pussa 
a chover tamb~m um pouco mais. Mas, de maneira nenhuma, esse efeito de aumento 
de precipitações produzido nus cercanias de Sobradinho poderia ser tilo rcprcsc:n· 
tutivo para o Nordeste ao ponto de diminuir as nossas&ec:as nem, jumuis, seria capat 
de provoc:ur inundações de qUalquer natureza, ainda mais do tipo que estamo~ 
assistindo, Finalmente, uma informação ligada fundnmcntalmente A situuçilo do vulc 
do Silo Francisco. Na realidade a barragem de Sobradinho prestou um grande pa(lcl 
nn minoraçllo dos problemas das enchentes atuui~. Sabemos todos que essas en· 
chcntcs silo provenientes de chuvas cuCdas, principnlmcntc, cm Minas Gerais c nào 
propriamente na Bahia, Pernambuco ou no Nordeste. A burragcm de Sobradinhu 
conteve, nos momentos iniciais, as grandes avalanchcs que desciam pura o médio c 
bai~eo vulc. Agora, por~m. quando a barragem, cm um esforço maior de retenção de 
todu essa Agua, soltava-a, aos pouco•, pura o médio c baixo vale, uma novu cheia Ue 
dimensões catastróficas se abate A montante da barragem, provocando uma onda de 
cheia de 16,000 metros cúbicos por segundo, cheia que a barragem ainda está retendo 
c soltando apenas nu medida de 11.000 metros cúbicos por segundo. Segundo de· 
clarações atribufdus lt CHESF a burrugcm deverA soltar ainda um pouco mais, mu~ 
nilo numenturA mais do que SOO metros ctlbicos por dia, att que saiamo:; dessa di li· 
culdude, Por outro Judo, puru proteger as populações das vizinhanças do \I ale, toda~ 
as mcdidus estão sendo tomudns hâ cerca de três dius. A SUDENE vem visitundu u 
vale, indieundo as áreas que devem tiCr inundadas, informundo as populações, C:!tlu· 
cundo alimentos, fnzcndo, portanto, o passivei. Porque meus Sr5., não é possível que 
só nós mesmos, por termos sido eleitos scnudorcs da República, lenhamos :o.en,i· 
bilidadc de pensar na~ dificuldade:~ que esses pobres irmãos estilo !tofrendo. Tollu~o a~ 
populações ribeirinhll!i c!ttilo sendo ~oolidárius, todos O!i OoYernot. C!'ltuduuis, todu~o m 
prefeitos, o Governo Federal. I': prcci~>o, porem, compreender que: essus inlcmpl:rie~. 
cssus calamidades, nilll se pode debel6·1ali u curtl!isimo pruzo. Tenhamos, porém, u 
convicção, pelas puluvrus de V. Ell.' Senudor Mnrco~ Freire, que uqui Lrul o liCU upclu 
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c o seu tc!ilcmunho das diliculdudcs que essus populações c es~eli irmàol> eMilo 
Mlfrendo, palavras. reiterada" por tantos Senudorcs do MDO c da ARENA, tenhamos 
a ccrtc1a de que o Governo tudo (ará parn ajudar a es~e povo. Congratulo-me .::om 
V. Ex•, Senador Marcos Freire, pelo discurso que c~tú proferindo cm nome das popu· 
luções sofredoras dos rto!isos Elitados, solidnrizundo·me com V, Ex•, no sentido de 
que, mesmo que o Governo esteja tomando e~sus providi:ncius,juntcmo~> nossa!> vo1e!> 
num apeln comum para que as medidas sejam mab efctivas, muis imediutu!>, c ajudem 
mili!> à5 nossu.~t populações. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço u contribuiçilo tra:lida 
pelo Senudor Jose Lins. 

No que se rcrcrc oi ussistenciu. do Governo Federal à populuçllo do meu Estudo, 
cspecincamcntc à assistência material ofcrr:4:idn u sua gente, c respondo através da 
palavra de algul!:m que e corrcligionllrio de S. Ex•, pertencente ao Partido do 
Governo, o Dcputudo urenista Fclipc Coelho, que ontem, filiando nu Asscmbléiu 
Lcgislutivn de Pernambuco, teve a oportunidade de protc~tar contra "a discriminação 
do Governo Federo\ para com PcrnambuC(I, no momento dramãtico que vivemos, 
pai.• nllo podemos U.'isistir indiferentes as providências adotadus pelos órgãos públicos 
federai~. sem ouvir os representantes do povo ncMa Casa". E o Lldcr arcnista, que foi 
eleito hâ pouco exatamcnle na região do sertão, mostrava que parn Pernambuco 
foram destinados apenas duzentos mil cruzeiros. 

_Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ni'io é n Oposição que precisa acusar, 
não e o Senador Marcos Freire que precisa rcbatl!r a afirmativa da assisti:nciu 
cricicntc do Governo Federal à populaçllo do meu Estado, mas tão-somente trazer :10 

conhecimento da Casa uma ucusaçllo, que reproduzi entre aspas, c ~uc proveio de um 
correligionário de S. Ex•, pertencente As hostes governistas. 

Quanto à pcrcnização dos rios, realmcn'c temos rios secos no meu Estudo, como 
o Brigidu, o Moxoto. A pcrcnizuçào dcues rios, como a do Pujeú, por exemplo, Sr. 
Presidente, hã muito tempo havia sido previlla, c foi objcto de: projetas nu epocn de 
Agumenon Magnlhaes, Não sabia que cnc tópico seria truzido à luz, mas há cerca de 
um mês, um més c meio, o agrônomo, ex·Secret4rio de Agricultura de Pernambuco, 
Sr. Eudes de Souza Leão,- c ele tambem l: ligado ao sistema de Governo, não e do 
MDB, nilo é: pa-.sional como o Senador Mnrcos Freire- denunciou algo que no'i 
parece da maior aruvidadc. Nilo tenho aqui o respectivo documento, pois nilo iria 
trazer aqui este assunto, se: n~o tivesse sido abordada pelo Senador Josê Lins a qucs· 
ti'io dos rios sctos do Nordeste, c especialmente os de Pcrn11mbuco. O Sr. Eudcs 
denunciou que o plano que apresentou, c que o Governo da epocn acolheu com sensi
bilidade: c simpa,ia, era cxatamcntc: da pcrenizuçllo desses rios secos, Mas para isso 
prccisava·se do que ele chamava complexo, - nao me lembro agora se era cr.ata· 
mente cm o nome, mas acho que caberia bem - seria o Complexo Sobradinha
Moxotó, com a construção dessa barragem que permitira a canalização das 4guas 
como qpe cntrcconando o território do meu Estado, cxatamentc para pcrcnizar es~s 
rios, A denúncia que faz o autor desse projeto, da maior magnitude para a economia 
do meu &tudo c, conscqOentcmcntc, para a rcdençao de todu uma regiilo, e que 
Sobradinho foi construlda com uma quota mais reduzida, e que impossibilita a 
execução desse pro1cto que pc:rcnizaria os nossos rios. 

Por fim, Sr. Presidente, acentuou o Senador José: Lins, do Ccarú, a importãncia 
das barragens. Quem de negar hú a utilidade das barragens, a importância da~ barra
gens, u imprm:inJibilidadc: das barragens? Quem há de? 

Sr. Presidente, o que: reclamo t que nlgu~as medidas, nlgumus prccuuções, 
ulgumns advertências deveriam ser feitas. E mais do que is~o. como me satisfez ouvir o 
ex-Superintendente da SUDENE reconhecer que: precisamos aprender a lidar com 
essas coisus, porque scnilo estamos desperdiçando dinheiro do povo, esse suado c 
sacrilicndo dinheiro do povo. LA me~mo, Senador Jo~(: Lins, C!otamo!l tomando conhe
cimento de que, nessa scmunn que passou, foi anulada uma concorrência que hnvium 
feito- nil.o ~ei porque, se procedentemente ou n~o- sobre um sistema de irriBacào 
que scri:1 acopludo à harrngcm de Sobradinho, 4uando realmente, nos parece que 
uma das funções suplcmcntnres importantes de um11 barragem como aquela e distri· 
buir 11 água rara aumentar u produção c a produtividade do solo. ~a informuçi\o que 
ohtive, c nem tenho maiores detulhcs, Mns hà umil dnsiu pura que aquelu âguu 
ncumulada ni\o tique ali cstl:ril. Pois bem, concorrência feita, ccmcorrênciu ubcrta, ~~ 
nolo me: enBuno arrovndu, foi puras simplesmente anulada. 

Trago esse problema, c talvez pareça que nào tenha nada umu coisu a ver com a 
outr:l, mus tem, porque u mnior obra do DNOCS cm Pc:rnnmbuco - e o ex· 
Superintendente da SUDENE deve conhecer de pcrtCl- e o Poço da Cruz, que foi 
feito para irrigar uma região seca, csteril, do meu Estudo, Sr. Presidente. Elu foi 
projetudn nu decndu de trinta, iniciada no final daquela decuda, inauguradu pelo 
Presidente Jusccrino Kubitschck, c, Sr. Presidente, elegi-me Senador cm 1974, mas 
nem um metro de irrigação possuiu tal região àquclut:pocn. llm dos discursos que fil. 
aqui, log<' que cheguei, foi reclamando pura que projetas anteriormente: existente:!>, 
{lrojctos que previam cunuls que levassem a água puru municlpios como lbimirim c 
lnnjâ, fos~cm efetivudos, porque nào ~c comrreendia que o Governo Federal lizcsse 
invcstimi:ntos tilo vu\to80S e, depois, nào desse a utilidade social c cconômica que tu is 
empreendimentos pud~scm ter. 

Outro IIS{lCC\0 e o da piscicultura, Sr. Presidente, c essa Burragcm de Sohradinho 
rodcriu ser um munnncinl de pesca. Poi.~ bem, Srs, Scnudorcs, us tcm1s inundudu.~ logi· 
cumentc tinhum árvores c: ate rcmuncscentcs de cidades c, portunto, coisus que 
prccisuvum 11cr removidaN previamente, i!i\O é, untc11 de se encher u burrugcm cn1111 
ncce~sários trnbalhos, nhrinda cunni~ dentro Uu futum burmgcm puru que, cntilo, uli 

pude5se se exercer umu ati\'idude pesqueiro, poi~, no ~crtào, como uma economia 
pnh1e, c~SC) canuis para pesca tcrínm u maior imrort:lncia. 

Sr. Pre.~idcntc, corno gosturíamm que o Senador José Lins pudesse nos diler que 
há um cqufvoco, que foi realizado trabalho prcp:uotório, os canais foram ubc:rtos, foi 
feita u devastação de arbusto!> inconvenientes que estão lá dcbai:m du Új!Ua, c va1 
hnvcr umn intcnsu piscicultura ali. 

Mas, 11 inform:~çilo que h6, Sr. Prc8idente, l: que a pc~cn futura nlo terá u 
dimensão que poderia ter, isso numa rcgiilo de economia frágil c dil'fcil? Aliás. quundo 
ocorre n seca, u estiagem, ou quando h4 enchcntc,l; maior u lmgedia parn o povo do 
Nordeste, Sr. Presid,ntc, CllíiWmcntc por ser precária a nossa economia, débil a nossa 
estrutura económica. Então, uma seca, uma enchente, que num grande centro ou 
numa re{ti:lo rica poderia ni\o tra1.cr tantos sofrimentos, t~nta loucura, no Norde!olc, 
quando ocorre uma cstiugem ou umu enchente ê um "Deu) nos acuda", porque a 
região não e economicamente forte. Entllo, Sr. Presidente, como é que se fal um 
empreendimento desse, tendo~sc a possibilidade de se fllZcr uma c;cploraçrto, a mui~ 
intensiva, a mais perfeita no campo da piscicultura, c nl'lo se d4 ao mesmo a dimcn.~ào 
que se poderia dar? 

O Sr.JoK Llns(ARENA -CE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Alc11nndrc Costa)- Peço ao nobre orador nlio conceder 
mais apartes, pois V. Ex• só tem cinco minutos para concluir o seu diM:urso, ainda há 
orador inscrito. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Sr. Presidente, cu gostaria de merecer u atcn· 
çlio pura um e5clurc:cimcnto do Senador Marcos Freire, referente à citaçilo de: meu 
nome. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- t que hã orador inscrito. E...,.cm cm 
prcjulzo da própria Cas,a abrir exceçõcs. 

O Sr.Joaé Llns(ARENA- CE)- Deixo nas milos de V, Ex• c nus do Sr. Sena· 
dor Marco!i Freire, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Eu gostaria que o Presidente, que 
tumbl:m é daquela Região, desse uma cochilada cm relação ao Regimento c pcrmiti~sc 
ao Senador Josê [.ips d:r o seu aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Seria o caso do Senador Dirceu Cu r· 
do~ abrir mão de seu tempo, pois S. Ex• l: o último orador inscrito. 

O Sr, Dlrc:ea Card010 (MOB- ES}- Eu quero ver a batuta do Presidente, Eu 
nlio resolvo nada. 

O Sr. JoK Um (ARENA- CE)- Apenas para informar a V. Ex• c ao Senado 
que o açude Poço da Cruz foi constiturdo hã muitos anos, como muito dos grandes 
açudes do Nordeste ... 

O Sr. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Após 74 realmente reiniciou·~ o ~u 
aproveitamento, cm tc:rmos de irrigação. 

O Sr. Jolé Llns (ARENA- CE}- ... c que o seu aproveitamento foi comc~;ado 
por nós, quando diriglamos ao DNOCS. V, Ex• pode visitar a Arca: h;\ canais de 
irrigação, h:í produçilo, jA cm cerca de mil hectares. E ainda mais, posso dizer a 
V, Ex• que tambem uinda aprovada em nosso tempo jâ funcionando, hA cm Poço da 
Cruz, cm Jbimirim, um posto de piscicultura para ser útil, nilo-somente à rcp:iilo de 
Jbimirim, mas a uma grande Arca dos E5tados de Pernambuco c da Buhia. Muito 
obrigudo, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Gostnria que V. Ex• pudc~sc, 
dcpoi~. csclnrecer à Casa sobre: o projeto da piscicultura, a dimcnsUo que teria cm 
Sobradinho, c a que estar,, reduzido. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Nohrc Senador Marcos Freire, pura isso 
poderia tumbêm atentar que, desde o meu tempo no Departamento Nacionul de 
Obras contra as secas, tentando inccntivur a produçilo de peixes na~ rc:prc!oas do ~o r· 
deste brasileiro, fizemos, inclusive, um convi:nio com u CHESF, que de~dc então vem 
dando nssistencin às suas barragens c já hoje, por lei, todas a~ burrugc:ns do l'ab intci· 
ro, mesmo que sejam destinadas à produç-ão de cnergia.têm, obrit;aton:um:nte, di! cui
dar dos proltrarnas de pisc:icultum, têm que montar postos de producào de al~vino~. 
nilo-somente parn evitar que as bnmtHcns impcc;am os cardume~ de subirem os rio!>, 
mas para povoar cssus próprias tmrragen~. E 11 CH ESF tem,- um diu, tah•cz, cu po~
su tralcr essc:s csclurccimcntos ao Senado, - um dos mais belos truhalho~ feito~ cm 
conjunto co1n o Departamento Nacionul de Obras Contru as Secas, m1 Nmdcstc. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDE!"TE (Aic~andrc Costa. Fazendo soar a cnmp:tinhu) - Peco :1 
V. Ex• para atender a Mesa, umu vez que o nobre Senador Dirceu Cardu~~~ n:1u itbrc 
milo do seu tc:mpo. 

O Sr. Dlrcru C11rdo!io (MDU- ES)- Nl\o. Pedi que V. Ex• resolvc~se, mus j;\ 
'lUC delegou pura mirn, cedo o meu tempo uo nobre Senador Marcos Freire. 

O SR, I'RESIUENTI~ (Alc~andre Costu)- Entilo, V. Ex' tem mui~ vinte c cin
co minutos rara concluir o seu discurso. 

O SR. MARCOS 1-'RCWE (MDB -I'El- ANrat.lcçu 11 V, E~• c a\1 nobre Senil· 
dor Dirceu Curdoso, e espero usur de rccipro.:idudc, tcntunüo cnt.:urtar meu !"ln;Li Uc 
pronunciumcnto, pum que aind:~ S. E.,. faça u~o du puluvru. 
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O Sr. Dirceu Cardoso (MDD- ES)- Nilo~ necessário. 

O SR. MA.RCOS FREIRE (MDB- PE)- Apenas queriu diler uo Sen;1dor 
Jos~ Lim que essa exigência legal t uma beleza, formalmente o Brasil tem, não raro, 
lesislaçi'lo excepcional, disso ou daquilo. Quero saber se cm Sohrudinho forum feito~ 
os trabalhos preparatórios devidos, para que ii piscicultura ali tivesse o maLOr 
desenvolvimento posslvel, a maior dimensi'lo posslvel, Porque chegar, utcnder à 
I!Xigênciu Jcgul c determinar, mas nilo fazer os trabalhos todos que precisavam ser 
feitos, não dar uo projeto a dimcnsilo que poderia ter, cntilo, assim é fácil se atender a 
certas exigências legais. 

O Sr. JoM Llnt (ARENA- CE)- Agora vou responder à pergunta de V. Ex• se 
V, Ex+ me permitir. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não. 

O Sr. Jnl Uu (ARENA- CE)-~ interessante que as condições ideais pura a 
produção natural de peixes nas barragens, praticamente nilo precisam ser tomadas 
antes que as barragem encham: quanto mais mntcrial orgânico licur dentro das barra· 
gcns, quanto mais rcs!duos da vcgctaçilo parece melhor pura a pisciculturu. Ainda 
mais: os estudos revelam que algum coisa tem que ser feita quanto à vida aquática c 
quanto às mDtas ciliarcs, para que nilo haja grandes oscilações pura produção de 
peixes ao longo dos anos. Mas gostaria de dizer a V. Ex• que cm parte ulgumu do 
mundo as barragens parecem ser grandes produtoras de peixes ou de protclnus para u 
espécie humana. Porque a produção de peixe nas massas d'dgua represadas tem sido 
de cerca de 5011 150 quilos por hectares. O que estA sendo feito no Nordeste, com b;1se 
cm velhos trabalhos do DNOCS, mas agora tambtm com o incentivo de novos conhe· 
cimentos, é partir paro o aumento da produtividade praticando a pbcicultura intcn· 
siva. 

No caso de Sobradinho, não devemos pcnsur somente na pesca extensiva, mus no 
LISO máltiplo e o mais racional possível de suas âguas. Estilo conseguindo produzir, 
a1ntvb desses postos de produção de alcvinos, de criuçilo de peixe, como quem cria 
galinha, cerca de 3 mil quilos de peixe por hectares, ao invh de 130. Ainda mais, a pro· 
dução mais orientada, combinada com a utilizuçilo de outras criações, a criação mista 
de galinha. porco c peixe pode aumentar .1 produç4o até IS mil quilos por hectare. O 
h1pãc consegue mais do que isso através de criaçilo intensiva cm águas correntes. 
Como V, Ex• bem vê, há toda uma problcmAtica a ser estudada, a ser utilizada, 
quando se der, realmente, dimcnsilo aos progrumas do Governo no Nordeste, prin· 
cipalmentc àqueles qucjd estilo dominando a tecnologia indispenaAvcl. Muito obriga· 
do. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sr. Presidente, nada como ter um 
ttcnico entre nós, que abala todas as convicções que trazemos, que colhemos junto às 
P'opulaçõcs. 

O Sr. Jotf LI•• (ARENA- CE)- Nilo foi essa a minha intenção c sei que não 
seria capaz. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A informação que tenho e i"o cu 
gostaria que V. Ex• esclarecesse à Casa-~ de que os projetas pura piscicultura, cm 
Sobradinho, previam que tinham que ~er preparados verdadeiros canais para que as 
rcdC3 de pescadores pudcucm exercer as suas funções racionalmente c com uma 
dimensão muito maior do que se não houvcsae a prcparaç4o do terreno. V. Ex• cstú 
,dizendo que pode se preparar depois. Cuidar de um terreno cheio de Agua, com 43 
milhões de metro 5cúbicos de água não vai ser tllo fdcil c tilo barato. Mus, cnlim, 
acolho a Jiç~o de V, Ex•, c c11pcro que ela convença a populaçil.o que, como cu, é 
ignorante no as"unto, 

O Sr. Josf Lhas (ARENA- CE)- Levanta-se aqui o problema do tecnicismo 
c:xagcrado. No rculidade a Barragem de Sobradinho foi projctadu com o objctivo prin· 
cipal de produzir energia cli:trica. Todavia v6ria1 medidas foram tomadas, cm car6ter 
cC!mplcmentur, para que ela pudcsac também preencher importantes objctivos comple· 
mcnturcs. Por exemplo, foi feita, aliAs com srandc caforço do seu estado, Senador 
Marcos Freire c, diga·sc de pussascm, da CHESF, c da SUDENE. foi feita 11 eclusa 
q uc, se nllo tivesse sido construlda durante a cxccuçilo dn obra, jamais nos anima· 
riamos a construi·la. Elu vui snrantir a naveaaçilo utruvts da barragem. Foi feita a 
cclusu, foi feita a tomada d'Asua para irrlauç~o. Possivelmente pura este projeto a que 
v. E•• se refere ou para outros que ali Cltilo sendo levados a efeito. Hd outras medi· 
das relacionadas com a limpeza da bucia hidrdulica pura que O!i barcos pudessem 
navesur cm segurança. Essas forum talvez tomadas parciulmentc, A limpeza das drcus 
marginais para permitir a pesca com turrufas c redes, talvez nilo tenha sido feita 
compictumcnte. Nào poderia trazer, sobre i&ao, uma informação segura. De qualquer 
modo o nfvel da barragem pode permitir, de logo, u pesca cm larga escala, onde a 
profundidade das dguus for maior que a altura da vegctaçao. Quanto à piscicultura 
intensiva, ou quanto à produçilo de peixe nu barragem, nilo hA dllvida de que nenhum 
prcjulzo se perpetuou mesmo porque ua medidas que deviam ser obrigutoriumcntc 
lldotud~• durante a construçilo aerium pruticamcntc nulus. Portunto, a barragem nilo 
terâ prejuízos quunto à sua piscicosidudc. 

O SR. MA.RCOS FREIRE (MDD- PE)- Com rcluçilo uo projeto anterior, 
quero dizer" V. Ex• que nilo sou contra a barragem, Pelo contrllrio, digo que ela é 
u.mu obru que urrebuta pela sua grundiosidudc. Sei que V. Ex• enfatiza os st:us 
aspectos positivos que, aliAs, tem sido ulurdeudoa cxuustlvumcntc pelo Governo. Eu, 
f)OT exemplo, nu qualldudc de modesto representante do povo, tive oportunldude de 

' 

ver outros aspectos negativos c nté dolorosos nu execução duquclu empresa quando, 
por exemplo, lavradores foram virtualmente cscorruçudos de IA, muitus veles receben
do indenizuções insi(tnificantcs, inlquas; posseiro~, agricultores que 1inhum uli us :.uns 
luvourus, as suas benfcitorius, c Deus sabe o que sofreu u populaç~o do lugar. Tudo 
isso pura proporcionar progrcuo ao Pufs. Eu acho justo que se proporcione progres· 
so, que se assegure mai8 energia: é evidente que precisamos de tudo isso, mus precisa· 
se humanizar ena poHtica de crescimento a qualquer custo, fazendo com que o tru· 
balhndor seja o grandcsucrilicado, 

O Sr. EvtiAIIo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• dd licença pura um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço V. Ex• com toda n satisfaçno. 

O Sr. Eve!AIIo VIeira (MDB- SC)- No decorrer dos comentAria& inteligentes 
c objctivos que V. Ex• faz sobre a traa~dia nova que ocorre no Estado de Pcrnambu· 
co, critica o cumprimento da finalidade da barragem de Sobradinho c fez uma série de 
indagações. Uma delas, que mereceu a resposta do Senador Josi: Lins, cm que alega 
que o brasileiro nilo está habilitado, capacitado na opcraçilo da barragem pura 
proporcionar uma vuzAo pelo menos razoável. Trata-se de um grande técnico, de um 
técnico de grande gabarito. Eu nlf.o sendo t~nico, tenho inibição cm questionar esta 
afirmação. A meu juizo o que está faltando nas barragens que se criaram no Brasil, c 
provavelmente na de So~radinho, é a complcmcntaçilo da obra. Senador Mnrcos 
Freire, acima da burrugcm de Sobradinho, a 100 ou 200km, deveriam ter estuções 
meteorológicas, postos de oh~crvuçõcs c acompanhamento do crcscimcnlo do nfvcl, 
do curso das 6guus, dos seus tributários, para que esses postos pcrmunc:ntemcntc 
informas:.cm a central funcionando 11a barragem, para que esses ttcnicos pudessem 
dar a medida do vazão, no atendimento do interesse do cumprimento da própria li· 
nulidade da barragem. Mas, por que isso nilo acontece? Porque temos sido irrespon· 
sáveis, no Brasil. Procuramos construir a grande obra para imprcssionur, mas nilo nos 
preocupamos com a complementaçilo da obra pura que ela possa cumprir com cficién· 
ciu a sua vcrdadeiru finalidade. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço o aparte de V. Ex• c ou· 
ço, com prazer, o nobre Senador Evundro Carreira. 

O Sr. Et~ndro Carreira (MDB - AM)- Nobre Senador Marcos Freire, pre
tendo apenas aduzir urna coluboraçilo cm dccorrtncia do apanc inquestionavelmente 
categorizado do nobre Senador José lins. Embora discorde quanto à ulirmuçilo de 
que quanto mais muthia orgdnica fique no fundo da barragem mais propicia 
piscicultura, discordo cm atncro, número c arau, HA uma eolocaç4o muito temerária 
nesta afirmaçilo. Agora mesmo, por exemplo, cm Tucuruf, faz-se necessária 11 remo· 
çilo de toda a vegetação cm torno de 216 mil hectares que acrllo inundados; toda a ve· 
gctaçilo tem que ser removida. Porque para que ela permanecesse ali era preciso que 
houvesse um estudo meticuloso cm torno da vegetação que nilo seria adversa à cultura 
de certos tipos de peixe. Pois a vcgctaçilo submacna, ela morre, ela entra cm oxidaçilo, 
ela ~e deteriora, produz c emana ga~cs. produz outros subprodutos que podem pertur· 
bar o cquilfbrio biolóaico da Aaua c ponunto envenenar até o peixe. Aliâs, nós temos 
um problema aqui, no nono lago do Parano6, aravl11imo, onde, de vez cm quando, 
emanam uns miasmas desasrudAvcis, cm dccorrtncia da vesetuçl!.o c de detritos or· 
sânicos deixados, quando da sua inundação, Portanto, cu nilo concordo com esta afir· 
mação, acho que 11 barragem deveria ter sido toda limpa, toda a mattria orgânica 
deveria ter sido retirada ou dcvcr-sc-iu ter dcb;ado nela apenas o material orgânico 
que fosse propfcio à qualidade de peixe que seria cultivada nessa barragem, mus 
nunca assim desordenadamente: quanto maia mattria ors4nica licar, melhor, Nilo, 
não concordo com essa afoiteza. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Al!m, evidentemente, de assegurar 
os canais que dcsacm acaurança a uma pesca mais profunda c mais intensiva. 

O Sr. Jolf Um (ARENA - CE) - Nilo aouuriu, realmente, de ser mal com· 
prccndido. Eltou tentanto cooperar, cm um debate c ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Acho que • contribuição de V. Ex• 
é valiosa parr csclarccimcnto de certos aspectos. 

O Sr. JoK Um (ARENA- CE)- ... c nilo tentando desvirtuar o objctivo da 
discussilo, que acho importantlssima p11ra nós. O que cu quis dizer ~ que a vesctaçilo 
na drcu das bacias, no Nordeste, nilo tem sido prejudicial à piscicultura, uo contrArio, 
sempre nos primeiros anoa de vida, as barraacna tem ac mostrado altamente pis· 
cicoaas. Depois de certo tempo hA uma queda vcrtiainosa no produçilo de peixe. Hoje: 
têm sido feitos estudos que devem nos ensinar a muntcr certo nfvcl de piscosidudc 
dessas Aauus, o que é muito importante pura a rcaiilo, Chcaamos à conc\usilo de que 
hA, realmente, falta de mathia org4nicu, maa ~claro que a mat~riu orgânica poluente 
jamaia poderia ser bcn~lica à vida, nisso estou de pleno acordo com V. Ex• Nilo foi 
cstu a minha intcnçll.o. Além do mais, queria fazer umu rcfer~nciu à interprctnçilo que 
o Sr. Senador Evclbio Vieiru fez a respeito do prob\cmu da opcruçilo das barrugc:ns. 
Eu dine que nóa n!lo temos ainda, prAtica adequada du opcruçilo ampla dessas 
barragens pura uso mtiltiplo. Falei cm tese- nllo quis me referir uo cuso da CHESF 
porque nilo tenho informaçõca de qualquer dcficl!ncia cometida pclu empresa na 
operuçilo de Sobrudinho. Ao contrário, purecc que, no momento, clu tem ajudado u 
conter um tanto u tremenda mus~u de llguu que tem prejudicado us populações ribei· 
rinhus uo rio. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Mu•, Sr. l'rcoidcntc c Srs. 
Senudorcs, pelo multo que foi dl~culido nqui, ve-Ke que a solucl\o de problemas como 
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c~te, a tranqUilidade que ('lodemo~ trazer às popuhu;i'H:~. n~o re~idt: apcna~ cm rct.ar 
paru tl "Papai do CCu" di~trihuir melhor as chuvas, pon1ue ele n~o aprendeu ainda 
distrihuir a renda. 

Mesmo porque, Sr. Prc~idente, quem di~trihui mill a renda nilo C n "Polp<IÍ do 
Ctu'', siln o~ homen~. é o Governo ... 

O Sr. Dirceu Cardo~o (MDB- ES)- o~ pu pais dn Terru. 

O SR. MARCOS Jo"REJRE (MOO- PE)- ... os papuis da Terra. 
Porque, Sr. Presidente e Srs. Senudores, no dia cm que se der ou tiver uma outra 

pcrsp((:tivu de se razer política neste Po!ís, e o que preocupr:m o:; homcn~ do Governo 
não sejam estatísticas oficiais, aumentos de PIB, Re~ervus de Divbas, aumento de 
exportação, taxas, rendas pt>r capitu. Isso pode ser importunte, isso pode !!C adequar 
dentro de um modelo que tenha o humanismo no seu conteUclo. Quando o que 
preocupe seja, realmente, atender ao povo, as coisas serão difcrc:ntc:s. 

Subc:·sc, por exemplo, que uma das medidas que o Governo tomou hoje, jú foi 
referido aqui cm pronunciamento anterior, no aparte do Senador Dirceu Cardoso, foi 
u de aumentar a retenção do Imposto de Renda dos assalariados. Sempre os assa la· 
riados, Sr. Presidtntc. Esses assalariadO!i que jll estilo tâo sacrificados. Dir·sc·á: "Í! 
upcnali uma faixa de não sei quantos salários mini mos". 

Sr. Presidente, isso me lembra as enchentes que: houve: no Recife. O Senador José 
Lins cru Supcrintc:ndc:nte da SUDENE: ele, inclusive, foi uma das vítimas: ficou 
ilhudo na sua C'.tsa, sem poder ir à repartição, porque as 6guas do rio invadiram a 
cidade, 

Pois bc:m, Sr, Presidente, houve verba do Governo Federal a fundo perdido para 
construir estradas, pontes. Houve créditos especiais para cmprcs6rios, não sabendo· 
se:, até, depois não foram dispensados. 

Mas, Sr. Presidente, sabe o que aconteceu com os assalariados que tiveram M:Us 
mocambinhos derrubados, que tiveram perdidos os seus móveis, muitas veles que 
;aindn cstavum pagando prestaçào, sabe: o que aconteceu com eles~ Tiraram-lhes o ~cu 
~undo de Garantia. Fundo de Garantia que: estavam gunrdando todo mês para uma 
eventualidade futura, para uma aposentadoria, para uma emergência qual4ucr, 
quando tivesse que comprar uma casa ou contr:lir matrimónio, etc, 

Pois bem. A liheralidade do Governo para ajudar o twbalhndor foi com o di· 
nhciro do próprio trabalhador. A reserva que ele estava faLcndo, construindo, pou· 
panda para o futuro incerto, essa poupança dcsap;arcccu da noite par:1 o dia, porque o 
Governo tinha feito uma obra de Tupacurú, garamindo trunqUilamente à popuh1çJo 
4uc as encnhentC$ no Rc:cHe não haveriam mais. Esse Governo hlcfou o povo. 'No 
convite: de: inauguração da Barragem de Tupacurá, tinha a~sim: "Enchente no Recife 
'ó se o recifc:n~c deixar a torneira ahc:rta'', 

Inaugurou-se a Harr;tgcm c a enchente que veio foi pior do que u~ unteriorcs, Sr. 
!)residente:. E o pobre do tmbalhador, do as~alariado, que sofreu, que leve o~ prcjui· 
zns, que perdeu o pouco que tinha, otind;a perdeu o depósito do FGTS. t\th no~~m 
na;lilmvs, o Governo disse: nào, o trilbAihador go:owu muito. Tom to so~tou, que foi 
buscar o FGTS. Lógico que foi, porque o trabalhador passa fome com a política sala· 
ri<~ I, que esmagoi as massus trabulhadoras deste Pais. E evidentemente: que qualquer 

dinheiro a mais o trahalhador vui bu~car, porque ele não pode: c~pc:mr para n tlia de 
am<~nhà. Agora, Sr. Prc~idente, prc:cha·sc recorrer nov;tmente ;m~ as~aluriado~. l)ur 
qui:'! Porque o Governo não pode fu1.cr fac;c a c~,~~~ encht:ntc~. aos prc:juí10~ da~ 

enchente~. nw~ pode dc~pcrdi~itr dinhc:iro com empre~a~ falidíts ou ga~lar 3HU milhôc' 
de dólares para comprur o ferro-velho du UGHT- património que: Yiria pura nós de 
qualquer forma: os Governo~ que: têm estado it frente do Pai~ \C cnquudrum dentro de 
um modelo polltico·cconómico c sociul que(: antipopular c anttnucional. 

Portanto, Sr. Presidente:, como Scn.1dor de PernJmbuc;o, vendo c:~coJr·~c os 
Ultimas minutos d;a ~cssão desta tarde - ugradccendo a colaboração do Senador 
Dirceu Cardo~o. que:, cm seu Estudo, sentiu também de peno a trugédia das água~ 
invadindo comunidade\- queria diler que não apcmas temos que recorrer a "Pa('lui 
do Céu"; que é preciso mais, Sr. Prc:sidenle, é preciso que os homens públicos deste 
Pais se c:onscicntilcm das necessidades da comunid01dc, E: uma satisfução ter ouvido 
aqui a comunicação do Senador José Uns, de que, j6 agora, lú, no Poço da Crul, 
começaram a iniciar os trabalhos de irrigação. 

Pois bem, Sr. Presidente, tenho satisfação, porque acho ... 

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) (Fazendo soar a campainha)- Peço a 
V. Ex• concluir, :uma vez que o Congresso Nacional está convocado para as 18 horas 
c 30 min~o~tos. 

O SR. MARCOS FREIRE (M:DB- PE)- Concluirei, Sr. Pfesidente. 
Tenho satisfação, porque eu, como Senador eleito, vim aqui c reclamei, Não 

tenho a pretensão de achar que o Governo reiniciou ns obras de irrigação porque cu 
reclamei, mas tenho a satisfação de ter cumprido o meu dever c agora ver lá mil 
hectares de terra irrigada. 1: pouco, Sr. Presidente, porque: o projeto, feito há mais de 
vinte anos, previa oito ou dez mil hectares. Portanto, ainda está muito aquém. 

Mas, Sr. Presidente, em rc:laçã'o ao problema presente, espero que o Governo 
atenda as reivindicações que estão sendo feitas, de não cobrança~ de débito~ bancários 
que estão vencidos, de suspensão de cobrança de imposto~ paru os produtores da 
região, de decretação de moratória, de: indenizações para cobrir o~ prejuízos. sobre· 
tudo dos pequenos c: dos médios agricultores. E: preciso uma visào que procure: dar 
àquela resião, que é a mais sofrida do Pu i~. c;oisas que nilo representem a e~poliaçào 
da massa as!>aluri~ada; que procure oferecer uo País condiçõe~ ... 

O Sr. JoW Llns (ARENA - CEJ- V. Ex• pc:rmite um aparte, nobre Senador'! 

O SR. PRf-~IDE~TE (Aicxandn: Co~ta) - V. Ex• não pode permitir mais 
apartes. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Concluiret, Sr. Presidente, dizendo 
que espero que n~o apenas Deus, mas os homen~. que têm controlado os destino~ 
deste Pab, tenham mai> scn~ibilidudc para nãu itpcna~ não agruvarc:m a má distri· 
buiçào das chuv:.ss, mas, também, não cu I ('la rem Papui do Cêu pela mú distribuiçlo 
da renda, porqut: nisso a culpa ê nossa. porque nisso o crime: {: nos~o, c: quem está 
pugando é o povo, ma~ - estou certo ~ um dia o povo tcrávol c VC:l neste País. 
(Muito bem! Palmas.} 
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1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

J.l.l- Comunlctçio 

- Da Liderança da Maioria, propondo permuta de Srs. Senadores nas 
Comissões Permanentes, 

1.1.2- Leitun de projeto 

-Projeto de Lei do Senado nv 9/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér· 
cia, que dispõe: sobre a iscnç~o. do Imposto de Renda para os proventos dd 
aposentadoria c para as pensões, sob a condição que especifica. 

1.1.3- Requerimento 

- NY 2Sj79, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando o 
dcsarquivumcnto de proposição que menciona. 

1.2.4- DIKUnos do E"pedicnrc 

SENA DOR JOA O BOSCO- Manifesto à NPçilo lançado, cm Manaus, pelo 
professor Samuel Bçnchimol ao iniciar o Ano- I Brusilciro da Floresta AmâZónica, 
de defesa intransigente dos recursos amazónicos face declarações do cmpresOrio 
Joao Carlos Meircllcs, Presideme da A~sociação dos Empresârios da Amuzôni<l, 
veiculadas na Imprensa, a rc~peito da ocupaçilo daquela drca. Considerações 
relativas a comple~tidude do problema du floresta umuzônica c a ncccssOriu 
compatibilização de aspectos económicos, ecológicos c saciai~ no uso dos recursos 
florestais. 

SENADOR DIRCEU ARCOVERDE - Apreciar;Jo da Mensugem 
Presidc:ncial, encaminhada ao Congresso Nucional por ocusiilo du abertura da 
presente scssllo legislativa, no tocante ao setor da Saúde Públic:~. 

1.2.5- Comunlct(io 

-Do Sr. Senador Franco Montoro, que se uuscntará do Pais. 

1.2.6- Rrqurrlmt.'nlo" 

- N~s ::!6 c 27j7CJ, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardo~o. solicitando o 
dcs;trquivumcnto de projctm> de lei do Senado que menciona. 

- N' ::!R/79, de autori:1 do Sr. Senador Adalberto Sena, ~o-licitando a transcri· 
çào, nos Anuis do Senado Federul, do artigo "Cupunemu faz falta? Enorme", de 
autoria do Jornalista Carlos Drummond de Andrudr:. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da C4maru n' ::!6/75 (nQ ::!.090j74, nu origem), que declara 
Pedro Amêrico P;urono Histt\rico da Pintura Clássicu no Brasil c Cilndido 
Portinuri Patrono da Pintura ~1oderna Urusih:iru. Apro\'adu o prosseguimento du 
trumitaçno da mutériu. 

-Projeto de Lei du CAmuru nq 63/75 (n9 671/72. nu Casu de origem), que 
dispt)e sobre: u rcmunc:ruç:ltl dll~ prolissionuis diplomados cm Direito, Rejelludo u 
prn~~eguimento dulramitaç.lo da matériu. 

- Projeto de Lei du Cdmura nv 5/76 (n~ .WB/75, nu C:t!til de origem), que 
institui o l'luno Nucionul de Moradia- PLAMO, puru fHlpUlaçõe~ com remiu 
filmtliur uté 5 (cinco) ~>~l4rio<tminimos regionuis, c dcterminu oulrd:. providências. 
Apronado o prouc~uimr:nto da tramituçl\o du mutériu. 

-Projeto de. Lei da Câmara n• 17/76 (n' 15/15, n.a Ca•a de origem). que 
acrescenta par6gra(o ao art. 822. da Lei n' 5.869, de I I de janeiro de 1973 (CÓdigo 
de Processo Civil). Aprot~do o prosseguimento da tramitação da matéria. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 50/76(n' 1.199f73, na Casa de origem), que 
assegura no pequeno proprictArio rural o direito de opção cm matéria de 
enquadramento sindicPI, c d4 outras provid~neias. Rejtlrado o prosseguimento da 
tramitação da mattria. 

-Projeto de Lei da CdmarP n' 53/76 (n' 1.294/75, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de instPiação de planta de: engura(amento de gás 
liquefeito de petróleo, nos casos que especifica, c dá outras providér:cias. 
Rejellado o prosseguimento da tramitação da matéria. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 88/76 (n' 1.106-B/75, na Casa de origem), 
que dA nova redução aos§§ )9 c 49 do artigo 2' dll Lei n' 5.584, de 26 de junho de 
1970, que dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositi· 
vos da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de 
ussistênciajudiciária na Justiça do Trabalho, c dd outras providencial~. Apro,ado o 
prosseguimento da tramitação da matéria. 

- Projeto de Lei da Cámara n' 97/76 (n' ::!.174/76, nu Casa de origem), que 
altera dispositivos da L.ei n~ 5.692, de li de agaitO d~ 1971, que fix:J Diretrizes c 
Bases para o Ensino de I' e 2' Graus. Apro,ldo o prosseguimento da tramitaçilo 
da mutt:ria. 

IA- DISCURSOSAPOS A ORDEM DD DIA 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Análise retrospectiva da situuç!lo 
politica do Pais. Necessidade dn revisão das leis politicas como meta indispensável 
paru a impl:~ntação da plenitude democrática. 

SENAlJOR EVELÃSIO VIEIRA -Importância do PROÁLCOOL para o 
desenvolvimento sócio-económico da Naçilo. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Anãlise das causas do aumento da 
criminalidade c: seu cotejo com a legislação vigente. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Declarações prestadas u órt:i'to da 
imprensa pelo Gcrentc·Geral da Juri Florestal, u respeito da orientaçilo política 
adotudu pela emprr:sa nu ocupuç!lo de llreas na Amazónia. · 

SENADOR FRANCO MONTORO- Consideruções sobre o DecretO-lei 
n~ l .672, que alter:1 t: legislação do Imposto de Rendu em rcluçilo a rcndimcntolt 
sujeitos à retenção nu fonte, 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Realizações do Minislro A.tc:redo 
da Si!Ycira à frente do Ministêrio das Re\nçõcs Exteriores. 

I.S-COMUNICAÇÁODA PRESIDENCIA 

- Ttrmino do prato puru oferecimento de emendas no Projeto de Rc:~oluç!lo 
n' lf79. 

1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. 
ENCERRAMENTO. 

l- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTI:RIORES 

-Do Sr.ltumur Franco, proferido nu scssllo de 6·3·7q, 
-Do Sr. Henrique de Lu Rocquc:, proferido nu sessão de ti-3·71J, 
- Do Sr. Dirceu Cardoso, proferido nu tiCSSào de 8·J· 79. 

.1- M~:SA lliRETORA 

----------·----
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ATA DA 7• SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. NILO COELHO 

ÀS U HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorsc Kalume- Evandro Carreira- Joilo Basco- Raimun· 
do Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Pusarinho- Alexandre: Costa- Henrique 
de La Rocque- Joal: Sarncy- Dirceu Arcoverde- JoK Lins- Mauro Bcncvides 
- Asenor Maria- Cunha Lima- Humberto Lucena- Adcrbal Jurema- Marcos 
Freire- Nilo Coelho - Amon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista -
Pa1101 Póno - Dirceu Cardo10- Moacyr Dalta- Amaral Furlan - Benedito Fcr· 
rcira- Henrique Santi11o- Mcndca Canale- 'EvelAalo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lilla de presença acuao o compareci· 
mento de 30 Sra. Senadores. Havendo nOmero rca;imcntal, declaro aberta a scssllo. 

Sobre a mesa, comunicaçlo que Krl lida pelo Sr. I•·SccrclArio, 
E lida osqulnr. 

8 de n~arço de 1979 

O SR. PRESIDENTE (Nílo Coelho)- De acordo com o artigo 279, 11, "c", 
nq 11, do Regimento Interno, o requerimento será publicado c incluído cm Ordem do 
Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a p11lavra ao nobre Sr. Senador Jo~o Basco. 

O SR. JOÃO BOSCO (ARENA- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Sra. Scnadorc1: 

A historicidade~ essencial A condiçllo do homem. O que nos leva como condi~llo 
primeira de humonizaç4o da vida à ncc:CSJidadc de auumir, de modo concreto, a 
responsabilidade da aç!o voltada para o futuro, tendo o homem como objctivo, 

a cumprindo CIIC COmpromÍUO, subjacente 110 Cllf4tcr histórico da ClÍattncia 
humana,quc,comP ato pleno c lívrc, decidimos, ao ocupar pela vez primeira a tribuna 
do Senado, solicitar o reaistro c:m ICUJ Anaif de um oportuno Maniresto à Naçllo, 
lançado cm Manau", pelo proressor Samuel Benchimol, um amazonense que honro a 
cultura brasileiro, l'.:la irradiação humana de ~tuas obra1, preocupado na rormulaçào 

Senhor Presidente, de proposuu concretas, cmbasadu cm pesquisas, na criação de um modelo de 
Nos termos do artiao 86 do Rcaimento Interno, tenho a honra de comuni,ar a d.:scnvolvimcnto sócio·rcondmico mais concreto. 

Voua Exccl6ncia, para os devidos fins, que ~ta liderança deliberou propor a permu· ~1 0 mani(csto no qual~ !ançado,scsundo aquele historiador, o Ano 1 Brasileiro 
la do nobre Sr. Senador Joa6 Guiomard- titular da Comisllo de Agrictdtura -I"C" da Florcata Ama 1;niâ c cuja leitura tambtm ~ (cita como uma contribuiçilo aos 
lo nobre Sr. 'Senador Pedro Pedrossian; c subitituir, da mesma forma, o Sr. Senador · propósitos da Campanha da Fraternidade, da Conrcr!ncia Nacional dos Bispos do 
Pedro Pcdronian pelo Sr. Senador Jos! Ouiomard, na runçlo de titular da Comisaào Brasil, cm tllo boa hora alertando os brasileiros para a necessidade de pmervaçào c 
de FinanÇII. conscrvaçilo de ~eus recurtos naturais: 

Ã.provcito a oportunidade para renovar a Voua Exccl!ncia protestos de estima c 
elcvadaconaide.-çlo. -J-P....,...., Llder da Maioria. "ANO I BRASILEIRO DA FLORESTA 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Ser4 feita a permuta aolicitado. 
Sobre a meaa, projeto de lei que acrA lido pelo Sr. I•·Sccrclirio. 

E lida Olitp/nl< 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9, DE 1979 
Pllpie Dn • llnclo de I•~ de nada pira ot pro•ento• da 

ljiOICIIIIdorlo e pua u ,...an, ... a caodlçio que npedOco. 

O Conarcsro Nacional decreta: 
Art. 1 t Ficam iacntoa da incidencia do Imposto aobrc a Renda os proventos 

rclativoa 11 apoacntadoria c às pensões, desde que 111 pessoas que os percebam nào 
exer.çam qualquer atividadc remunerada. 

Art. 2' o Poder Executivo rcsulamcnlar4 Cita lei dcn,ro do prazo de 60 {scsscn· 
ta) dlu, contudo• da sua publicaçio. 

An. J• Esta lei entrarA cm viaor na data de sua publicaçAo, 
Art. 4• Rcvoaam·sc as dlapo1içôa cm contrArio. 

Jtllllfteaclo 
A medida ora proposta, scaundo no1 pafC!CC indlaputAvcl, virA ao encontro da,. 

nivlndlcoçlo múlmo de conaidoaivol (llrcolo de bruilelroa que, mcamo depoia do 
terem contribufdo durante lonaosan'll para o bem-atar aocill, atrav6a do paaamcnto 
de trlbutoa, olndl con~nuom auporllndo tal....,.o dcpoia de opoacntados. 

A apo~entadoria, com efeito, deve 111t colllidcnda como um prtmio pelo esforço 
do toda um1 ·vida de trabalho; deve acr entendida como o· dcacanso remunerado, 
alribuldo 1 q-Jl ac cuuriu no oUvidlllc a:ononucomentc produtiva. 

Entro n6a, todavia, 1 apoacntadoria, lonp do ropracntar aquele aaradccimcnto 
da aociedadc. tem 11 constltufdo quuo que num cutiao lançada U co1taa de pcuoas 
idoau o dobllltadu que, dlontc dCIII 41~ma vlclultude, apeou podem olhar a vida 
cavai .... ac na inaolvlncia e: n1 vcrsonba. 

Tudo iuo, mutatú mutandll, se aplica 101 pensionistas, igualmente condenados a 
tcrrfveia privaÇÕCI, lncvlt4vcl conacqU!ncia da mlnaua de recursos financeiros, 

Para csaas pessoas, entlo, a aocicdildc deve lançar os olhos, diligenciando no sen· 
tido de mlnora .... lhca a pcndrla, pelo estancamento de sanarias nos seus jll parcos 
rendimentos. 

A iacnçllo tributAria que catamossuaerindo, por certo, atingirá tais propósitos. 
Sala das Sessões, 9 de março de 1979.- Ornrea Qufrcla. 

(À .r Comissões dt Con.rtllufçào f! Jusii(U, d~ Economia t dt Flnanru.r,! 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto que acuba de st:r lido sertt 
publicado c remetido O.t comissões competentes. 

Sobre o mesa, requerimento que serd lido pelo Sr, I•·Secretúrio, 
Elfdoo.u~ulnlt 

REQUERIMENTO N• 25, DE 1979 

Nos termos do disposto no urt. Jb7 do Re~imcnto Interno, rc•tuciro '· 
desurquivumcnto du l!uJicuçno n" I /76, que ~ulici!u que ,,c proccJu, rw úmbi\{1 da 
Comissilo de Economiu, estudo conclusivo, cm rorma de relatório, n rc:',p,•itu c1.1~; 
cau~us do processo intladonflrio brusileirn, lc!tJ 11 rr,:ún~titlu._,tu ()11 prtl:.:·;~·.,l, 'c 
nc~e~s(trtll. 

Sul a da~ Scs~~,c,:~. 1l de maro.;o llc t•l'l9. -IIPrnur Fnmcu. 

AMAZONICA 
Moolfetlo • Noçio 

Justamente quando se comemora o Ano I da Criança Brasileira, 
iniciamos c lançamo&, no dia de hoje, o Ano I Brasileiro da Floresta 
Amazónica, evento que se tornarA dramaticamente histórico com a ajuda · 
dos governantes, cientistas, intelectuais, artistu, polftícos, empresários, 
estudantes c cidadlos de toda a Amazónia c de todo o País. Conclamg.os, 
para que, ordeiramente, c com alto senso cfvico, cientifico c politico, 
venham cm nosso socorro c ajuda, evitando que a pressa c a audáciu de 
uns poucos destruam a nossa Amazônia c deixem, apenas para os nossos 
fílhoa: o sol, o vento, a poeira c a fumaça Jct4rsica das queimadas. 

Fomos surprccndidoa, ontem, com noticiArias dos jornais locais, c 
jornais do Norte c do Sul, sobre declarações do empresário Joio Carlos 
Meircllct, que, na qualidade de Presidente de uma AasociaçAo dos 
Emprcaários da Amuónia, com 1cdc na selva de pedra de SAo Paulo, 
abusou da nollll paciencia, Dine ele: 

1. que a "Oorc&ta amazónica t scnil11 c nlo contribui para a renova· 
çAo do o"isenio; 

2. ••que pode acr tranarormada cm jardim zOolóaico" (SIC), 
enquanto o bruileiro continua na miKria c vi\lc cm1ninifúndio; 

3. que o melhor acr• ''cortar a norcsta" c deixar que ela crciÇit 
4. que a sua prcocupaçlo 6 dar um "dcatlno cmnõmico" vAlido para 

a madeirai 
5. que nlo ac deve fazer "hipólelcl de utilizaçlo da flomta'". poia 

ainda nlo ao aabc quais oa m~todoa para ocupA·la; 
6, que jA cxiltem implantadu na rcailo 342 cmprau, "com inccnti· 

vo1 fiacais", ocupando cerca de 8.000.000 de hcctarca, Arca que, "alt:m de 
pequena, 6 "fiacalízada" pela SUDAM"; 

7. que e: prcc:i10 identificar, delimitar c demarcar 01 tr!t tipo" de 
rcscrva1ascrcm prcac:rvada1 - ecolóaica.~, indfpna1 c parquca nacionai! 
- n fim de que o "reato da reailo acja ocupado"; 

8, que as 342 cmpreaas da reai!o amazónica "n!o exercem atividadcs 
predatórias"; 

9, que o povoamento da rcgiilo deve ser feito, de "modo imediato", 
pela ocupaçllo c pouc de mais de ''I 50.000,000 de hectares de florestas"; 

to. que ena ocupaçllo deve ser (cita ''imediatamente", atrav~s de 
"grandes empre!las integradas'\ com uma extenUo ideal, no mfnimo, de 
"5 (cinco) bilhões de metros quadrados pura cadu uma dclus"; 

11, que a "prcscnçu de pequenos proprietários "somcrttc sc:râ 
admitida quando intcgrudos às "grandes cmprc~as", que dividirdo (m:~!l 
de alta fcrtilidndc pttra ns de porte m~dio, cus de pouca fertilidade puru ii~ 
grundcs cmprcsus (SIC). 

"Embora concentrado- prossegue o Profes~or Samuel Benchim~ll
nu clahoraçJo de um novo livro folkcicntllico ~obre 11 Amu16nin, que 
espero lullCilr, r;om a ujudu de Deus c de umi~os c coluhorltdurcs, dcmrv 
cm breve, nlo po.~so me omitir de contundente r~plicu comn U!lllllõmd.t 
lln!'usthtUn Jiantc de tanto,, lllilquc~ h Am:m)nia." 

Prim~iruwc·nrr. aflr•un que ê fulsa ii atirm.ctivn de Jnc\o Cario~ Mcirdlr:,, Uc 411 ~ .1 

"Flurc.\l<c Amonúni~u ~ ~cnil", c que, tmrtunro, "Jcvr .\cr ClH\acJ.t imcdi<ttarm•nte". h· 
t,c C :c minha rc~pmt.c c a :-at.ltJ drstc mnmlrNtn. 
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I nl"nrrntl à !'O.u.:~~~ ~1uc '' !lurc~ta ama~:õmca, pelo que Oll.itlo t.lt:lit já ~c wnhccc, 
~umcnh: deve ~cr tllililitJoi cm regime de u~ufruto ou de "anticn:~e ccolú~tca", nil..tl· 
politicamente, Ctlrno venho apregoando há ano!!. Ela é umu cnmunídaclc cumplc.\<1 de 
~crc~ vivos, planw~. ilrvorc.~. anirnab, bicho~o, peixes, pil~~aro'i, ~uc nascem, crescem c 
nwncm, que se rcnovum, se rcciclum c rcnusccm dentr-o do ~cu próprio ccm~illtcma 
fechado c auto·~u~tcntado. 

E.,atamcntc como rlilll comunidades humana~, onde con\iivcm crüm~u~. jovens, 
adultu~ c ~·cJhos, também na norc~tu temos vclhus e uCil5 árvores 40c: morn:m pur11 cn· 
riquct:cr o solo pobre c par:• que outralo mtsçam c se tornem adulta5, cm rc1!ime de 
competição, cm buscu da lu/. e da irradiuçao solar. Estil substituição se fat dentro de 
urn fri1~il c comph:.\o ecossistema hc:tc:rogênc:o, através dil rescnc:mção natural c C)o· 

pontâm:a. t\~~im tem sido hCI milhares de anos, dentro do no~!!oO biomu ama1.ónico au· 
tO•liUstcntudo, que se regenera c se recicla cm gerações biótic:as l>UCC!>siva~. No!iolloO 
ecossistc:m:~ é biologicamente rico c economicamente pobre, mas ainda pode 11ocr mai11o 
enriquecido .: adensado economicamente, através do projeto matulo·sofisticado que: 
proponho: de dispcrs!lo atrea de sementes sclecionadas, de C:Slli:ncias nobres, por 
aviões c helicópteros, jogadas nus clareiras, na mata virgem ou na~ áreas já um pouco 
devastadas e passiveis de rc:cupcrução, a cuslo quase zero, 

Pode-se comandar homens, com sucesso, mas nllo se pode comandar uma nore!!o· 
ta viva, porque o Brasil c Tupll nllo permitem ... Pode-se c deve-se usufrui-la c dc11frutá· 
la como jll disse antes, cm regime de "anticrcsc I!Cológica oikopolltica", sem dc!>lrui~ 
as basC'5 atuais c futuras da vida humana, mas nuncu violcntA·la c dcvastú·la através 
de prÕjctos do Mcga-Boi ou da Giga·Sclva. Se Satil o fizer, teremos a ajuda de: Tupà, 
Sucy e Curupira ... 

O Sr. Benedito Fcrrcln (ARENA- 00)- Permite V, Ex• um aparte'? 

O SR. JOÃO ROSCO (ARENA- AM)-Com muito prazer. 

O Sr. Benedito Ferrrlra (ARENA - GO)- Nobre Senador Jodo Basco, já tive 
oportunidades outras de manifestar-me quanto à ocupaçlo rttcional da Amilzôniu. E 
cu, nc:.til oportunidade, reiterando aqui a minha tranqi.Ji\idadc quanto ao problema. 
desde o instante cm que a SUDAM, de maneira consciente c respollsllvcl, pas~ou a c:' i· 
gir Clitudo pedológico pura 11 impl:tntaçilo de projetes ugropccuários, creio que ccs)OU 
da parte de todos nós, homens interessados nuqucla l1ren, o motivo de maior 
preocupação. Porque, cm verdade, se hl1 na rcgilo do ParA, por exemplo- onde co· 
nhc:ço melhor, na chumada planície- o risco, como aquele que já vem ocorrendo nas 
proximidades de Belém, que é a transformação da área cm deserto, esse risco nào 
ocorrerá mais. Na região de Paragomina~. cspccilicamentc, houve: um equivoco, 
porque tentaram utilizar aquelas terras para pastagcn.s quando eram imtdcquadas. 
Quanto às rcgiões,chamadas dos altos rios, ;as regiões ba~álticas- onde já muntcnhll 
pastagens há 15 anos, com bois permanentemente, c obtendo resultados iguais ou 
melhores, cm virtude do regime de chuvas, do que aqueles que vinha obtendo no Sul 
do Estado de Goills- posso, pura trunqUilídudc de V. Ex• c do Pais, aucvcrur: não 
hâ risco algum de promover dcscrto utravb da oc:upaçDo rtacional como vem sendo fei
ta, de perto, pela SUDAM. 

O SR. JOÃO RbSCO (ARENA- AM)- Muito obrisado a V, Ex• M"' 
gostaria apcnaa de elucidar que desde 1975, tcndo vicc·Govcrnador do Estado, me foi 
deferido pelo nosso Governador, como miuão administrativa, constilucionalmcnte 
permitida, a reprcsentaçlo d11 Con~;t:lho da SUDAM. com !iCdc cm Bcltm. E que 
acompanhei inclusive, as modifica;OO introduzidu cm 1976, a que V. Ex• se referiu. 
Só discordo de V. E~• quando diz que nAo hA maia c:om que K preocupar, c vou 
demonstrar-lhe que há ruõcs com que se preocupar. Embora V, Ex• tenha razllo em 
dizer que h!! um erro nuqucles que vecm a Amazónia apcnali como se fo1se uma norc~
ta contfnua ou uma rcsi~o só de vArzeas, ou uma região só de c:~mpos ou só de cerra· 
dos. A Amazónia tem vários tipos de regiões inteiramente diferentes; htt, portanto, 
possibilidade de se fazer pccuttria, silvicultura, agricultura c de 'c filltr todas as C!>· 
pécics poli~ivcis de experiências no sentido de dar cconomicidudc à ocupaçllo da Ama· 
lônia. 

O Sr. Aloy11lo Chans(ARENA- PA)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO DOSCO (ARENA- AM)- Pois nuo. 

O Sr. Alny1lo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador, ~reio que este assunto 
que V, E:\• cstà deb;uendo neste momento constitui umu prcocupaçi'lo nacíonul. Ou· 
ço V, Ex• com duplo interesse porque representa o Eslltdo do Arna:tonus c o fUl com' 
realce c com dignidade c porque também aborda hoje urn assunto da muis 
transcendental importância para todos nós. Acredito que este assunto deve ter um cn· 
foque: glohnl comn V, Ex• está fa1cndo e por isso ni\o quis interromper antc!l, sobrctu• 
do quando liu uinda um manifesto do Professor Samuel Dcnchiml11, Nós prccbamo"
c:m primeiro lugar, ver a Amnzóniu como um todo cm rcluçbo ao Brasil c cm rclaçlo a 
Aml:ricu do Sul, c nllo lipcnus cxpc:ri~ncia11 de pecuária, experiências de agricultura, 
ou cxpc:riência5 no campo da cxploraçllo mineral. Ora, como um macroindicudor, su· 
hemos que u t\mazónia é uma vigésimu parte da superlicic tcrrr.mc, um quinto de 
di~ponibilidadc de: ltguu doce do Mundo, lJUatro dtc~mos da Amtrica do Sul, trê~o 
quintos do Urusil, um terço das reservas mundiais de norestus latifoliadus c, ln· 
felizmente, dot.c c meio mil~simoll da população mundial. Mas estu t a Amuzóuia 
Lc~ul, ou Amu1ónia btliNilcira, mus 11 própriu Amu1.ónia aprc~cntu uma ~Upt'rffcie 
~upcrit1t a sete rnilhi\c~ c qualroccnloN mil quilómetro~ quadrado~. Na Ama:zônia hra· 
~ilciru, temo~ j\S muis diversificadas c:sp~cic:s llorc:stuis ou tipos de norcstus. Richun..l 
l'ril'C fel umu das~ilicaçilo cm sete tipos, mu~. pum nill, me ••lnnynr ne~tc upurtc c ln· 
tcrwmpcr o hrilhuntc dillocurMl de V. b•, sllhcmos 'Iuc !iÓ u i\rca de llt> .... \tu Jcn~a. tru· 

piL:ill, chuvusa, Umidól, t ~upc:rinr 11 dois milhôc:llo c ~c:tcccnto~ rnli 4uilúmctrm 4uaJra· 
do~; cm campos cobertos c dc:~cobc:rtollo de cerrado~. temo~ muis de novc:.:cnto~ I! 

C1n4Ucntu mil quihimctro~ quadrados, c, cm vám:a~. ~c:gundo 011 lcvanto~mcnto~ de 
Feli!iohcrto CumiiTHO, de Pierre Guru c outros, temos mais de cento c !oc:sscnta miltJUi· 
lômc:tro5 quadrado~. Então, nào é; possfvcl pcn~armo~ na Amuzõniu apenas como um 
campo propicio ou nào à pccu(•ria, mas como um todo, para verificar que, na AnHI· 
1.ónia, temos áreas com vocação para a pccuáriu, áreas com vocação para a agricultu· 
ra, áreas com nítida c indiscutlvcl vocação para a C:\ploraçào mincrul, área!> com voca· 
çilo pum 11 cxploraçlo llorc:stal. Dentro dcs~c cnfoquc: é que devemos ver a Amalõnia, 
N<lo quero alongar-me nclitc aparte, para nào prejudicar o di~curso de V. b•. m1111o 
congr11tulo-mc com o nobre Senador do Amalonall, pela abordagem cliciente, brilhan· 
te c: lúcida, que vem falcndo deste grave problema nacional. 

O SR.J0.\0 ROSCO (ARENA- AM)-Sougrato a V, Ex• 
Vou concluir o manifesto do Profes~or Bcnchimol, paru continuar c:ntào nas 

considtruçõcs que pretendo fazer nesta tarde: 
"falar cm ''Floresta Senil" é o mesmo que falar cm "Humanidade 

Caducu", é esquecer que dentro da comunidade humana existem homens 
velhos, idosos, c que ao lado deles vivem crianças, jovens e adultos que 
constituem um elo histórico-social de gerações, Na comunidade norcstal 
ocorre o mesmo, com árvores senis que apodrecem c morfém enquanto ou· 
trcas Arvores-crianças c jovens as sucedem. 

E surpreendente c estarrcccdor que alguém que descjn ser porta-voz 
da Amazônia, vivendo na poluída c c~au!itiva selva de pedra de São Paulo, 
venha u falar cm "norcsta senil" c aconselhar que ela deve ser col'tada c 
vendida. O que quer, na verdade, é provocar um holocausto, um "Eco· 
cídio Geriátrico c Pediátrico",justamcnte no Ano I da Criança Brasileira. 

Exi~tem velhas árvores c homens idosos ao l11do de árvores-meninas c: 
criunr,;a!.·inoccntcs, mas jamais "floresta senil" c "Humanidade Cuduca". 
Como existem homens servis que desejam que a "Floresta Ama1.ônica 
Sempre-Viva" c "Sempre-Verde" se transforme cm "Floresta Senil" e 
"Servil": ou homens gagás que envelhecem ant~ do tempo, porque dc~prc· 
zum as plant01s c os bichos, c ameaçam arruinar o próprio Homem," 

Por tudo isso, c por muito mais Olinda, ~ tempo c espaço houverem, 
resolvi, acompanhando o t\no I da Criança Brasileira, iniciar o Ano I 
Brasileiro da Floresta Amazõnica, coloe<~ndo-mc bem no centro c no co· 
raçllo da selva. 

Em nome do Ano I Brasileiro da Floresta Amazõnica, lanço este: 
Manifesto à Nação c faço apelo à conieiéncia nacional para a defesa in· 
transigente do nosso universo verde c vivo. 

Samuel Bcnchimol 
Professor Titular de Introdução à Amazônia, da Universidade do 

Amazonas. Autor do livro (cm elaboração) "Amazônia: Do Mcga·Boi à 
Giga-Sclva·Satll c Sacy nas Matas de Tupd", 

Manaus, Amazonas, Brasil - I S-2· 79. 
Ano I Brasileiro da Floresta Amazõnica," 

OSr,Adalll<rtoS...(MDR-AC)- Permite V, Ex• um aparte'? 

O SR, JOÃO BOSCO (ARENA - AM) -Ouço V. Ex•, Scnudor Adalberto 
Sena. 

O Sr. Adalt.mo Seaa (MOO - AC) - Eu estava cxatamcnt.: aguardando que 
V. Ex• terminasse a lciturà desse manifesto do Professor Benchimol pura dar·lhc o 
aparte, mas como outros coleKilS se adiuntaram- c o tema é muitd M:dutor- na tu• 
ralmenlc porque nllo qui1cram perder oportunidade melhor, segundo seu julgamento, 
de dar, eu pedi esse aparte. E agradeço a V, Ex• de ter me dado cxatamcntc no fim. 
Desde 1971, mais ou menos, que iniciei, aqui na tribuna do Senado,u divulguçào de 
numeroms publicações da imprensa do pais revoltada contra o que se vem fuzc:ndo
c naquela q,oca, posso dizer, se vinha fazendo impunemente, sem nenhuma provi· 
déncin do Estado cm contrário, no sentido da dcstruiçào du nossa norestn ama1õnica. 
M:1s confesso que, no decorrer desses debates, que foram depois pro~seguido~o pelo 
meu colega Evandro Carreira, jamais tinha ouvido uma opinião tão umazonicida 
como a desse professor ou técnico paulista, referido no m;mifcsto do ProfesNor 
Benchimol. E acho que cstn investida nova é motivo nilo para que fiquemos uqui a 
esperar providencias, que se prometem, mas pura que ucirrcmos mais e11osu camp•mha, 
no Senado; na Cdmuru, c em todo!l os órgilos da lmprensu do Pnfs. no ~cntido de que 
nt.o se prossiga nessa dc:vastaçllo criminosa, Há pouco tempo, tive a oc11siilo de fular, 
numa irradiuçào feita pura n V o: do Brasil, sobre os contratos de risco, c no momento 
cm que: lil esse pronunciamento- que foi irradiado pum toda u Nnçt.o- houve vá· 
rio5 desmentido!!, de que o Governo se preocupasse com contratos de risco llara 
e11.ploruçllo, por exemplo, da parle madeireira du Amazónia. Mn5 nilo acreditei nestes 
desmentidos, chegando a dizer mesmo que eles nllo passavam de mais um desses nu
merosos balões de ensaio, com que se procura sondar u reu~ilo da orinillo pühlica, 
contra ulgo que se tem cm cogituçilo purn fazer. Nilo querendo mais tomnr o tempo, 
de V. E11.• porque tenho a ccrtczu de que hA outros colegas <:JUC:rcndo fillur, dcsejLI 
sulicntur estes dois ponto~. eNsas duas posiçl,es, c felicitar V. Ex•, por tomar a mici;lli· 
va, de, desta altu tribuna do Sc:nudo, divulgar o munirc:sto do professor Rc:nchhnoL 
~Juito ohrigudo u V. E11.• 

O SR.JOAO IJOSCO {ARENA- AM)- Agrudc:ço u V. Ex' o np.tt:t:, c to:tci 
np•Jrtunidulic, uindu, nn meu di~~.:ursu, de me referir :111o nutíwt~ tl;nlljt:~t.las no ttm do 
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ano passado 11obrc os contrutos de ri11co c, cspccilicumcntc, à nota oficial divulgada pc• 
lo Governo brasileiro, que, a meu ver, elucidou totalmente u qucstilo, Cluro que deve· 
mos ficar atentos, mas chcgurcmos a isso, 

Samuel Bc:nchimol- nlgul:m j(l o diuc:- um desses talentos universais c intem· 
poro.is que crium c inovam para a pustcridadc- recebeu, de pronto, a nossa udcsno. 
E como mestre c conselheiro, cm curta, insilitia cm que o tema deve ser conduzido com 
grandeza c seriedade, sem c:tugcros, mas com bom senso; ~cm fanatismo, mas com ft:, 
A Floresta Amazónica que todos desejamos, como diz, deve ser usufrulda- mus nllo 
consumida - llikopoliticarncntc, isto t, combinando o Homo Sapicns, de Linncu, 
com o Homo Occonomicu11. de Adam Smith, e com o Zoon Politiko, de Aristótele~. 

Samuel Benchimol denomina OikopoUtica o cienciu interdisciplinar que cstâ 
nascente nu fronteira do poder c no· limiar da cconomio c da ecologia c propõe 11 
criaçi'lo da oiko·sociolosia como ciCnciu wcial, que integre o elemento sociológico 
com os aspectos c:conómico·produtivos c ceo\ógico·pmcrvacionistas. 

Tais ciências procuram elidir um conflito incvitAvcl c insolúvel entre o desenvolvi· 
menta económico c a manutcnçilo de nlvcis ruzoAvcia du qualidade da vida; cm 
termos de desenvolvimento, no seu sentido mais amplo: desenvolvimento económico 
x desenvolvimento aocinl. Onlu inacgurança q11c às vczctscra, visto que, a aspiração 
de crescimento económico, prin~ipalmcntc num pals como o Brasil, atinge a níveis 
muito altos de expectativas, 

E, realmente, se idcntiOcamos o desenvolvimento de um pais ou de uma regiilo 
com o desenvolvimento económico, numa perspectiva unilateral, aquele conOito t:' 
realmente inevitável c insolúvel. 

Entretanto, se entendermos o desenvolvimento no seu sentido mais amplo c 
comp1cto, como o crcscimcnhl organizado de uma sociedade com a linulidadc de 
permitir o atendimento das nccc:ssidudcs c aspirações de todos os seus membros, em
bora os objctivos singelos, do económico de um lado c do social de outro, possam 
realmente ser conOitantcs, nAo o sc:rllo de forma nenhuma insolúveis. 

Sensibilizados nilo só com a seriedade, importância c complexidade do problema 
da floresta amazônica, maa, tambl:m, certos da nbsolutu neccssidnde c oportunidade 
do seu adequado equacionamento, tentaremos, a punir de hoje, contribuir com a 
nossa palavra, aproveitando depoimento de cientistas, ttcnicos, cmpres4rios c po
lfticos, participando de forma modesta - modesta ma~ sincera - do necessário 
debate que se precisa cstabclc:ccr para ver qual o mais adequado caminho a seguir, um 
dever c(vico que a todos nós se impõe. 

O Sr. Aloyslo Ch••n (ARENA - PA)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. JOÀO BOSCO (AREI' A-- AM)- Pois não. 

O Sr. Aloylio C'hl•n (ARENA- PA)- Observo, cm abono das considerações 
que V. Ex• faz, que o Professor Samuel Bcnchimol realmente colocou·sc numa posi
ção cdtica hlcida. Em vdriostrabulhos elaborados por cuc ilustre professor do Ama· 
zonas, S. S• tem chamado a atcnç:Ao para a ncccssidudc imperiosa de se fazer o apro· 
vcitamcnto racional da Amazônia, de todas as suas potencialidades. Não vou 
enumerá·las aqui, para nilo prejudicar o tempo que regimentalmente t reservado a 
V. Ex• Em abono- repito- do ponto de vista que V. Ex• sustenta, lembro uma 
observaçao do Professor Bcnchimol, coincidente com 11 afirmativa que ucabo de fazer: 
devemos conservar essa imensa Rcgiilo- a Amazônia -. na qual o Pafs deposita 
extraordíndria confiança, mas essa conservação significa produzir, construir c crc~ccr, 
sem destruir 1111 bases atuais c futuras de vida, Difere de prcscrvoçAo, pois preservar 
sem utili~ar significa planctarizar a Amazónia, converte-Ia cm muitu bottinico. Estas 
silo expressões do Professor Sumuc!Bcnchimol, para mostrar que rcalmcntê: S. S• nilo 
pretende que a Amuzónialiquc como uma imensa rcsiilo intocável c sem utilizu.çilo a 
lUa potencialidade económica. Então, o Professor Bcnchimol nllo ê um radical nem se 
opõe: ao aprovcitumcnto integral da AmazónÍtl, opiniilo essa que coincide inteira
mente com o que V. Ex• vem afirmando, 

O SR.JOÀO BOSCO (ARENA- AM)- Obrigado, nobre Senador. 
Sr. Presidente, o Floresta Amazónica t a maior Arca de floresta tropical úmida do 

Mundo, como sabemos. Com uma Arca de 26tl milhões de hectares, ela representa a 
terça parte do Território Nacional c compreende, aproximadumcntc, três quartos da 
Arca florestal do Brasil. Ao mesmo tempo, dispondo de 4.000 espl::cics diferentes de 
Arvores, com diferentes propriedades,~ tambtm única do Mundo. 

Sob outros aspectos, u Região Amu .. Jnica t uma resino de extremos. 
A baixa dcn!iidudc populacional, as condiçÕcli de vidu muito dcsfavorúveih c u 

inexistência de uma infra-estrutura capaz têm impedido, há longo tempo, o de~envol· 
vlmento económico c social satisfatório da Regilo. 

Altm disso, u impenetrabilidade da enorme cobcrturu florestal tropical teve 
importilncia dirctu puru u existência dcss11s condi\Õcs, j4 que os colono~ da Regido 
como, de modo geral, cm todo o Mundo, viam 11 floresta como inimiga. A civililllção, 
infelizmente, utl: hoje tem sido sinômimo de dcsmatumento e destruição do meio 
ambiente. A qucimud11 c o corte ruso cm grandes proporções, pura a trunsformuçll.o 
du floresta cm pustugcns c terras de culturas, numa agricultura nómadc, não mudu· 
rum, cm principio, ii situuçlo cconómicu existente. Pelo contrArio, u derrubada de 
flore~tas pura lin11 comerciais c paru a utllizuçl1o das terras cm agricultura c pecuária 
tem csgotudo, em poucos anns, u caracidadc do solo. 

Ao que tudo indica, tudo~ os que se interessam pelo problema estno de ncordo 
com relnçl\o a um ponlo: nilo t mais tolcràvcl o dcsmatumcnt~, Jlrogrcss!vo. E ncccssll· 
.-;u umuultcruçllo nu politica llorcstul hrusi\cira. 

Nilo se rode neunr que o Governo tem dcmonstrutlo rrcocupuçll.o com o problc· 
m1~, determinando pc~quiMIS, estudo~ c c~clarcct~ndo, pnru no~su trunqOilldudc, ct1mo 

ocorreu em notu divulgada no mes de janeiro deste uno, que qualqud siMc:ma que 
venha a ser ndotado dar4 todo o apoio às empresas nacionais, parn que participem 
utivamentc· do esforço de desenvolvimento das llrcas sclecionadas, 

0 que fnzcr para trunsformDr D produçilo biológica fantllstica das phiRIIIS du 
Amazónia cm produçilo económica? 

O Professor Paulo de Tarso Alvim acha que, par11 isso, n!lo precisamos cstur 
buscando asscssoramcnto de americano, mesmo porque americano nilo tem muita 
cxperi!nda cm mattria de trópico. A Ora. Betty Mcggcrs, diz ele, defendeu a idl:in de 

. que não se pode fazer nada, E essa idl:ia nos ·levaria a três conclusões: deixar como 
estll, pura ver como l: que fica; entregar arcos c ncchas para a população, pora que us 
pessoas voltem As matas c vivam IA de tanga, com os índios; ou fazer reservas, reservas 
biológicas de Cndios, para atrair dólares de turistas americanos, trunsformar aquilo 
numa csptcic de zoológico humano. Isso nllo tem scnddo. A Amazónia tem um poten
cial c o modelo de cxploraçlo 6 que mcrc:a: acr analisado. 

Há lugar para tudo, diz o.Dr. Paulo Alvim. O potencial t grande c nilo podemos 
permitir, por exemplo, a pcnc\raçlo das multinacionais c dcvaatuç~o das matas, com 
queimadas para a formaçlo de paataacns, como catA ocorrendo. Na Amazónia hd 
algumas regiões de plstascna, como Roraima, no Norte, HA pastagens naturais às 
margens do rio, que silo um parafso para a criaçlo de bllfaloa. O problema t far.ê·los 
reproduzir mais rapidamente, c, altm disso, o bdfalo t uma $Oluçilo imediata para a 
carência de protcfnaa na Rcsiilo. E o animal que mais se adapta à Amazónia. 

Nilo podemos deixar de, .ao referirmos A çaf!ncia de protcfnns, destacar o trubn· 
lho que vem tendo, na dcfm de uma poUtiça mais rac:iona\ para a Amazónia, desde o 
seu primeiro "Recado Amizônico", o brilhante contcrr4nco Senador Evandro Car· 
reira. Sua voz, nos últimos anos, vem-se fazendo ouvir no Congresso, nos simpósios, 
no:~ debates promovidos pela imprensa, pelo rldio c pela tcrCvisilo, na intransigente 
ddcJU da ccolosiu amazónica. Podemo• discordar- e cu discordo - de alsumas das 
soluções que ele oferece, mas rcndcmoa·lhc o tributo do nosso respeito pela constân
cia de sua prcgaçAG contra.a dcvutaçilo de nossa floresta, o empobrecimento do ncos· 
so solo c num combate contra os predadores hamanos de nossa rauna silvcme c: 
ictiológica, esta, sem wmbi-a de ddvlda, uma fonte de protclnas ainda sem racional 
aproveitamento em nouo Pafs c especialmente na nossa Rcgiilo. No passado tivemos 
grandes homens preocupados com cate problema. Entre os contemporâneos a que a 
Hilllória rarA justiça, catA, sem dllvida, o talentoso orador Evundro Carreira, que o 
Amazonas c\cscu h(a quatro anos. 

O Governo brasileiro, pelo que nos tllado obacrvar, nllo concorda com a teoria 
do "deixa Citar, para ver como 6 que fica". E optou pelo principio do manejo c uti\iza
çi'lo racional dos rccunos florestais. 

E cua uma tcnd~cia mundial. A Oeclaraçio da Jacarta, promulsada no cnccr· 
ramcnto do VIII Con&mao Floreatal Mundial. que contou com a presença de 104 
palacs,lnclusivc: o Brasil, cujo tem- central foi .. Floresta para ·a Bcm·Estur do Povo", 
foi um alc~u. Chama a atcnçllo doa sovemos dos países cm .. dclcnvolvimcnto, face à 

· tuxu presente de crescimento populacional (cerca de 70 111ilhõcs de pessoas por uno), 
que clcvord a população terrestre para 3 bilhões de habitantes no ano 2 000, pura u 
crescente ncccasidadc da produçlo dc•alimcntos c outros bens, o que forçarA a cllpan· 
silo da fronteira asrrcola, principalmente nos pafses que-ainda detem srandcs cxtcn· 
sõcs de Arcas cobcrtaa·corit florestas tropicais. Acrc:sccnta ainda a necessidade du 
ocupuçilo c uti\izaçilo racional dos recursos OCircstais, objctivando nDo só o melhor 
aproveitamento cc:onómico desses 'recursos, mas, tambl:m, o bcm-estar social do 
povo. Nu realidade, nilo basta tAo-somente considerar as florestas como recursos 
naturai5 rcnovAvcis. Torna-se nCCCJs4rio inscri·laa cm prófcssos de ocupação com 
produção sustentada c económica, porque, caso contrArio, catas florcstus scri'lo sub~ti
tufdas por usO alternativo ou simplesmente dcstrurdaa, 

Nós devemos ter prcocupaçilo ccolóaica. Nllo devemos, entretanto, romanticu· 
mente, julsar que o manejo c o aprovtitamento económico de nossos recursos natu· 
ruis rcnovbcis se contraponham a essa prcocupaçilo. 

O Governo carece de,- c ctt{a fazendo - r~oricntando a sua politica de ocupu· 
çilo da Amuzónla,udotur mcdidas'cconómicas c sociais u longo c ml:dio prazos', com 
planos realistas, com'atitudca objctivas c decisões udequudas .. 

A situaçllo hoje reinante ainda pode ser controlada. A dCvastaçll.o pode ser conti· 
da, o bcm-catar da populaçilo c o dc:scnvolvimcnto do Pois harmonizados. 

Teremos que buscar a compatibilizaçilo entre a prcscrvaçll.o c a conscrvaçi\o dot. 
recursos florestais da regiDo, Procuremos prcacrvar as matas naturais, cm loC11is onde 
a sua c\iminaçilo ou substitulçDo vc:nhaa prejudicar de forma irrcporâvcl o meio am· 
biente, Procuremos a conscrvaçilo de Arcas norestai1, nas quais o manejo c a cxplorn· 
çAo racional dos recursos naturais devam ser Implementados, face us justilicntivus 
tl:cnicus c económicas. 

Estamos todos de acordo cm que existem fatores de pressão sobre os recurso~ flo
restais da Amazónia. Mauro Silva Reis, um dos maiores conhecedores do uttsunto no 
Brasil, rCvc\a que a nossa prcocupaçllo deve voltar-se pnra doia fatores principailli, 

Primeiro: a prcssilo dcmosrAfica sobre a Amazónia C um roto. Eu ocupação vem· 
se fazendo de todas us formas, quer dirctamentc 'guiada pelo Governo, como 'por em· 
presus de colonizaçllo c mesmo pela iniciativa penou\. Dentro dc:uus formas de ocupu· 
çilo, esta Ultima, por suas curactcr(atlcas lntrlnsccu,l: a que rcprc~ent11o muit>r prohh:· 
mn, pclu impossibilidodc de dircclonA·Ia a unM otupnçllo ra~ionul. 

O segundo fntor princlpnl C a crescente demumla d1.1 mndcim p11ra suprir L'S mer· 
cudos Interno c externo. A dcmunda interna, cm grnnde parte, devido à ('XIinç!iu dus 
reserva• de pinheiro do Paraná e du Floresta Athlntlcu, ~~ quuis infclizmcn1c nllo :oou
be o Pufs mancjur de formn " implantar 1l1tcmas de produç~o economicumcnt~ vi6· 
Vt'ls e ao mesmo tempo corn' a ClltllCterl~tln de ~crem l'ermuncnH;s, No rwm.;n~lo intcr· 
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naciun<~l fatalmente dc~rc~ccrá a oferta de madeira tropical, face à progrc~~iva rcdu
ÇI\o das rcscrvus norcstuis de alguns pulses como a Mulásin,n lndon~siu, Filirinas c 
T:aihlndia que hoje suprem 85% da demanda mundial. 

Lembrou Mauro Rei~. numa confcri:nciu cm Manaus, que a riqueza florestal do~ 
trópicos usit\ticos c ufricanos ainda n!lo poderá ser manejada de formu sustentada, 
com u ~un cxuustilo prevista para ocorrer dentro de 3 a ~ dt-cndus. Este fato coloca o 
Brusil diante da vcrdude incxorâvcl de desenvolver tecnologia própriu pura utililar ra· 
cionulmente seus recursos florestais. ConscqUi:ncín lógicu l: que a regi/lo amazónica se· 
ri\ n ultcrnutivu natural pura a busca de matérias-primas diversas c a Lmicn opção no 
que diz respeito à madeira tropical c seus produtos para o suprimento nâo apenas do 
mercado brusilc:iro, mas também para atender a uma boa parcela do mercado interna· 
cionul. Lembremos ainda a crise energética que se ngruvu, provocando um incremento 
no consumo de produtos florestais, crescendo a importância da borracha natural e ou
tros produtos. 

No estágio atual da situação brasileira e mundial, concordamos com o professor 
de Ecologia paulista FAbio Pogiani:já não existem alternativas. Ou aderimos ao pro· 
cesso dc:senvolvimc:ntista ou seremos irremediavelmente vencidos pelo espectro da su· 
perpopulação e da fome. . 

E voltamos ao ponto ncvrâlgico. A preocupação t se a adesão ao desenvolvimen
to nilo significaria a destruição da natureza. Nilo necessariamente se a utilizu~do. dos 
rc:cunos naturais for bem plunejada c concretiznda. Devemos ser conservac1omstas 
mas não uo ponto de licnr inscnsfveis ao estado de pobreza das nossas populações, De
vemos pensar no progrc:uo, combatendo tecnocratas ou empresários obcecado~ pelo 
lucro fácil c que destroem indiscriminadamente ecossistemas naturais c recantos pai· 
sagfsticos de valor inestimável, 

Gritemos contra a devastação. Lutemos portm para que urgentemente se estabe· 
lcçam critf:ríos de prioridade cm relação ao uso desordenado de nossos recursos natu· 
ruis renováveis, antct que seja demasiadamente tarde. Se isto for feito atempo e inteli
gentemente, todas as populações animais e vegetais poderão ser pracrvudus sem dei
xar o homem cm segundo plano. 

No Brasil, evidentemente, t nccesaário que grandes reservas florestais sejam cria
das c rigoro111mcntc.mantidas em regiões cstrattgicas onde os ecossistemas naturais 
ni'lo tenham sido alterados. Contudo, concordemos, a prcservaçAo pura e simples de 
todas as áreas norestais seria puramente utópica e até prejudicial do ponto de vista si I· 
vicultural, 

E preciso compatibilizar os upcc,tos económicos, ecológicos e sociais no uso dos 
recursos florestais. 

Para a prescrvaçi'lo dos recursos da fauna e nora continuemo!. a manter e criar ~s 
parques nacionais, reservas biolóaicu, santuários da vida silvestre, estações ecológ1· 
cus, monumentos naturais e outru unidades com a mesma finalidade e. funçi'lo, ~eta 
pcrsquida de rorma elogiosa pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, supcnor
mente dirigida pelo Dr. Paulo de Nosucira Neto. . 

A outra srande linha seral ta das Arcas de Conservação ou Áreas de ManeJO 
Ml1ltiplo, rcprcscntadas pelas árcu de manejo da fauna silvestre, protcção de bacias 
hidrosrâficas e o dcacnvolvimcnto de cunho económico. 

Devemos entender os termos Prcacrvaçlo c Conservação no sentido amplo pro· 
posto pela Unilo Internacional para a Conscrvaçllo da Natureza, qual, seja, .. prcscr· 
vaç4o ~ manter os ecossistemas intactos c com suas caracterlsticas originais" c :•con· 
servaçdo implica o manejo e utilizaçio dos recunos do ambiente com propósuo de 
obter a mais alta qualidade su&tentávcl da vida humana". 

Concordamos com as conclusões a que chegou o Governo cm ilota oficial divul
guda pelo PaiAcio do Planalto no dia 9 de janeiro deste ano a respeito da existCncia d.c 
estudos sobre a utilização económica da Região Amazónica. O que nos leva a acrcd1· 
tar estar sendo procurads, com a melhor buc ttcnica posslvel, a melhor forma que 
consulte os intcrc:ues nacionai1. 

A Nota, de responsabilidade dos Minist~rios da t\sricultura c do Interior, conclui 
quc"aienhumpa{s pode abdicar do uso, para o seu descn~olvimento, das suas próprias 
riquezas naturais. Mas nada se farâ, no caso da floresta amazónica, que represente 
ameaça ao ac:u equll!brio ecolósico. Ao contrArio, trata-se de ter um sistema de utiliz~
çilo que saranta a rcnovaçilo da Ooreata", E maili: "principalmente numu cconom1a 
de livre iniciativa, a opçAo ni'lo ~ usar ou nAo usar 11 noresta c sim usA-la dentro de 
uma politica racionul de prcscrvaçilo, ou enfrentar o fato consumado de seu desmatu· 
mente pruarc.asivo". 

Verdade t que a atividadc madeireira nllo exisc a remoção du Oorcsta. Ao centrá· 
rio, manttm·na c conserva-a. O Governo aucsura que qualquer sistema que venha a 
ser adotado darA todo o apoio a empresas nacionais, pura que participem ntivamcnte 
do c1forço de dc:acnvolvlmento das Arcas selccionadas. 

bto demonstra que o Governo tem, ao lado do futor económico, tumb~m preo· 
cupuçAo ecológica. O OCJverno do Prc:Midente Gc:iscl c:stà deixando extensos relatórios 
u respeito ao neu au~uor, Jo~o Baptista Fiaueircdo. 

C puru o futuro mandatário du NuçD.o que se voltum nossas expectativas. Pura 
que sejam nprovndo1 os estudos feitos pelo IBDF, Projeto RADAM·Brusil e Funda· 
çllo Urusileiro pnru u Con11crvuçAo du Natureza, definindo as 4rctls dc:slinudus às 
nmlHtms de ccossislcmus representado• por Parques Nacionais c R~crvuJ Dinlógicus, 
num total de 20 milhões de hcctarc:s. 

Sab1:ndC1 que utb ~'momento n resino umazónlcu contu apenas com dllU$ norc:stns 
nacionois rcgulum~mtodn.\ pqr ltl,11 do Tnpnjóa c 11 de Cuxiun.,, c que só u primcirn, u 
do T11p~1j68, ~ .n Unlcu CJIIe tem dc(ir,id:l u hUI\ uliliwçilo (JOO P1il hcct;.ueH p11r11 u expio· 
nu;ilo madeireira rucionul e 300 n11l hc1;turcu pur J o m11nGjo de: fuunu c protc:çiio 1l11 hu
cia hltlro~rAfica), t:spcrumll~ que, rc-.ultuntc d~ um con!lens(l da!l imtituiç~\cs ~~ov~:rnu· 

m~:nto1b do ~c:tor de: rc:cur~o~ rcnovãvcis, ~cjam fcila~ c~colha, d:liniçào c inlltitui~ào 
da~ árcm; de conscrvaç;lo. 

Que ~cjam criadas as norcstas de domfnio público, dentro da mclodologia prcco· 
nizada pela SUDAM, que sclccionou com os dados disponfveis do Projeto RADt\M· 
Hrasil, doze ãrc:as com elevado potencial madeireiro, com cerca de 40 milhõc:~ de 
hectares tlistrihufdos pelo Acre, Amu:lOnas, Pará, Amapá c Maranhão. 

Criem-se UI norcstall de domínio público sim, urgentemente, para pre~ervú-lu~. 
Porém sua libcraç~o para exploração madeireira industrial só deve ser fc:itil se o modc:· 
lo do manejo racional du norestu, que estâ sendo testado no Tapujós, for viável ti:cni· 
ca, econõmica c ecologicumcntc. 

O Governo, na sua Nota Oriciul,já declarou que nílo há vinculação entre os elllU· 
dos apresentados pelo IBDF e pela SUDAM a nenhuma idéia de favorecer cmprc::~a" 
multinacionais, o que não nos impede de concluir com o 5cguintc ruciocfnio. 

A Unicn hipótese o.dmissívcl para a recepção de capital estrangeiro é se ele implica 
transferência de tecnologia que o País nilo pode alcançar por seus próprios meios 

ou só através de grandes sucrifrcios por tempo dcmusiudamente longo. Nilo se pode 
pretender que os pulses menos adiantados devam repetir o ~rcurso de todos os uvun· 
ços tecnológicos se eles jta existem c estão sendo constantemente aperfeiçoados em 
seus centros de origem, Mais fácil, portanto, cm troca de razoávc:llucratividade, acci· 
tu r o investimento externo que abrevia o caminho ou que queima etapas. 

Mesmo assim devemos ter dois cuidados especiais: a lucrativiàadc nào deve ser 
cxugerada de modo a se transformar· cm espoliação, compromctcr1do os recursos na· 
cíonais disponíveis, c o controle da nova tecnologia introduzida deve ser estreitamente 
vinculada ao governo nacional, de modo a que ocorra fortalecimento do exercício da 
soberania. • 

Fora destas considerações, abrir as portas ao capital alienígena ou é golpear os es· 
forças por indústria autóctone ou t ceder parte, às vezes substancial, do controle que 
se mantém sobre a Pâtriu. 

No caso da Amazónia não existe ainda nenhum conhecimento sistematizado que 
permita a sua exploração sem asredir o equiUbrio ecológico. Muitos brasileiros se têm 
dc:dic.ldo à pesquisa c à sistematização de ttcnicas, Embora o esforço tenha sido mui· 
to grande, os resultados podem ser considerados tímidos, pois apenas se bordejou a 
natureza na Região Norte. 

Por essa dcliciCncia c pelo descaso c precipitação com que foram implantados al· 
guns projetas, comprometeram-se enormes áreas com o dcsmatamento, causando pro· 
fundos danos, alguns deles possivelmente irr~enfvcis. 

Sabendo que a Amazónia t fmparem todo o Plancta,.IA se tem de criar tecnologia 
ni'lo para a sua cspoliaçào, mas para a convivência com sua exuberância, de modo a 
aproveitar corretam ente o seu potencial. · 

O capital estransciro, al~m de nllo pouuir o conhecimento t~níco adequado, cs~ 
tta ainda mais atrasado cm rclaçlo A Amazónia, de que tem permanecido apenas na 
sua llmbiÍa. Nilo cubcrá, portanto,juJtificativa a superioridade tecnológica para acci· 
tar ou chamar multinacionais no aproveitamento da Amazónia que, nas condições 
aluais, t decididamente precipitado c prejudicial. Para essas empresas tambtm hta de 
se considerar o objctivo do lucro rápido, (ácil e JOiumoso que, em sua marcha, nllo 
possui qualquer cansidcraçlo prcscrvacionis~ 

Entregar a Amazónia, hoje, A exploraç4o irracional, particularmente ati\la c asru• 
vadu na .. ipótcsc de multinacionais, seria crime contra a P.f*ia, contra a Humanidade 

·c contra o Futuro. " 
A exploração da Amazónia deve aauardar o aprendizado correto que_ dela aos 

poucos \ld·sc formando. A pcnetraçlo da Amazónia deve acr um gesto panteísta de in· 
tcgração e nilo a inconseqUência de uma violcntaçllo, 

Sr. Presidente, voltarei ao auunto cm outra aportunidadc. Aprendi que, após a 
Ordem do Dia, dispomos de uma hora para ralar c ainda os apartes podem ser descon· 
ta dos. 

Muito obrisado pela 1oler4ncia. (Muito bem! Palmas. O orador~ cumprimenta· 
do,) 1 

O Sa. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o Sr. Senador Dirceu Ar· 
covc:rdc. 

O SR. DIRCEU ARCOVERDE PRONUNCIA DISCURSO QUE 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 
Petrónio Portella - JcsK Freire- Milton Cabral - Joilo Calmon - Nelson 

Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Tuncrc:do Neves- Franco Mon· 
toro- LAzuro Barbozu- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Affons~amargo 
- Josl: Richa -Jaison Barreto- Lcnoir Varsas- Pedro Simon. .. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicação que licrálida 
pelo Sr. I•·Sccrctário. 

E 11® a s~gufnt~ 

Drasllia, 9 de murço de 1979, 

Senhor Presidente, 
1 

Comunico u Vossa Excelenciu, nos termo11 rca:imentuis, que me ausentnrei do 
Pub, no pcrlodo de lO a 14 do corrente, pura assistir cm Caracas, Vrnezuclu, à pusse 
tlo Exm• Dr, Luiz Hcrrera Cumpins, nu P~~idtnciu du Rc:püblicu duquclu Nuçno, 
atendendo uo convite anexo. 

Sulu dua Sc:uões, 9· 1·79,- fr111co Montoru. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A PresidCnciu fica ciente. 
Sobre a mesa, requerimentos que scrilo lidos pelo Sr. l~'·Sccrctdrio. 

Sdo Jfdos os stgulntts 

REQUERIMENTO N• 26, DE 1979 

Nos termos do disposto no art, 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsnrqui· 
vamcnto do Projeto de Lei do Senado n' 314/76, de autoria do Senador Otto 
Lchmunn, que "legitima a Procuradoria·Gcral da Rcpóblica pura requerer, perante 
o Supremo Tribunal Federal, u sustaçilo de efeitos das decisões que menciona", feita u 
rcconstituiçdo do processo, se ncccsst\ria. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1979.- Dirceu Cardo10. 

REQUERIMENTO N• 27, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Rcsimcnto Interno, requeiro o dcsarqui· 
vamento do Projeto de Lei do Senado n' I /77, de autoria do Senador Otto Lehmann, 
que ''inclui no conceito de ensino de I• Grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei 
n• S.692, de li de agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade inferior a sete 
anos'', feita a 1.::constituiçllo do processo, se neccssdria. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1979.- Dirceu Cardo10. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo C<><lho) - De acordo com o artigo 279, 11, c, 
n' 11, do Regimento Interno, os requerimentos serão publicados e inclufdos c:m Or· 
dcm do Dia. 

Sobre a mesu, requerimento que scrd lido pelo Sr. I •·SecretArio. 
E lido o stguinlt 

REQUERIMENTO N• 28, DE 1979 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo intitulado "Capancma faz Falta? Enorme:", de autoria 
do Jornalista Carlos Drummond de Andrade, publicado no Jornal do Brasil, de 7 de 
dezembro de 1978. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1979.- Ad1lbtrto Stna. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Ca<lho)- De acordo com o orl. 233, § 1•, do Regi· 
mento Interno, o requerimento serâ publicndo c submetido ao exame da Comissllo Di· 
retora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Ca<lho)- Posso-se l 

u ... , 

ORDEM DO DIA 
(Matt:rias inclufdascm pauta nos termos do§ 1• do art. 

368 do Regimento Interno) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 26, DE 1975 
(N• 2.090, de 1974, na Casa de oriscm) 

Declara Pedro Amtrico, Patrono Histórico da Pintura Clâssica no 
Brasil c: C4ndido Portinari, Patrono da Pintura Moderna Brasileira. 

Â .... IIIIHio: 

12·5·75- Lido cm Plenârio c despachado l Comiuilo de Educaçlo c 
Cultura. 

26-6-75- Solicitadu, pelo Relator, t~udiencia do Instituto do Pa· 
trimónio Hittórico c Artfstico Nacional. 

11·3-76- Devolvido à Comisslo de Educaçilo c Cultura em ·virtude 
de nilo ter sido atendida a dilistncia, 

De acordo com os avulsos da Ordem do Dia, dillribufdos aos Sr:. Senadores, o 
PlenArio deliberarâ sobre o prosseguimento da tramitaçAo do projeto, 

Em votaçAo. 
Os Srt, Senadores que aprovam o pro•scsuimento da tramitaçilo da matt:ria 

queiram pc:rmancccrsentadoi,'(Pausa.) 
Aprovado. 
A proposlçilo prosseguira cm sua tramitaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -fiem 2: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N•63, de 1975 
(N• 871, de 1972, na Casa de oriscm) 

Dispõe sobre a remuncraçilo dos profissionais diplomados cm Direito, 

And•mcnto: 

2·9· 15 - Lido cm Plenário c despachado às Comissões de Lcgisluç~o 
Social c de Finanças. 

5·11·75- Em parecer preliminar, a Comissllo de Lcgislaç~o Social 
solicita audit:ncia do Conselho Nacionul da Ordem dos Advogados do Ora• 
sil c do Mlnlstt:rio do Trabulho. 

31·5·"/6- Devolvido l Comlssllo de Lcgislaç~o Sociul cm virtude de 
nilo ter sido atendida a diligencia. 

2H-4·77- A Comissilo de Lcgisluçl'lo Social rejeita o pureccr favor~· 
vel do Relator, Senudor Nelson Carneiro. 

Dcsignudo Relator do vencido o Senador Jarbns Pauarinho, 
Aprovado parecer contrArio, do Senador Jarbus Pnssarinho. 
23·11·78- Devolvido pelo Relator designado na Comissilo de Finan· 

ças, Senador Heitor Dias, para rcdistribuiçl'lo. 

Em votaç~o. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da trumitaçllo da muttria, 

queiram"pcrmaneccr sentados. (Pausa.) 
Rejeitado, 
O projeto IICrâ arquivado, feita a devida comunicaçllo l Cdmara dos Deputudos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-llem 3: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• S, DE 1976 
(N• 448, de 1975, na Casa de origem) 

Institui o Plano Nacional de: Moradia - PLAMO, para us popula· 
ções com renda familiar att S (cinco) salários mfnimos regionais, c deter· 
mina outras providencias, 

Ancl1menfo: 

12·3·76- Lido c:m Plenário c despachado às Comissões de Econo· 
mia, de Legislação Social c de Finanças. 

24·3-76- Aprovado na ComiuAo de Economia parecer de autoria 
do Senador Asenor Maria, favorável ao Projeto. 

16-6-77- Aprovado na ComissAo de Lcsislaçllo Social parecer de 
autoria do Senador Ruy Santos, favorável ao Projeto, nos termos de 
Substitutivo que apresenta. com voto em separado dos Senadores Uzaro 
Barboza, Henrique de Lá Rocquc e Domfcio Gondim. 

17-6-77- Despachado à Comissilo de Constituição c Justiçu para 
emitir parecer sobre o projeto c a emenda. 

Em votaçlo, 
Os Sra. Senadores que concordam tenha o projeto prosseguimento cm :tua 

tramitaçlo queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matt:ria terA prosscsuimc:nto cm su.a tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo C<><lho)-llem 4: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•l7, DE 1976 
(N• 75, de 1975, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafos ao an, 822 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil). 

AadiiDIIIIO: 

6-4-76 - Lido em Plenário c dcapachado à Comissilo de Constituiçllo 
c:Julliça. 

Em votaçAo, 
Os Sra. Senadores que aprovam o prouesuimcnto da tramitação do projeto 

AUciram permanecer tentados. (Pausa.) 
Aprovado. . .,.· 
A mat6ria prouea:uir4 em sua tramitaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Ca<lho)-ltem 5: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 50, DE 1976 
(N• 1.199, de 1973, na Casa de orisem) 

Aucsura ao pequeno proprittArio rural o direito de opçD.o cm matt· 
ria de enquadramento sindical, c dA outras providencias. 

Andamento: 

1•·8· 76 - Lido cm Plenârlo e dcapachado às Comissões de Agricultu· 
ra, de Economia e de LcaislaçAo Social. 

17·11· 76- Aprovado na ComiuAo de Asricultura, parecer contrArio 
ao Projeto. 

24-11-76- Aprovado na Comisdo de Economiu, parc:ccr contrArio, 
com voto vencido do Senador Franco Montoro. 

17-3-77 - Ocslsnado Relator na Comissilo de Lcsislaçilo Social o 
Senador Orestes Qutrcla. 

Em votaçlo, 
Os Srt, Scnadorca que concordam com o prosseauimcnto da lramitaçilo da matt-

riu queiram permanecer 1cntados, (Puusa,) 
Rejeilodo. 
O projeto vai uo Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 6: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 53, DE 1976 
(Nt 1.294, de 1915, nu Cu.su de: origem) 

Dispôc sobre 11 obrigatoriedade de lnstalaçl'lo de plunts de cngur· 
ruf11mento de gAsliqucfc:ito de petróleo, noa casos que cspeciOcu, c dA ou· 
tras providencias. 
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Andamenlo: 

II·H· 76- lido cm Plenário c despachado às Comissões de Minas c 
Energia, de Economia c de Finanças. 

2·12·76- Aprovado na Comiss~o de Minas c Energia, Parecer de 
autoria do Senador Arnon de Mcllo, fuvorâvcl ao Projeto. 

5-4·78- Aprovado na Comin~o de Economia, Purcccr de uutoriu do 
Senador Luiz Cavalcuntc, contrArio ao Projeto, 

Em votuçilo, 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação da matéria 

queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado, feita a devida comunicaçllo à CAmara dos Deputudos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Icem 7: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 88, DE 1976 
(N•I.106-B, de 1975, na Casa de origem) 

Dá nova redução aos§§ Jt c 4' do art. 2' da Lei n' 5,584, de 26 de ju· 
nho de 1970, que ''dispõe sobre normas de Direito Processual do Tra· 
balho, altera dispositivos da Conso\idaçl!.o das Leis do Trabalho, disci· 
plina a conccssllo e prestação de assist~ncia judiciária na Justiça do Tra· 
bulho, e dá outras provid~ncias". 

Andamento: 

15·10..76 -lido cm Plenário e despachado A Comissão de Constitui· 
çilo e Justiça. 

22·3·77- Lido o Parecer n' 48-CCJ, pelo sobrestamcnto do Projeto. 
22·3· 77 - Aprovado o Requerimento n' 32/77, do Senador Daniel 

Kricgcr, solicitando o aobrcstamcnto da matl:ria. 
29·4·77- Aprovado o Requerimento n' 71j71, do Senador Daniel 

Kricgcr, solicitando tramitação conjunta da matl:ria com os Projctos de 
Lei do Senado n's 12, de 1969 c 78, de 1968. 
Observação: 

Os Projetas de Lei do Senado nts 78, de 1968 c 12, de 1969, foram 
arquivados, ao final da Legislatura passada, nos termos do art. 367 do 
Regimento Interno. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que concordam tenha o projeto prosseguimento c:m sua tra· 

mitaç:ilo queiram permanecer sentados. (Pausa.)· 
Aprovado. 
A matl:ria terá prosseguimento cm sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Icem 8: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•97, DE 1976 
(N' 2,174, de 1976, na Casa de origem) 

Al\cra dispositivos da Lei n' 5.692, de 11 de agosto de 1971, que f1xa 
Dirctrizcs c Bases pura o Ensino de lt c 2' sraus. 

Andamento: 

30..11· 76 - Lido cm Plcnârio c despachado à Comissilo de Educaç!lo 
c Cultura. 

Em votuç:ilo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do projeto quci· 

rum pcrmuncccrscntados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ria prossc:suir4 cm sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a mattiiu constante du Ordem 
do Dia. 

Tem u palavra o nobre Senador Humberto Lucena, primeiro orudor inscrito. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)

Sr, Presidente, c Srs. Scnudores: 
Proponho-me truzcr umu visil.o retrospectiva do atuul Governo, no plano poHti· 

co propriamente: dito, pura, arim~l, fazer algumas projcçõcs pura o futuro. 
A exemplo dos scusunteccuores, de 1964 att hoje, o Presidente Ernesto Gei!~cl 

prometeu rcstuurur a dcmocrucia. Em pronunciamentos 1ucessivos, abordou os temus 
institucionuis,usscgurundo u execução de um pluno de distcnl!o pollticu grudual, len· 
ta c seguru. 

Na verdade, ao folar à Convenção du ARENA,uindu como candiduto à Prcsidên· 
ciu da Rcpóblicu, dcstacuva: 

"f:. meu propósito levar avuntc, iniciulmcnte, u clf.ccuçllo do I Plano 
Nacional de Desenvolvimento, aprovado pela ARENA, por seu• 
Rcpresentuntc5 no Congresso e cuju vig~nciu, inclusive ampliações nele 
introduzidns, se estende uo uno de 1974," 
Es5c Plano, convtm rccordur: 

-Tem cm viu a desenvolver integralmente a Naç!lo, criando uma eco· 
nomiu modernu, competitiva c dindmicu c rculizundo democracia cconómi· 
cu, 5ociul, ruciul c politica, conforme a lndolc brusi\ciru." 

E aduzia: 

"Os Partidos politicas, tonto do Governo como da Oposição, cada 
qual no papel que lhe cumpre desempenhar, são cncnciais ao estilo de vida 
democrática, como vcfculos exclusivos de participaçllo do povo nu orga· 
nização do Poder c como rc~onsâvcis pelu continuidade do silitcma rcprc· 
scntutivo." 

E, depois, As v~spcrus das eleições de 1974, discursando perante os Dirigentes Re· 
gionais da ARENA: 

"Importa pois - c importa muito - desenvolver-lhes o campo de 
suas atívidadcs especificas, para que nilo se transformem cm organismos 
infecundos, de atuaçilo confinada aos episódicos pcrlodos prt-clcitorais, 
mas sejam de fato, elementos vitais na formaçilÕ de uma vontade nacional, 
utravl:s do debate de programas c teses c da abertura de KUS quadros à 
rcvigoruntc juventude que ai dcvcrâ encontrar ambiente sadio c adequado 
ao cxcrclcio da atividade politica," 

E, enfatizava: 

"A vida dcmocrâtica, repito, não se desenvolve, nem se aperfeiçoa 
com reduzidos nivcis de participaçilo popular. ma somente se completa c 
cfctiva através das organizações partidârias. Desejo, sinceramente, que IIS 

próximas eleições sejam um passo avante no proccss.d de modernização 
das estruturas politicas brasileiras c a manifcstaçilo de intensa participação 
popular.•• 

E, afinal, após a rcalizaçilo daquelas eleições: 

"Congratulo-me, portanto, com o povo que maciçamente acorreu às 
urnas, demonstrando sua R: nos valores democráticos, mediante um com· 
parccimcnto da ordem de oitenta por cento, justamente quando falece 
crença semelhante nas maiores c melhores estruturadas democracias do 
Mundo, assaltadas pela apatia c indiferentes a seus próprios destinos poli· 
ticos," 

Entretanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, na prática, o que se: viu foi uma total 
involuçilo, a começar pelas cassações de mandatos c suspensões de direitos politicas, 
medidas punitivas retrógradas que atinsiram atl: o próprio Udcr da Oposiçilo na Câ· 
maru, o Deputado Alencar Furtado, nome que reverencio nesta hora com a maior ale· 
gria clvica, 

No campo legislativo, cm primeiro lugar, fez-se a Lei Falcão. que representa um 
gravlssimo retrocesso, pois proibiu o debate politico, inclusive dos candidatos, pelas 
emissoras de râdio c telcvisilo, numal:poca cm que esses meios de comunicaçilo social 
ganham imenso prestigio popular. O Governo optou pelo monólogo que nada cons· 
trói. A principio, admitiu-se que aquele diploma legal se restringia apenas às eleições 
municipais, face à dificuldade de conciliar os horários gratuitos com o grande número 
de candidatos. Depois, porl:m, estendeu-se a Lei a todas ns eleições, numa clara 
dcmonstraçilo de que o que se pretendia mesmo era afastar o MDB de um contato 
mais dircto com a massa brasileira. 

Tudo resultou de uma estratl:gia adrcdcmcntc preparada no Palâcio do Planalto, 
visando levantar óbices à caminhada da oposição, NAo interessava ao sistema domi· 
nantc um crescimento do MOB, a ponto de mudar a face dos homens c das coisas no 
panorama politico nacional. Prevalecia o apoio ao bipartidarismo, mas dentro do 
pressuposto bâsico de que à oposição nAo seria Ucito assumir o Poder Executivo, a 
nllo ser na órbita municipal, c assim mesmo sem direito às Prcfc:ituras das Capitais, 
das Est4ncias Hidromincrais c dos Municlpios inc\uidos cm zona de segurança nacio
nal. 

Tanto assim que, Jogo após, sob a alcgaçll.o de que o Congresso, no pleno uso de 
suas atribuições, recusara o projeto de rdorma do JudiciAria, o Sr. Presidente du 
República, do alto de sua prcpot~ncia, decide impor o recesso do Poder Legislativo c, 
ao arrepio da própria ordem jurídica revolucionAria, outorgar o "Pacote de Abril" 
que constituiu uma viol~ncia inominável contra os anseios do povo. 

Atravts daquele l:dito, não só se impingia à Nação a reforma que os seus rcprc· 
scntantcs haviam r-ejeitado, mas tambtm se aproveitava o ensejo para l[ansformar cm 
indirctas as eleições dos governadores c de um terço do Senado, num golpe politico 
inquulificâvcl, às vl:spcras do ano eleitoral. Ficava claro que o regime que sempre se 
sustentou pela força do arbltrio, precisava recorrer a novos e uprimorudos artiftcios, 
como os governadores nomeados c os senadores biõnico11, pura evitar a vitória do 
MDB quejâ se prenunciava csmugadoru, nas urnas de 15 de novembro de: 197H. 

E uindu se valem do argumento de que esse processo de cscolhu jll teve preccdcn· 
tcs no Brasil c guurda scmclhunça com o de outros pulses do mundo dcmocrO.tico, En· 
trc nós, tivemos apenas o exemplo do lmptrio, quando, nc cxcrcfcio do poder modc· 
n1dor, a corou cscolhiu os Senadores vitaHcios c na República, o do Estudo Novo, 
que, por ser uma ditadura sem mdscuru, nomeava os interventores nos Estudos. No!o 
demais palscs, quando hA escolha indireta de senadores, ela se faz após as eleições par· 
lumenturcs, com os candidatos influindo nu prtvia decis!lo pOJlulur. Por outro lado, 
nilo !C sabe de uma República Federativa cm que os Governadores nAo sejam eleitos 
pelo voto universal, secreto c dircto. Aqui nilo, Tonto o Presidente da República, 
como os Governadores c os Senadores biónicos s!lo sclecionudos bem untes dus clci· 
çõc:s, pura que a sua escolha reflita o resultado das urnas, cm favor do Partido o li· 
ciul. Em vez de um, são dois c, às vc1.cs, três Governadores utuundo di reta c indire-
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t11mcnte "" c<~mp;~nh<t eh:ltorill, num uhu~o de poder pil\íti-:o ... cm precedente~ na 
Históri11 Rcpublic.mu, 

De OUtTII [lartc, convém qut: se digi!, u indic;lçlo do próprio Presidente da Rt:[lÚ· 
hlicu, dos Governadores e dos Senadores hiônic•1S, é feita numa verdadeira a.;:t~l cm 
famflia, durante n qual funciona utiv:~mentc u politica de hu~tidore~ que utili1.a t•1t!o~ 
o~ processos no seu ;t\cnncc para murginalizur ou escolher nomes, numa onda de intri· 
gus C num tráfiCO de influências (JUC ~Ó podem [lrospcrar num regime fcch:1d11 ondt: O 

que prevulece, afinal, slo os informe~ secretos do SNI e o poder pe~~ual dos ~ov.:r· 
nantes, 

E o mais interessante nisso tudo é que ~c passava a condenar o MOO pchh posi· 
ções de intransigênciu que assumiu, diante da crc~centc radicalização do Go..,crno. 
Ora, o MDB, como legendu que refletiu o pensamento oposicionista, nào poderia rcs· 
pondcr a essas provocações, ~nilo com as bandeiras da anistia e du convocuçJo de 
uma conSlituintc, únicos caminhos para a lcgilimuçdo do poder político, num Paí~ 
que se inclinava, passo a passo, pura o caos polftico cjurfdico. Aliás, nesse particular, 
o Partido foi ao encontro dos ideais defendidos pelos mais diversos segmentos de nos· 
sa sociedade, cujas lideranças já se mostravum cxuustas, face às incursões do urbftrio, 
na lutu pela democratizaç3o. 

Foi diante desse clamor popular que o Governo, embora por outras vias, 
resolveu mudar de curso. A consci~ncia nacional que se formava cm torno da normali
zaç3o democrática do Pais já extrapolava os meios civis, para ganhar o prestígio dos 
quartl:is, onde crescia a idtia do total engajamento das Forças Armadas cm sua precf· 
pua misdo constitucional, de que foi expressão maior c legitima a candidatura do 
General Euler Bcntcs Monteiro à Prcsidancia da República, 

Admitiu-se entno promover uma maior abertura poHtica, com a revogação dos 
atos institucionais, mas deixundc intocável o "Pacote de Abril", pelo menos até as 
eleições. Se, por um lado, portm, suprimiram-se os atas institucionais, por outro 
surgiram as chumadas safWiguardas que passaram u ser u constitucionulizaçào do 
arbltrio. 

Scnno vejamos. 
A nAo s.:r o estado de sitio, os demais instrument{ls de defesa do E~tudo, nos 

momentos de crise, como o estado de emergência c as medidas de emergência, são de
cretadus, sem a mfnima consulta prévia ao Congresso Nacionul. Por sua vt:1, o conse
lho constitucional que se instituiu, nâo t: nada mais nada menos que um simplc . .; órp.ào 
de cúpula do Poder Executivo, jâ que, afora os seu~ titulares, assentam·!iC nele a pena~ 
os Presidentes da Câmara dos Deputados c do Senado, que, cm gcrul, no presiden
cialismo, silo pessoas ligadas politicamente ao Sr. Presidente da Repúhli~t. Ainda 
mais, as denúncias contra os Parlamentares, pcramc o Supremo Tribunal Federal, "1\o 
de inidativa do Procurador-Geral da República, pessoa da imediata contian~·a dú 

Cher e do Governo. 
Apesar de tudo, porem, o MOO alcançou, nas eleições majoritária!> de 15 de 

novcmb1·o de JQ78, uma maioria de mais de quatro milhões, no cômputo geral dos 
votos pura o Senado Fedeml, o que indica que, se o pleito presidencial fosse dircto, ~l 
futuro Presidente da Rt'pública seria um Lfdcr da Oposição. 

O próximo Presidente da República, General Joilo Bnptistu Figueiredo fala cm 
conciliaçllo, mas, uo mcsino tempo, ameaça sair de cena, se a situuçilo política se u~ru
vur, com a liberalização, chegando mesmo, segundo seus interlocutores, a lembrar o 
exemplo da Argentina, 

Ora, Sr. Presidente, ou S. Ex• confia cm si próprio e no ~eu esquema de pndcr, 
partindo para a implanlaçllo da plenitude democrâtic.'t, sem medo de contestuçõe~ à 
sua autoridade, ou nllo cumprirA o juramento que fe-l ao povo de lhe re~tituir as li her
dades perdidas. 

Creio, Sr. Presidente, que o imprescindfvel, a esta altura, é que toda a !"açàn 
sinta u real disposiç!lo do novo governante de rcnubclcccr o verdudeiro estado de 
direito democrático, enfrentando todos os riscos e diliculdJtdes que lhe upurcç;1m na 
sua trajctória. Se isso ucontcccr, upesur do meu ccticismo e de quantos lhe fazem 
opoSição, um crédito de confiança lhe podcr!lser aberto pelo povo brusilciro. 

O que nilo se admite mais é o engodo, como aconteceu nos períodos unttriorc:!t, 
quando nem o General Médici, nem o General Gcisel corresponderam ;h prome!tsU~ 
da posse. Que se mire Sua Excelência no exemplo do Presidente Gciscl. Afirm;mdo 
que nllo cc:dia às pressões e cont'ruprcs:~õcs, tcrminu o seu mandato, melancoiicn
mcntc, com a sua personalidade desfigurada perante u Nação. E o testemunho disto 
estA no O Es1udo de S. Paulo que cm sua edição de 25 de fevereiro último, ~oh o titulo 
'"Em Silo Paulo, o Presidente deixa imagem de dcscrédito",nfirmou: 

••o Governo do Presidente Gciscl estA chegando uo fim, s~ brilho c 
sem o lurncnto dos governados. Caso prevaleça, no julgamento que vcnhu 
u merecer da História, a imagem de descrédito qUe o cerca no Estudo de 
Silo Paulo,~ passivei que figure entre os piores da Repúblicu, senil o o piur. 

Ni\o é preciso fazer consultas populares, ncn1 pesquisas de opinii\o 
pública pura concluir que a grande muioriu dos puulistu~ recebe com alivio 
o término da atualadministruçi\o, considcruda menos eficiente, tnlvc1, do 
que ;1 do ex-Prc:~idente Garrastazu Médici, que saiu do Governo suh o 
impacto de uma descoberta dos brusileiro5: 11 de que nilo cKistia "milu~rc" 
algum." 

E mui~ udiunte: 

"A imagem dciKada pelo General Gciscl, cm Slo 1•uulo, neste final de 
Go\lefl\o, C a de um homem ~l:rlo c preocupado, c1uc confia ce~umentc na~ 
pessoas u 11uem delegou o poder e repele as versões, por mui~ correta~ 4uc 

po.~.'kllll parecer, referente.' a C\·cntuais de~lilC:., de membro.~ Zto .\cU cin:ulo 
intimo. 

Jamais gunhuram eKprc~s;lo, ne~tc Estudu, us notídas que Cllntr:u!.l· 
v;un a imagem de homem honc~lu do Presidente Gebcl, nem me~mu 
(Juundo se comprovou (JUC ele havi;t adquirido açÕc!t de umu cmprc .. .~ 
hcncficiada pelo seu Go ... crno, En~m. n~o p11iruram su~rcitus de que ti· 
vcs~c ohtido para ~i beneficio p11trimonial no Governo ou que houvc .. \c 
contribufdo conscientemente para o enriquecimento iii cito de terceiro~. 

Essa imagem de homem autoritário c preocupudo, porém ni'lo C!ttcvc, 
em momento algum, ussocinda, pelo menos, nu órhita do Estudo de S~o 
Pnulo, com compctênd.1 ndministrntiva. A figura do admini:.:trador que 
ele nos lega cstll muito comprometida pelos fatos c dc:..,c sobrepujar em 
ineficiência à dos demais governante:; revolucionários, 

Efetivumcntc, mesmo fazendo o "desconto" represcmado por uma 
situuçilo económica mundial adversa, Geisel parece haver sofrido reveses 
sucessivos na luta contra a influçilo e o subdesenvolvimento, A imprcssAo 
que resta, neste finalzinho de Governo, t: u de que "perdeu· a guerra", pois 
nilo conseguiu deter o fardo inflacionârio, nem retomar o ritmo desen· 
volvimcntista, 

Em linhas gcruis, pode.sc concluir que a imagem Pessoal do 
Presidente Geiscl é melhor do que u de seu Governo, embora essa ressalva 
nilo seja nada honrosa, porque a de sua administraçllo ê realmente muito 
ruirn. O gra\IC que ficu da imagem do Governo Gcisel é a suspcitn de 
corrupçilo, uma· suspeita que torna infinitamente pequenas as dcnúncim; 
de incompetência c incapacidade." 

Tivesse o atuu\ Presidente da República mantido u mesma pO!ttura de 1974 c, 
hoje, estaria consagrado pelo povo. Dizem que foi forçado a ceder aos radicais que:, 
na época, estariam simbolizados nu pessoa do seu Ministro do Exército, o General 
Frota, que o teria levado a cassar mandatos c a outorgar emendas constitucionais. 
Mas se essa versão procedesse, então por que Sua Excelênciu ni'lo re ... ogou a Lei t-:al· 
cào c o "pncote de abril", após a dcmis!tilo daquele Ministr\1 Militar'! Nilo, Sr. 
Presidente, prefiro acreditar que o atual Presidente da Rcpúblic;1 deliberou scmrrc 
so1.inho, com uudiênciu apenas de uns poucos, como é de ~uu fndolc pessoal e política. 

Sr. Prc~idcnte, Srs. Senadores, na hora atunl, h(! ulguns pontos que estàn 
amadurecidos, à espera apenas de uma decisão políti.:a. 

Rc~ro-me, antes de tudo à anistia que aliás sempre decorreu dlt eompcti!ncia 
privativa do Poder Legislativo, j:i que o Executivo é parte dirctarnentc envolvid:t n;1s 
rrincipai~ questões que lhe slo pertinente~. Só se pode rc:~lmentc JlCnsllt cm concilia· 
~ilo com u anistia que, a meu ver, di~pensa qualificur;~o. porque, num dado momento 
histórico de um povo, ou clu é ou não é, A uni!itin tem que utin~ir os crimes politico~ c 
conexos, sob pena de nilo harmonizar a fumfliu brasilcir;l, poi~ os que porventura 
forern murginulizudos de sua concessão, passarão a ser fo~os permanentes de imurrei· 
çào, o caldo de cultura que alimenta a pai.do dos radicui~ de direita nu husca 
permanente de pretextos para novos rctrocc~sos. 

Depois, vem 11 questão de uma ampla reforma constitucion<tl, já que o~ nmso!t 
apelos pela convocação de uma assembl~ia nacional conlitituintc, uindot ni\o !tc:nsihili· 
zarum Oli hornens do Governo. AI, entilo, teríamos um elenco de medida~ u propor, 
entre ns quais, merecem destaque: 

1. o rest;1bclecimento dos pleitos dirctos pilrU todo:-. o~ cargo~ clctivo~; 
~. ;t restauração de atribuições do Poder Legislativo c de prcrrO!llltivu' dm :>~cu., 

membros: ·"'" 
3. a revisão dos car.os de inelegibilidades; 
4. uma nova di~criminaçào de renda, entre regiões, Estudos c MunicJpios; 
S. uma disciplina ntais rígida rara a entrada, a nplicaçilo c a saidu do capuul 

estrangeiro: 
6, uma maior intervenção do Estado no domfnio económico, villando à defesa 

mais eficiente do bem comum: 
7. uma efctiva purticiruçilo dOs trabalhadores nu gest:lo e nos lucros das empre-

sas; 
H. o restubelccimento du estabiJidíjdc dos lrubulhudorcs c do~ ~er\'idorcs públi· 

cos, níj forma de lei complementar; 
'). a cquiparução de proventos dos inativos com os vencimentos do~ servidores 

utivos: 
10, u diminuiç~o do~ limites de idade, paru aposentadoria da mulher c do ho· 

mcm, no serviço público c nc emprcw privada, 
Isso, Sr, Presidente, ~cm falar nus alterações da legislação ordinárh• c 

complcment11r. 
No que tungc à Lei das Inelegibilidades c à Lei Orgãnica dos Partido~. por ex em· 

rio, hll ulguma~ providencius que nno podem tardur. Fulo nu fi-.açllo de prutn pura 
extinção da inelegibilidade dos ex~punidos c de suus c~posu:., que uinda remanesce na 
letra b, do art. IV du Lei Complementar nv 5, c nu rcvognçilo da inelcgibilidude dm 
que forem dcnunciudos pela prltticu de crimes contra a allminimu,ào públicn, " 
economill popular c a !legurançu nucionul; e nu ultcruçill1 do 11rt. (J~ du Lei Orgúnica 
do~ Partidos, pam pos~ihilitar a liliuçilo purtidflria do~ que forum punidos por atu\ 
institucionui~. Além disso cumpre revogar 11 leBi~lucilo <JUC restrinj.tc n livre or~unilil· 
ç1\o du clu~~c estudantil c bem assim profbe u ~ua umplu rnrticipu,tlo no procc:,M• 
politico hn1silciro. Pl.lr ~cu turno, urge u revisi\o da Lei de Grc..,c, pum que s~ pm~.• 
e~cnimfl-lu dos cxcc:uos que lhe foram ucrcsccntudos por dccrcto·lci. 

E. ufinul, pura complctur 11 revis~o das leis pol!ticus, seriam inadiável~ nlteruç1)c~ 
nu Lei de Segunmçu Nucional e na Lei Eleitoral, ~endo, quanto a cstu Ultima, hc:m prn· 
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cedente u sugeslllo do Semtdor Joa~ Sarney, no aentido d~a criação de um ~c:rviço na· 
cio na\ de alistamento, como forma de racionalizar a inscriçJo eleitoral c baratear o~ 
cu~los das campanhaa polfticus, num combate frontal aos crescentes abusos do poder 
econômico nus eleições. Sem fa)ur na rcvogaçlloo da Lei Falclloo que é uma exigência na· 
cional, parujta, 

O Sr, M•rccn Freire (M DB - PE)- V, Ex• permite um aparte? 
' ' 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB)- Ouço, com muita honra, o 
aparte do nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr, M1rtat Freire (MDB- PE)- E com grande satisfaçAo que assistimos à 
estréia de V, Ex• nesta Casa, ocupando a tribuna, para reafirmar todo um passado de 
defensor da democracia. V. Ex•, ao lonao de todoa CJICianos, razendo vida pública 
no melhor estilo, tem aido fiel aos ideais de liberdade c de justiça social, c, hoje, 
estreando, aqui, no Senado Federal, V, Ex•, muito oportunamente, como que traça 
um verdadeiro roteiro que prccíuacr palmilhado para que chcaucmos de rato a um 
verdadeiro rcaimc de lcsalidadc dcmocrAtica. Vizinho do Estado de V, Ex•, auscul
tundo, inclusive, a admiraçlo que o povo irmAo da Paraiba lhe dedica, quero, 
como Senador de Pernambuco, conaratular·me com V. Ex• no momento cm que 
reafirma pcruntc os demais membros dcata Ca~a de que teremos no companheiro ai· 
gut:m que, realmente, estará ao nosso lado pela causa da democracia neste Pais, certo, 
muito ~rto de que V, EJ.t 6 daqueles que não rccuarAo na defesa dos ideais que dizem 
respeito ao bcm-estar do povo brasileiro. ParaMns a V, Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Agradeço sensibilizado us 
palavras de V. Ex•, u quem tive o prazer de coanominar, num comfcio eleitoral cm 
meu Estado, como "Senador do Nordeste," tais os titulo& que reúne, como defensor 
de uma rcgillo, c a simpatia imcn~a que aranjcou, sraças à sua brilhante atuuçAo na 
politica nacional. 

O Sr. Marc01 Freire (MDB- PE)- Muito obrisado a V. Ex• 

O SR, HVMBERTO LUCENA (MDB -. PB) - Realmente, nobre Senador, 
escolhi para meu primeiro pronunciamento mattria politica, porque entendo que este 
hã de ser um ano essencialmente voltado para os temas institucionais. E nllo pode ser 
outra a posiçAo do nono Partido, scnAo a de procurar levantA-los, prioritariamente 
no Congrcuo Nacional, para ver atl: onde vAo, nos ratos, as intenções proclamadas 
pelo ruturo Presidente da,Rcpública, o General João Baptista Figu~iredo, que jurou, 
aos brasileiros, mtaurar a' plenitude democrática. 

Creio, Sr. Presidente, que cuu c outraa idtias cnrocam upcctos fundamentais de 
noua anual problemAtic• poUtica. Quanto la sua concretização, vai depender do Anino 
do próximo governo, quC, se nlo desperta maiores esperanças no povo, não deixa de 
criar expectativas ansioaas, pois, pelo menos, representa o inicio de um novo periodo 
que esperamos seja mais ben6fico c promissor para o povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmul O orador! cumprimentado,) 

O SR. PRESII!ENTE (Nilo Coelho).,- Concedo a palavra ao nobre Senador 
EvciAsio .Vieira. 1 

.. 

O SR. EYEUSIO YIE;fRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO D()'()IUDOR, SEIU PUBUCADO POSTE· 
RIORMENTE. . 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Milton Cabral. (Pausa.) 

S. Ex• não enA prc:acntc. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA.- 00. Pronuncia o acguintc discur· 
ao,)- Sr. Presidente, Sn, Scnadorca: 

Venho, Sr. Pmidcntc, neste principio de: lqislatura, propor à Casu. O debatê de 
um problema doa mais &trios c mais quo uracntcs, que 6, Inequivocamente, o problc· 
ma da mais que CfCICCntc c alarmante onda de criminalidade c:m nouo Pais, notada
mente nas mcsalópolca, nas chamadas ailndcs cidades, c, pra faz6..1o, como leigo, 
peço pcrmisslo aos ilustres juristas com inonto nesta Cu a. 

Pretendo, Sr, ·Presidente, com aalüz.ca dos mais experimentados c ao r ridos deatu 
Casa, especialmente com o discernimcntoilos doutos daslctrasjurfdicas, uma anAlise, 
uma buaca das causas, concausas, materiais c morais, da maccntc crlminalidodc no 
Pala c um cotejo com a lca:lslaçlo vlaontc, que antecipadamente sabemos Inócuas, tuis 
os resultados que vimos colhendo e como salientado, de maneira mais que avasaula· 
doru, pura, corajosamente, sem ralsoa prcconceiloa, c sem "rores de supercivilizado&", 
olhundo pura dentro do Braail Real, olhando pura dentro de nós, adequarmos a nossa 
lcgialaçllo, 11. nossa. mesmo triste c dolorosa realidade, mus, nossa, bem brusilcira rculi· 
dade c, aulm, propiciormoa à noua sente o minimo de lrant~üllidade c Ksurançu a 
que ela tem direito c, nós, o dever de proporclonor aos que nos clcacm c pasum impos· 
toa. 

Em verdade, Sr. Presidente, nllo trago aqui os dados csuulaticos, os mlmeros de 
crime&, os rrcjuizosaofridoa viu a toa dclltuoaos c custoa cudu vez muiorc1 da m6quinu 
reprcssoru aos contrlbulntea, o que pretendo razt-lo cm outru oportunidudc, mas 
bu&turfamos comparar alguns dados, grosso modo, pura termos umuldl:lu para onde 
cuminhumos,se nào cncontrurmos, urgentemente o remedia adequado. 

Vejamos: 

1975 

HJbiiJRifl Ercrlm Área Rtlacio Policial 
Polido I km' Habltanlt Km' 

São Paulo 20.636.874 100.000 247.898 1{206 hub 1{2,47 km' 
Minas Gerai• .•. , 12.550,575 30.000 587.172 1.418 hub 1/19,00 km' 
Pernambuco .... 5,852,11S 11.000 98.281 1/532 hub 1{8,85 km' 
Goi6s ........ , . 3,557,879 5.000 1>42.092 1/711 hub 1/128,00 km' 

Pelos dados acima, naturalmente, sujeitos a reparos quanto aos cfctivos reais das 
rorçaa públicas, temos· que, enquanto SAo Paulo, cm 1975, tinha I policial para cada 
206 habitantes c I policial para 2,47 kmz, Minas Gerais contava com I policial para 
cada 418 habitantes c 19 km1• 

Por outro lado Pernambuco, I policial paru cada 532 habitantes c I policial pura 
cada8,8S km1 do seu território, cnqu11nto Goiús vinha tendo I policial para cada 711 
habitantes c, cate mesmo policial, teria que cobrir I 28 km' da suf)«:rllcic do Estado. 

Como se ve, tomando-se ao "pt da letra" as cstutfsticas, tal a relação poli· 
cialjhabitantc que, à primeira vista, o crime seria um subproduto do desenvolvimento 
c qllc, mantidos os nivcis crescentes de criminalidade cm pouco tempo os contribuin· 
tcs de impostos esturilo assiatindo o consumo de suas contribuiçõa uo Erârio, tão
somente, no combate ao crime; c por via de con:'icqUência, cada vez mais inscgl!ros, 

Tantos os sobreualtos, tamanha a intranqUilidade que, mesmo cm Goidnia, 
cidade nova c considerada como de mtdio porte, apesar do desconforto dos apana
mcntos cm rclaçno as casas ttrrcaa, grande parte de nosSD. gente vem se sujeitundo, 
por incrível que possa parecer, altm de todas as dcsvantaacns, u custos mais elevados 
dos apartamentos sobre as residências tl:rrcas, cm busca de maior segurança contra os 
furtos c assaltos que crescem dia a dia, de maneira espantosa. 

NAo se diga, especialmente, no caso de Goiâs, seja a nossa policia mal aparelhada 
ou mal remunerada ou mesmo que não seja dedicada, como de resto, cm todo o Pais, 
pcrcct»ac a real melhoria verificada no sctor de Segurança c, no entanto, af c:5tào os 
fatos: os crimca aumentam vertiginosamente, conrormc o volume das queixas registra
das c denunciadas pelos meios de comunicação. 

E o pior, Sr. Presidente, 6 que estou convencido pelo o que tenho observado, que 
umn pondcrAvcl parcela de delitos nAo do catalosados, não sllo aptQCntadas as 
qucixaa nos Distritos Policiais, .cja por descrerem, as vitimas, na eficácia da queixa 
ou, cm muitos casos, rcccoaos de rcprestliim por pane dos malfeitores impunes, sra· 
ças, cm muitos casos, ao nouo .. preciosismo jurídico". 

Tamanha a ousadia de certos bandidos, ara;as a impunidade que, como cxem· 
pio, traao aqui um caso concreto, recenu: c ocorrido com pcuoa de minha famUia, cm 
plena praça cfvica de GoiAnia. 

Auistfamos ali, juntamente com um irmão da minha esposa, à solenidade da 
chcaada do Foao-Simbólico. Ao t6rmino da solenidade, reencontrando o citado 
cunhodo que se arutara, contou-me que C:itivcra espantando o ladrão que lhe ar
rombava c tentava runar o e~rro, c inda1ado porque nlo chamara a policia que uli 
perto se cncontravc, respondeu-me que nilo estava doido cm asaumir o risco da 
mais que certa rcprcsAlia posterior por pane do bandido, que fatalmente logo estaria 
cm liberdade. 

Ai estA, Sr. Presidente, o imptrio do terror, gerando o cgolsmo, c atl: mesmo u 
covardia na nossa acnte. 

Se o ladrlo.nlo conscauiu o seu intento, roubar o carro, porque roi descoberto a 
tempo, por que dcnunciA·Io,lcvA-Io à pri'llo, impedindo que furte c utl: tncsmo venha 
a assauinar outra vitima, correndo o riacll de uma quase certa reprcsAlia do dito mui
reitor? 

Este, Sr. Prclidcntc, 6 o ambiente que venho sentindo, obacrvando c me indagan
do at6 onde c quando a nossa a ente suponard a nossa omiuAo lcsislativa a respeito. 

Goataria, Sr. Presidente, de colocar nesta oportunidade 11. consideração, ao 
exame desta Casa, ala uns tópicos, umas quantas indaaaçõcs, · 

I - Se nAo pode existir preceito Km ~u.nçllo, indasa-•c: a lcai•laçAo penal vigente 
estA atendendo o trfpllcc escopo da pena prognosticado pela chamada Escola CIAs
sica, corriaindo o criminoso, mantendo ou restabelecendo u ordem c prcvinindo o 
crime com o. exemplo? 

11-E justo o sistema penal cm que lt"adCI (no cuao a sociedade) antes de ressar
cir-se atravh de rccuperaçlo moral do criminoso, tustcntc, altm dlll mAquinas poli· 
dai e judiciAria, nnancic o ócio do dcllnqütntc c mais do que isto, propicia-lhe vcstud
rio, allmcntaçllo c a tranqUilidade para ~:nscnhar novos delitos e aprimorar arti· 
manhas para as .. continuadas próximas vczrs" nllo ser alcançado pelo bruço da Lei? 

III- E correto, Sr. Presidente, um SLstcmu pcnul que promiscui cotn os crimino
sos profissionais, com os rcconbccidamcntc irrccupcr6vcis, com os ladrões, com oa 
traficantes de tólticoa, com a cacória dua cidades, o homem intrinsic11mcnte honrado 
como aói ser, 90% dos homicidas brnsilein1s'! Subcrnos, Sr. Presidente:, que u nossa 
sente invariavelmente quando mata, o f111, por apego ao seu conceito de honru, 
conceito de honra que sob a 611ca urbuna pode ~cr dlscutivcl, 6 verdade, mas nu sua 
concepção, cspccialmcntc dentre os orlgmflrios do meio rural, nestes u honru c a 
dignidade aó podem ser luvudas com san~ue, I! tanto e que, normulmcntc, nllo agem 
escondidos, nllo disfarçam. Pelo contràrio, nnrmalmcntc procuram u justiçu para o 
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rc5gutc do d~bito ~ntru!do. Este:t ~im, lamcntuvc:lmcntc, sno mais que punidos, pois 
perdem 11 liberdade c, pclu malt:fica c diubólic.1 convivénciu que lhes innigimos, 
(lC:rdcm o que lhes fora mais que sagrado, perdem o sentimento de honra, a crença nu 
justiça c, cm muitos casos, !runsrormam-sc de honcsto!l trabalhadores cm vndio!i c 
perigosos marginais. 

Daf, Sr. Presidente, porque muita vez nilo se entende o procedimento dos jurados 
que, habilidosamente conduzidos pela mui!l que perigosa tese de que a pena ni1o pune, 
11 ilo regenera, absolvem rt:u:t que jumais poderiam escapar às penas mais rigorosas, 

IV- Com quem estâ a razi1o, quem cstâ certo? Nós que, cm nome de um incxis· 
tente uvunço cultural, vimo! mnnlendo uma lcgislnçllo penal que contraria a no~sn 
própria legislaçllo civil a qual comina o devedor, llquelc que compra u prlllO o resgate 
de seu d~bito at~ mesmo com juros c honor4rios advocatícios? Ou estaria u razão com 
Carrara, o qu11l, segundo o grande pcnalistn- Dc:sembargndor JU1lo Galli, "o maior 
criminalista de todos os tempos", como que analisando o quadro braailc:iro, cm sua 
obra "Opusculi", I, PAginas 208 c 231, 5• c:diçAo, diz: 

"Eu nllo sou contrArio ao objctivo de emendar os culpados, associo~ 
me prazcrosamentc ao trabalho dos bcnfcitorc11 da humanidade, que 
consagram para este fim seus estudos c seus esforços; ni\o combatO o sístc .. 
mu penitenciAria c nem as sociedades que patrocinam: nil.o me insurjo 
contra tudo que foi imasinado pelos modernos filAntropos, como meio de 
reabilitar as almas atinaidas pelo malcficio das suas graves tcndencias." 

11Mas, prossegue o cmtrito criminalista, nllo admito que 'udo isto se 
sobreponha ao altar da justiça punitiva, nem que possa invadir e dominar 
01 problemas da ci!ncia criminal. 

Eu taúdo cata csoola como uma irmà, que corre p1rl p1uu, com o 
magist~o penal para o aperfeiçoamento humano, mas não como uma 
senhora, que: IC faça dominadora daquele maaiatt:J'io", 

Mais adiante, como a querer dissipar quaisquer dilvidas sobre os seus conceitos, 
afirma: 

"0 Magistúio penal deve receber como aliadas as pottncias eçonõmi~ 
Clll que se empenham para melhorar o culpado; sorrir prazcrosamcntc: à 
caridade citadina que estud11. os meios de cmcndá·lo, para o bcnc:Rcio de to
dos. Mas nllo esquecer jamais q1.1c ele- O magist~rio penal- é o primei~ 
rD guardilo do Direito, o soldado da acgurança comum. NAo se deve 
permitir que a piedade o desarme: c o f1ça cair do trono." 

E no nono caso, Sr. Prclidcnte, cttAo os nauosjudicadorca, os que exercitam o 
magistmo penal, auficicnte c adequadamente armados c municiados com umaleaisla
çloquc lhcagarantam 01 mcioa de serem os bons"soldados da qurança comum"? 

Finalizando Sr, Presidente, traJO à reflcdo da Casa, um quadro dantesco c que 
1& pode ter paaado desapercebido 1101 corações mais endurecidos. Trata•sc: de um 
programa domingueiro da TV Globo, onde a populaçio do Rio de Janeiro, reclama o 
concurso das Forças Armadas para policiar 11 cidade, face ll impotência da embora 
enorme máquina policial ali existente. 

Mas, Sr. Presidente, quem auiatiu o citado programa, viu coisa pior, viu c: ouviu, 
milc de família com criança nos braços, clamando por pena n~ morlc para os malfcí10~ 
rcs, tal o desespero, tal a insegurança dos que "vivem" na n:es:.r.lópolc ... 

Horroriza-me, Sr. Presidente, ver c ouvir a nossa mulher, a nossa màe de famUia, 
tAo amorosLt,tilo cquilibradP c caridosa araças a nossa formaçAo cristA, ser urra.~otuda 
pelo medo, pela insegurançP, à condição de violcntur os iCUS sentimentos, os nosliOS 
~ntiíncntos. pedir A• autoridades a pena de morte, pretender o famigerado esquadrão 
d11 morte, crimes premeditados pela sociedade para suprir, a nossa deficiência legi~lu~ 
!Ivo, ou melhor, vale repctir,•uprir, sanar us deficiencius do nosso irrealismo lcgul· 
penal. o nosso tristemente famoso ••prcciosi~mojurfdico". 

Sr. Presidente, como ressaltei de inicio, euou pesquisando c colhendo dados 
obj:tivos sobre o assunto c: c•pcrando a rc:Ocdo d~s meus pares, ~tabidamcnte mais 
o,ualifieados para o tema, peço pcrmissllo pura oportunamente voltar mais bem muni~ 
ciada. 

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

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u paluvra ao nobre Senador 
Evoundro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO 00 ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIORMF.NTE. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u palavra no nobre Scnudor 
f'runco Ml'lntoro. 

O SR, FRANCO MONTORO {MOO- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Prcaidentcc Srs. Senadores: 

A lnconltitucionulldadc do aumento do Imposto de Rendu nu fonte gerou 
M&mduto de Scgurunçu do udvog11do Paulo de Turso contra os utos do Se::ret6rio du 
Rectitu Fedcr11l cm Silo Paulo, que, como autoridade coutoru, nu cstciru do Decreto· 
lei fedcrul n' 1.672, de 16 de fevereiro de 1979, lesam, por IIUU ilcgulidude, direito Hqui~ 
dl> c certo do lmpctruntc c de todo o povo brasileiro. 

O aumento decreuado contraria o urt. 153, § 29, dn Constituição, que cstubelcec 11 

seguinte: rc:8ra rund<~mcntal do Direito Trihutttrio: 
"Nenhum tnbuto scn'l e:dgido ou aumentado sem que u Lei 0 cstabc:lc~ 

ça, nem cobrado em cada c,.crcfcio, sem que u lei que o houver in!ili!Uido 
ou aumentado esteja cm vigor, ante~ do inicio do c~crc\cio linancciro." 

Alêm de contrariar a~ normas a:erais de direito tribut6rio, o referido Decreto· lei 
nenhuma rcfcr~ncia fuz à chamada situação de calamidudc, que foi o motivo alegado 
pura o uumento decretado. Assim, nenhum vinculo jurSdico c~iste entre o aumento 
í\cgal c a chamada situação de calamidade o que tornaria, pelo menos c:m tese, 
juridicamente disponfvcis os recursos que vicAscm a ser arrecadados para qualquer 
outro gasto, segundo o e~clusivo arbltrio do Governo Federal. 

O Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, conforme mnttriu 
publicada cm O Globo. do último dia 23, criticou a dc:cisno d.: clevur cm 5% o 
recolhimento do Imposto de Renda na fonte, para, de: acordo com pronunciamentos 
de autoridades federais "auxiliar 111 vitimas das enchentes". Destacou Dom Paulo 
Evaristo Arns que o Governo não deveria tirar dos muitos pobra. pura socorrer aquc· 
Ics que pcrdctllm tudo c, sim, evitar gastos astronómicos em l'lutros campos, 
canalizando outras formas de renda para atender aoa Ougc\adoJ. 

O Consultor Tributário da Confederação Nacional do Comercio (CNC), Sr. 
Wa1hington Coelho afirmou que a decisão federal contraria o intc:rc:uc nucional, 
porque vai onerar ainda mais a clauc: mtdia, "a principal prejudicada pela medida". 

Em notu publicada no Correio Bra:lllen.se de 23 de fevereiro, o Professor Ccl1o 
Cordeiro Machado, titular de Direito financeiro da Universidade Federal de: Minas 
Gerais dine que: a cobrança do aumento do Imposto de Renda retido na fonte é 
realmente inconstitucional. Declarou que nlo se conhece um precedente na história 
financeira do Pais, de um aumento do Imposto de Renda durante a vigência do 
mesmo e~erdcio. E chesou mesmo a advertir o Ministro da fazenda que o aumento 
ensejaria Mandados de Sesuranc;a. 

No Mandado de Scauran;a impclrado pelo advogado Paulo de Tar10 ~ressalta· 
do que, com a clcvac;Ao, ilegal, do lmposao de Renda na fonte, para supostamente 
cobrir os prcjufzos cau111dos pelas cnchcntca, o Governo Federal espera arrecadar 
mais S bilhões de cruzeiros, c I bilhão com o aumento do IPI para vcfculos. Ora, o IPI 
jâ foi rcpauado para o consumidor, pela rede distribuidora, pois os vcfculos passaram 
a ter novos preços desde Jtdc março deste ano. 

Al~m disse, embora disponlla a União de toda uma sarna de opções, para 
enfrentar situaçõel inHpcradas, tidas como calamitosas, prdcriram as autoridades 
tributArias, mais uma vez. onerar ossctorcs de menor insrcsso, jA sacrifiçados com 
uma carga tributária que: assume caracterlaticas de verdadeiro confisco, aam~ando a 
crise económica c IOCial que o Pais atravcua c que tem como causa fundamental a 
auKncia de uma cfctiva politica de redistribuição de renda. (Muito bem!) 

O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobn: Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. WURIVAL BAPTISI'A (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte 
discurse.)- Sr. Prcaidcntc c Sn. Scnadorc.: 

Ao nos apro"imarmos do fim do período aovcrnamental do eminente Presidente 
Ernesto Gciscl, nil.o poderia deixar de comentar a poUticu externa brasileira durante 
esse perlodo, cxaltancio a brilhante atuac;lo do Ministro daa Relações Exteriores, 
António Azcrcdo da Silveira, na conduçio de nossas n:luçõca:internuclonuis. E o faço 
como dever de justiça, cm reconhecimento às realizações daquele minist~rio, que abri· 
ram novas pcnpcctivas diplomAticus ao nosso Pais, projetando-o, de maneira a mais 
ampla, tanto no Ambito continental, como no extracontinental. 

Não precisaria o Mini~tro Azcrcdo da Silveira de uma ddcsu de sua ntuaçUo, 
baseada cm objctivos permanentes do nosso País, mas, o faço por se lhe dever o 
reconhecimento de uma conduta funcional de ~col, sempre defendendo posições com 
inteireza c generosidade, o que muito honrou c: elevou o nome du nosso Brasil no ccnà· 
rio internacional. 

'Nomeado para a pasta do 'Exterior, cm principias de 1974, Sua Excc\Cncia, guia· 
do pela 11rmczu de suas convicções c franqueza de: suas atitudes, conseguiu transfor· 
mar a imugcm negativa de nosso Pais no exterior, projctando~o, cada vez mais, como 
um Pais que luta pelos Ideais c que uspira o bem de seu povo, Conseguiu Sua E~cclil'n· 
cia, rc:posicionA·Io, cm condiçilo de igualdade com as demais Nações do mundo, 
exigindo delas o respeito que sempre lhe dcvcrum. 

Suas atitude~ deram à nossa politica externa um rumo marcado nilo só por 
lndiccs de ordem moral, mas, tamb~m. por um pragmatismo rcsponsttvcl, o que: lhe 
permitiu levar a efeito, uma politica a mais nacional possfvcl, com o estimulo c o 
apoio do ExcclcnUssimo Senhor Prc•ldcnte General Gciael. 

A investidura na Chanc:cluria oferet:eu·lhe, assim, 11 oportunidade de npiicur o 
elevado espirita público que sempre o animou, dentro dasllnhus mestras do ltamarutl 
preservadas sob todos os regimes, nessa continuidade histórica que: jamais excluiu 
ndaptaçllo u novas circunstAncias. 

Uma politica externa que ampliou relações sub~resionais, c com o5 demais pulse~ 
co cm rc:laçllo a outros países, sempre disposta a superar dlversencius, c que fucilitou 
o relacionamento do Pai• com os demais membros du comunidade lnternucionul. 

Uma potrtica elltcrnu que nllo udmitin lnterfcrencin cm assunto~ internos, ou de 
terceiros cm relações bilaterais. 

Umu pollticu c~tcrna que se: caracterizou por umu atitude de conliançu no Pais, 
atenta à c:voluçllo da conjunturu internacional, que deu ao Paf5 mnior capncidudc de 
purticipaçllo nos foruns lntcrnadonala, Cl que, como diuc, umpliou o uccml do Brasil 
1.10!1 processo~ dccisórios Jntcrnüdonüll. 
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Uma polflica externa que rcsiatlu, como de direito c dever, à impugnaçâo 
inuccitAvcl do direito do Pais à teçnologia nuclear, sob pretextos injustificados c 
infundados, 

Uma politica externa que lutou cm prol de uma nova ordem económica 
internacional, mais cquldosa c mais juata. 

Uma politica Cllitcrna que ampliou relações sub-rcsionais, c com os dcmai1 palscs 
da Am~rica Latina, que estabeleceu vlnculoa crCKtntcs com os demais palacs da 
Áfrir.a, 10brctudo uma aproximaçlo com palscs que haviam sido territórios sob 
controle portusue&, cm dccorrhcla de considerações históricas c scopollticas, c de 
uma ntitudc fundamcntadp no principio da boa vizinhança. 

Uma politíca externa que, na medida cm que o Pala procurou novo1 campos para 
comhcio, c passou a encarar o relacionamento comercial numa buc: pragm4tica, sem 
ubandonur, contudo, reservas poUticas, ampliou ou conaolidou a no11a potiçào inter
nacional como Pafs exportador, aianificativo no contexto das relações económicas 
internacionais. Esses Cxitos ac referem, nllo somente à expansll.o com a Europa 
Ocidental, Jup3o c Am~rica Latina, como, tambtm, com a Europa Oriental c a África. 

Uma politica externa que levou ~ abertura com a China c rcajustea no Oriente 
Mf:dio, sem afctar, contudo, poaiç&s de princfpio• do Brasil. 

Uma politica externa que nilo aceitou alinhamento• automAticoa c que foi acmprc: 
. elemento moderador, pacifiata, intcraaada nodiéloao. 

Uma politica externa que aoube: manter um relacionamento adulto, eqUânime, 
baseado em dado• objctlv01 c rcapcito mlltuo, com 01 Eatados Unidoa, um amigo 
tradicional, acm nenhuma implic:açlo que pudcuc afctar a qualidade deuc 
relacionamento. 

Uma politica externa que reafirmou de maneira a mail firme c mais decidida a 
nossa atitude viaccralmentc: antidiacriminatória cm mat"ia racial. 

Enfim, Sn, Scnadorca, uma politica externa que reafirmou uma imaacm do Pais 
consentAnca às suas realidades c tradiçõca culturail. 

E cuc, um rol de rcalízaçõe& que incluem, cm alauns dos acua aapcctos, acordos 
de indubitável intcmsc vital para o no110 Pala, lllis como o Acordo Nuclear com a 
República Federal da Alemanha, Acordoa10bre ltaipu c o Pacto Amazónico. 

Sll.o todos eles exemplo• vivoa, concretos, deasa atuaçlo brilhante, objctiva c 
responsdvcl que tio bem caracterizou a acstilo do Miniatro A1.crcdo da Silveira. 

Tem-se falado, recentemente, 10brc a importlncia do estilo cm polltiça externa 
como se o estilo do fouc, à1 vezes, rcaposla incvitltvcl ao• dcaafios. Dentro de dada• 
circunstAncia• internacionais, catilo t: subatAncia. Nlo, o estilo da politica externa 
deste Pais, sob a dircçlo do ilustre Miniatro, nlo poderia tc:r aido acnAo o que foi, 
i nclusivc animado da aemAntica que o animou. 

NAo, Clla poiCtica externa c CISC estilo nlo rtzeram senAo defender intercllealcaf· 
timos, protcacr poaiçõcs acm substituir a realidade pela retórica. 

Iniciar-se-A, dentro cm breve, uma nova Adminialraç3o no nosso Pais, sob a 
Prcaidtncia do Excelcntlssimo General Joio Baptista Fiaucircdo. 

Cabe ao Ministr6 Azcrcdo da Silveira pauar ao Embaixador Ramiro Saraiva 
Oucrrc:iro a puta do ExteriOr; no Oovcmo a ser instalado. 

EntresarA ele ao acu iluatrc c:olcaa a Casa de Rio Branco cm ordem, pratiaiada c 
rcspcilada, certo de que JC mantrrA continuidade cfctiva cm nona politica CJ.tcma, 
como jA foi aucaurado pelo futuro Presidente, o que ~. tambtm, aarantido pelo 
conhecimento c cxpcritncia do seu auccuor. 

Essa continuidade scrA o melhor f'CÇOnhccimcnto l obra, li. conduta c inteireza dn 
Chanceler que terminarA a •ua aestlo. 

De certo, alaumu poaiçõca poUticaa K tornarll.o maia OcxJvcia, alaumas pressões 
se reduzirAo, c, certo• problcmu acrlo conduzidos de forma diferente. As cxiatnciaa 
de atuaçlo remanescem, contudo, cuencialmcntc, u mcamas. cm scuaarandcstraços, 
o que permitirA ao acu lluatre auccuor reforçar, ainda mais, a poaiçlo internacional 
do Braail cm rumos qucj6ac acham dcOnldos c reafirmados. Eatou cc:rto de que ele irá· 
fazt-lo com o bom senso, c arallcia c o brilhante cspSrito de que 6 detentor. 

O rol de rc:allzaçõca da acatllo do Miniatro Azcndo da Silveira ba.ta, de &obra, 
para dar a medida do eatadiata, no alto conceito que lhe 6 devido. No curso da sua 
atuaçDo, formulou ele prlnclpioa c dlrctlvu que: marcaram, de maneira definitiva, a 
sua passagem pelo ltamaratl. Auim o fez com abneaaçlo c intcaridadc, graças à 
liderança nacional, csclarcciida do eminente Prcaidcntc Emato Ociscl, que merece ser 
colocada cm suas justas dimcnsõc, coerente c plena de unidade intrlnscca. 

A idf:iu de um Braall conaciente dos seus direitos c das auas responsabilidades 
intcrnuclonuis, aberto a um relacionamento cm base de iaualdadc com todas as nB· 
çôcs, dentro de priorldadealneviiAvcis, avcsao a bcacmoniaa c" alinhamentos automA· 
ticos, seguro de ai c do acu arandc dcatlno. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Na prcacntc scss!lo terminou o prazo 
pura upr:sentaç!lo de emendas ao Projeto de Reaoluç!lo n• I, de 1979, que ullerll o 
art. 402 d• Rewluçao n• 93/70, allcrada pelas de n•• 21/71; 66/72: 31/73; 62/73 e 
21/14 (Rcglmcnlo Interno), 

Ao Projeto nAo foram oferecida• emendas. 
De acordo com o disposto no Realmcnto Interno, a mutl:rhl scrd dcspuchudu às 

Cominõcs de Conatitulc;no c Justiça c Diretoru, 

O SR. I'RESIDENTE (Nilo Coelho)- NAo hA mula oradores lmcritos, 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a acssAo, designando pura a da pró
xima scaundu-fcira, dia 12. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

MA TERIAS INCLUIDAS EM ORDEM DO DIA PARA QUE O 
PLENÁRIO DELIBERE SE DEVEM TER PROSSEGUIMENTO 

(§ 1• do art. 368 do Rqimcnto Interno) 
-l-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• III, DE 1975 
(n•425, de 1975, na Casa de oriacm) 

Normaliza o crescimento de cidades com populaçlo Juperior a 200 mil habitan· 
tcs, c determina outra• provid~nciaa. 

Aoda-to: 
2·12-75- Lido em PlcnArio c despachado As Comiuõcs de Economia c de Fi· 

nanças. 
24-5-76- Lidos 01 Parcccres nts 366-CE, solicitando auditncia da ComiiiAo de 

Conati~u~çlo e Juatiça;. 367-CCJ, pela inconstitucionalidade do Projeto; c 368-CE. 
cncammhando a mattria ao Picn~rio para apicàaçilo preliminar da'"conatitucionali· 
dade, com dcclaraçAo de volo do Sr. Senador Franco Montoro. 

14-6-76- Inclufdo cm Ordem do Dia, ~ aprovado o Requerimento n• 266 de 
1976, solicitando adiamento da diiCUIIIo para rccumc da Comiulo de Conllitui

1

çio 
c Justiça. 

-l-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N•ll S, DE 1975 
(n•l.4ll,dt 1973,naC.,.dcorisem) 

Veda a ocupante de cãraos de Ministros c conaclhciro• a apoacnladoria antea de: 
quatro anoa de cxcrcfcio no cargo. 

AllllallltDio: 
4-12· 75- Lido cm Plcnârio c despachado àJ Comiuôcs de Serviço Público Civil c 

de Finanças. 
24-~ 76- Aprovado plirc:c:cr preliminar na Comiull.o de Serviço Pllblico Civil, 

de autona do Sr. Senador Auausto Franco, aolicitando audi~ncia da Comissão de 
Constituição c Juatiça aobn: a matma, com voto cm Separado do Sr. Senador Luiz 
Vtana. 

16-3·77- Aprovado parecer, de autoria do Sr. Senador Hclvfdio Nunes, na 
Comiulo de ConJtituiçAo c Justiça, pela conatitucionalidadc c juridicidadc do Pro
jeto, 

Consta, ainda, do proccuo, voto a rapàto da mattria, do Sr. Senador Jo" Lin
doso. 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 2, DE 1976 
(n•983, de 1963, naCuadtori1cm) 

Altera o an. 73 da Con10lidaçlo daa Leia do Trabalho. 

Aoda ..... : 
12·3-76- Lido cm PlenArio e despaohado b Comiulla de J.eaislaçio Soc;ialc 

de Finançu. 
26-11·76- Aprovado o Requerimento n• 576f7G, do Sr. Senador Aecioly Filho, 

solicitundo que: a mattria tenha tramicaçlo conjunta com os Projct01 de Lei do Se· 
nado n" 193, dci97S, c 283, dcl976. 

22-6-77- Aprovado o Requerimento n• 160, de 1977, do Sr. Senador Leite 
Chaves, solicitando que ll mattriascja ancudo o Projeto de lei do Senado n• 121, de 
1977. 

31·8·77- A Comiulo d~.Con1titui~o c Juatiça, cm face da tramitaçio cor.:
junta, emite: purccfr pela conatilucionalidadc: c juridicidadc do projeto •. favor6vcl 
quanto ao mf:rito, c pela prejudicialidadc dos Projetas de Lei do Senado a ele anc· 
xadoa. 
Obstt'Wlç~s: Consta do proceuo parecer preliminar, do Sr. Senador Jarbas Pusa· 
rinho, na Comiull.o de Lcaislaçilo Social, solicitando audltncla do Miniattrio do Tra· 
balho. 

Devolvido A Comisdo de Lcaialaçll.o Social cm virtude de nllo ter sido atendida 11 
dilia~nc1a. 

Os Projeto• de Lei do Senado que tramitavam cm conjunto com 11 Proposiçào 
for11m 11rquivados, ao final da lcaisllltura pwsada, nos termos do art. 367 do Regi· 
mcnto Interno. -·-PROJETODE LEI DA CAMARA N•J, DE 1976 

(n• lO I, de 1971, na Casa de origem) 

Rcgulu a responsabilidade civil das empresas de õnibua no tranaportc: de passa· 
geiros. 

Andamento: 
12·3· 76- Lido em I1Jcndrio c dr;spachudo A a Comissões de Trunsportes, Comu

nicuçõcsc Obras Pllbllcus, de Legislaçilo Social, de Economiu c de Finunçn 
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8-4·76- Aprovado, na Comissão de Trunsport~s. Comunicações c Obras Pútlli· 
~.:as, parecer favorAvcl do Sr. Senador Evclúsio Vieira. 

3~6-76- Aprovado, nu ComissAo de Lcll:islaçilo Social, parecer favorítvcl do Sr, 
Senador Franco Montoro. 

7·10·76-Aprovado parecer favorllvcl ao Sr. Senador Arnon de Mcllo, na 
Comissilo de Economia, o qual sugere ainda, que sobre a mut~ria seja ouvida a Comis· 
do de Constituiçilo c Justiça, 

2·12· 76- Em parecer preliminar, do Sr. Senador Saldanha Ocrzi, aprovado pel:1 
Comissão de Finanças,~ solicitadan audiência da Comissilo de Constituiç1\o c Justiça, 

-5-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 78, DE 1976 
(n' 502·0, de 1975, n11 Casa de origem) 

Inclui programa de melhoria de condiçõca de habitabilidade dos trabalhadores 
nos projetas de financiamentos agropccuarios. 

Andamento: 
4-10.76- Lido cm Plcntlrio c despachado às Comiuõcs de Agricultura, de Eco· 

nomia c de Finanças, 
1•·12-76- Aprovado, na Comissi!o de Agricultura, parecer do Sr. Senador 

Agcnor Maria, favortlvcl ao Projeto com emendas que apresenta de n•s I c 2-CA. 

-6-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 85, DE 1976 
(n' 1.194, de 1975, na Casa de origem) 

Dispõe sobre pensões a dependentes de: servidor p~blico falecido no gozo de 
dupla aposentadoria, 

Andamento: 
13·10-76- Lido cm Plcntlrio c despachado às Comis53es de Serviço Público 

Civil e de Finanças. 
1•-12-76- Aprovado na Comissi!o de Serviço Público Civil parecer do Sr. Sena· 

dor Otto Lchmann, favoravcl, 
21·6-77- Aprovado na Comissão de Finanças parecer preliminar, do Sr. Sena· 

dor Matto.s Lcllo, pela auditncia da Comis11llo de Constituiçllo c Justiça. · 

_,_ 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 159, DE 1976-COMPLEMENTAR 

(de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro 

Introduz modificaçõc1 na Lei Complemcntarn• 26, de li de ~ctcmbro de 1975. 

Andtmftllo: 
23·6-76-Lido cm Plenário c despachado às Comissões de Constituição c Jus· 

tiça c de Legislação Social, 
6-10.76- Aprovado na CominAo de Constituição c Justiça parecer do Sr. Scnu

dor ltalívio Coelho, pela constitucionalidade c juridicidadc do Projeto nos termos de 
Substitutivo que aprcacnta. 

-R-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l7, DE 1976 

(de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro) 

Altera o Decreto Legislativo n• 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio parla· 
mcnuu. 

Andamento: 
1•·6-76- Lido em Plenário c despachado às Comissões de Constituição c Justil.;a 

c Diretora. 
11-5·71- Aprovado nm Comiullo de Constituição c Justiça parecer do Sr. Senu· 

dor Otto Lchmann, pela constitucionalidade ejuridicidadc c, no mérito, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- E1tA encerrada a scss!o. 

( ÚWintâ·s~ a stssdo, às /8 horas~ 25 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA 
SESSÀO DE 6·J.19 E QUE, ENTREGUE À REV/SÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o ICguinle di~eurso.)
Sr, PrclidcntccSrs, Senadores: 

Quaac 300 cidadca mineiru foram atlnaidas diretumcntc pelas enchentca, c trom· 
baa d'Aaua, nos mcaea de dezembro, janeiro c fevereiro, ICRundo Informa o relatório 
distribuído pela Coordenado ria Eatadu~l de Dcfcaa Civil, óralo do Governo de M j. 
nas Gerais que esta dirigindo lllsistencla aos municfpioa naaelados. 

Segundo csac relatório, o nllmcro de cldadca mineiras atingidas t de 294, num to· 
tal de 37 cldadca que ainda permanecem laoladas no EJtado, existindo ainda um total 
de 90 rodovias interrompidas, c 712 pontea dcttruldaa, ou daniOcadss ~las ftguas .. Só 
cm Belo Horizonte, acgundo o relatório oficial do General Weltc:r de Oliveira, ainda 
existem 2.034 dcsubrlgados, ulojudos em seis grupos cacolarea, no Abrigo Sl!.o Paulo c 

. na Academia de Policia, 

Nu sua mcnsugcm dt: prcswçi\o de contas à A~sembléiu Lcgililaliva, us~im falou o 
Governador Ozunan Coelho: 

"Vivemos, t verdade, momento de dura provação com ns enchentes 
que vêm castigando grundc parte de nosso território. Expressiva purcc\:1 
dn nona produção ogropecullriu se perdeu, assim como forum prejudica· 
dos sctorcs importontes da nosso indústria. 

Esses prcjufzos foram tllo mais sentidos porque a eles foram acresci· 
dos, dramaticamente:, pcrdus humanas, c desabrigado grande número de 
famllius, cujas casa~ foram destrufdas pela voragem das d~tuas." 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, quanto maior era a necessidade: dr: Minas Ge. 
rais, eis que o Conselho de Desenvolvimento Económico, numn insensibilidnde incri· 
vcl, negava recuraos a esse Eslado. 

E muito fAeil, Sr. Prcaidentc, doti sabinctes de Brusflin, longe das calamidades, 
negar verbas! Vem agora, então, o Senhor Presidente da Rep~blica, c propõe um crl:· 
dito suplementar. 

O GOVERNO APROVA CREDITO SUPLEMENTAR 
O Presidente Gei11el assinou, ontem, muis um decreto, concedendo crl:

dito suplementar aos Estados atingidos pelas enchentes. Desta vez, ele libe· 
rou CrS 250 milhões, que acrllo auim distribufdos: Cri 100 milhões pu· 
ru Minas Gerais, CrS SO milhões para o Espfrito Santo, CrS 50 milhões 
para o Rio de Janeiro c os restantes Cr5 SO milhões para a &ahia. 

Atf: agora; foram concedidos CrS 2,150 bilhões para os quatro Esta· 
dos. Inicialmente, GciKI aprovou um crtdito de CrS 1,5 bilhllo p11ra Mi· 
nas Gerais, Espirita Santo c Rio de Janeiro, c pouco depois liberou 
Cri 400 milhões para a Bahio. 

Conforme afirmou rccCntcmcnte o Ministro da Fazenda. MArio Hen
rique Simonscn, o aumento de 5% sobre o Imposto de Rcndtl recolhido na 
fonte pelos aualariados vai permitir que o Governo arrecade CrS S bi· 
lhões para o Fundo de Calamidade Públic:l., 

E aqui, Sr. Presidente, vem a nona estranheza: 

ê que att dezembro, o fundo dispõe ainda de quase Cri 3 bilhões pu
ra "qualquer cmcrgtncia que possa ocorrer no pcrfodo," 

E vem a nossa estranheza, Sr. Presidente, porque mesmo depois da abertura dcs· 
se crtdito suplementar, Minas, att sábado, nllo havia recebido a sua cotn. Vnmoslem· 
brar: calamidade pública, alio elas atendidas pela Sccrctaria·Gcral do Ministtrio do 
Interior atravta da atividadc 19.02,03800.784.029, Coordenação do Sistema Nacional 
de Defesa Civil, à qual e~t4 locada a importância de treze milhões no orçamento da 
Unillo para 1979. Tal imponAncia foi suplemcntada, acgundo informações da 
SEPLAN, cm trezentos milhões de cruzeiros, oriainadas de programas especiais c da 
reserva de contingtncias, 

E ainda, Sr. Presidente, ni!o sabemos como s!lio aplicada~ as verbas do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social, e, por que estamos diz:cndo iaso, Sr. Presidente'! 
Porque ati: agora, repito c, enfaticamente, Minas não havia recebido u verba destina· 
da aos seus nagclado5, Passo, a ler o que diz o Estado de Minas de 3 de março deste 
ano, sob o titulo "Ozanan está decepcionado com o Planalto": 

OZANAN 
ESTA DECEPCIONADO COM. 

PLANALTO 

Decepcionado com a burocracia que rettm cm Brasflíu os CrS 900 
milhões dcstir J,h pelo COE para a recuperação de Minas, o Governador 
Ozamm C "'elho decidiu utilizar recunos do Tesouro Estadual para 
co11 . ...;.H um programa de uratncia de assisttnciu aos desabrigados pclns 
chuvas de Belo Horizonte, atravts da construção de mil casas cm 20 dinli, 

Ao presidir ontem a assinatura de um convtnio de Cri 25 milhões, 
entre o Governo mineiro c a Prefeitura de Belo Horizonte, com ulgumns 
cmprciteiras que construiria as casas, Ozanan Coelho fez questão de mos· 
trnr como f: lenta a mAquina burocrAtica do Governo Federal: ele 
tclc:fonou, diante da imprensa- c aqui chamo a atcnçllo, Sr. Presidente, 
para este fato - telefonou, diante da lmprcnaa, ao SecretArio-Geral da 
SEPLAN, Elclo CoaJa Couto, pedindo a liberação de pelo mcnoa 100 
milhõcada verba total do COE. 

O Governador lembrou ao SecretArio-Geral da SEPLAN que c11a 
parcela ji\ havia sido Ubcrada dia 22 panado pelo Prcaidcntc Ernc~tto 
Gciscl, durante sua viaita a Poços de Caldts. Maa, no decorrer da conversa 
telefónica, após solicitar pmaa, Ozanan acabou ufirmando em tom 
ent:ralco: "Dirfhdro ai p1rado nllo mcintcmaa nAo". 

O Governador Ozanan Coelho disse que pretende Inaugurar no dia 
13 pelo menoa400 casas, que acrllo doadua aos dcsabrlaados que se cncon· 
tram cm altuaçlo mais anitlva, Ele foi incisivo ao explicar que a constru· 
çilo das caaas nAo 6 resultado de pressões sobre o Governo, mos sim 
obnsaçno da admlnlairaçAo pública. 

O Sr.JOII Una(ARENA- CE)- V. Ex• me permite um apartc7 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. Jo" Una (ARENA- CE)- Sr. Presidente, Sn. Senadores, sosturiu de 
Informar a cala Caaa que, procurando tomar conhecimento da sltuuçilo das Orcas 
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flagelada~ pelas cheias, e!ltive hoje no Ministerio do Interior. Procurei também tclcfo· 
na r para o Governo de Mi nus Gerais, diretumcnte para u Comiuilo de Defesa Civil 
~o E~tado, Realmente as informações cancordam, cm grande parte, com as que e5tllo 
Mndo expostas pelo Scnndor Itamar Franco. Entretanto, medidas relucionndas com n 
ujada aos flagelados das enchente• forum tomadas tcmpestivamcntc pelo Governo. 
Sn. Senadores, durante quase cinco anos acompanhamos pessoalmente, por força da 
fun;llo que exercíamo• todos os passos do Governo no que tangeu ns5istência às vfti· 
mas das enchentes c, cm geral, de culumidadc no Nordeste. No cn5o atual11 catástrofe 
nuumiu uma proporçAo enorme, porque cm Minas Gcrui5, ccrcn de 180 mil penoas 
licnram dcsabrigndu. Ainda hoje, segundo informações que me foram fornecidas, 
pelos menos 160 mil pessoas ainda estllo aofrendo conseqüCncias dcs1u1 enchente, 
Gostaria de informar que desde o dia 14 de fevereiro, quando se sentiram as primeiras 
diliculdades, importantes medidas foram adotadas, como nllo poderiam dcixnr de ser. 
Ncssu data, Sua Excclencia o Senhor Presidente da República uprovou I bilhão c SOO 
milhões de cruzeiros para atender as vftimus das enchentes, E importante que liC sulicn· 
te que umn parte dcues rccursost!o para aplicação imediata, isto é, recursos para sal· 
var vidas, recursos para agasalhar aqueles que ficam dcsagasalhados, para abrigar 
aqueles que ficam desabrigados, de modo que esses s!o extremamente urgentes c têm 
que ser acionados imediatamente. Hâ, 1: claro, uma legislação pertinente a esse 
assunto: hd uma sistemAtica de açAo do Governo brasileiro. Essa ação se apóia no 
Minlst~rio do Interior c se propasa nos Estados, atravta de suas Comissões de Defesa 
Civil, c mesmo nos Municípios, que tambt:m tem sua cota de responsabilidade, Com 
suas próprias comiuõcs de defesa. Ao municlpio compete tomar as primeiras 
providencias. Ao Estado compete cncampar estas providencias se os Municfpios nila 
puderem arcar sozinhos com as nc:çc:uidadcs, c, linalmcntc, a responsabilidade final 
cairá 10brc o Governo Fcdcral,sc os Eltados não suportarem os encara os da cmergen
cia. E realmente o Governo Federal est4 ajudando. Mais de 1.500 toneladas de 
alimentos foram cntrcsucs. Em Minu Gerais, mais de 7J)O mil doses óc vacina foram 
aplicndas, Quando se diz que a situaçlo está sob controle, nilo ~ que se pos~m contra· 
lar as chuvas; nllo ~que se possa fazer com que elas parem, ou que se possa dominar 
as forças da natureza. Deve-se: entender que está sendo feito o que 1: passivei para sul· 
var vidas c defender as populações. Para isso sào destinados os rec:ursos c todos os es
forços iniciais. Outros recursos silo por~m nt:eessários pura que sejam rcstabcl:cidas 
as condições iniciais, naquilo que diz respeito à infra-estrutura disponlvcl. As casas 
dcstruldas, 111 estradas, as comunicações, as redes de energia e de tudo mais. Esses 
rccur10s, realmente, t!m urs!ncia, mas nilo a urstncia da salvação das vida' 
humanas, ou da minoraçlo da fome dos pobres Oaselados, a agasalhá-los. Ora, os 
recursos que estão ainda por scrtm liberados (cm parte, porque j:12SO milhões foram 
entrcsucs aos Estados). recursos para recuperar obras, que, ctrtamcntc, scdl.o 
recuperadas. Eram estas as informações que dCiejava trazer a V, Ex•s sem, natural· 
mente, deixar de rcconhc:çc:r que os problemu., que as dificuldades que se abateram 
sobre Min111 Ocraia, aobrc a Bahiu, o Espfrito Santo c o Rio de Janeiro. roram 
tremendas, c, realmente, cxiscm nlo só csrorço mas dedicação c a scn•ibilidadc que 
merecem os noasos irmlos. Que todos nós, Governo Federal, Governos Estaduai' c 
Governos Municipais, c at~ as populações civis posssmos fazer o esforço necessário 
para minorar o soiÍ'imcnto dcues povos. Obrisado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Agradeço a inlcrvcnção de 
V. Ex•, Senador Josl: Lins, mas veja que trago dados, não da Oposição, mas do 
próprio Governo de Minas Gerais, que, ainda no sAbado, reclamava a nilo libcraçllo 
de verbas para o nosso Eatado, Tive o cuidado ..ie, no enfoquc desta tarde, recordando 
alguns números fornecidos pelo próprio Governo Federal, deixar no ar esta pergunta: 
Há ou nllo hâ dinheiro, hA ou nilo há um estado de cahtmidadc, sobretudo no meu Es· 
tndo de Minas Gerais7 E 1: o próprio Ministro da Fazenda que reconhece que, até 
dezembro, o Fundo dispõe ainda de qualic trCs bilhões de cruzeiro' paru qualquer 

Entllo, veja V, Ex• essa centralizaçllo que nf está, com esse modelo económico 
que ainda permanece, empobrecendo os Estados c municfpios, ~obretudo os mais f"O· 
hrcs do meu ~tado, que '1ivcm, praticamente, alguns deles, do Fundo de Parti· 
cipaçilo, como é dificil, principalmente cm estado de calamidade atender a isto, 

O Sr. Jol6 J.lns (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com mui10 prlllcr. 

O Sr. Jolt! Lln• (ARENA- CE)- Quando disse que o problema fica, inicial· 
mente, afeto ao próprio municfpio não quis me referir prccipuamcntc ao encargo 
financeiro, mas a possibilidade mesma que o municfpio dispõe de quem, estando 
presente aos fatos que desencadeiam na sua própria ári:u tome as iniciativas de so· 
corro. As despc5o11, essas tem sido quase sempre indcniz.adas pelos Governos Estadual 
ou FedcrDI. Pelo menos no Nordeste isto tem sido comum. E reconheço tambem -
como V. Ex•- que a receita tributária concentra-se hoje, muito na área da União. 
Creio que essa verdade: já~ rc:conhecida pelo próprio Governo Federal. Tenho lido in· 
formações de que hâ cena reconhecimento do Governo- ao meu ver bastante sadio 
-de convcniencia de uma rcvisllo do processo de dinribuiçilo da arrecadação, a nfvcl 
de três Poderes, para maior cqUanimidade face aos encargos espec:lficos de cada um 
deles, Muito obrigado u V, Ex•. 

O Sr. Morilo BodanS(ARENA- MG)- Pcrmilc V. Ex• um apanc'1 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prazer, nobre Senador 
Murilo Badaró, mas permita antes que cu diga, muito respeitoSamente a V. Ex•, 
homem ilustre das Minas Gerais, homem que poderia tc-r chegado ao Senado por vo
taçllo dircta, que somos seus amigos c admiramos a sua cultura, o seu apreço de 
homem público, Ouço V, Ex• com prazer. 

O Sr, MDrilo Baduó (ARENA- MG)- V. Ex•, no me conceder o aparte, faz 
uma observação que mereceria uma resposta a mail, mais ampla c uma andlisc mais 
profunda, o que evidentemente seria uma indelicadeza se cu fizesse no discur!oo de 
V. Ex• Nilo o farei cena mente, nem t momento para isto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nilo receba V. Ex• como uma in
delicadeza. 

O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Mas, V, Ex• me defere a honra de 
apartcâ·lo c, na medida cm que cu tenha solicitado, não podere-i deixar de fazê-lo c, no 
caso, para solidarizar-me com V. Ex• no seu pronunciamento, quando reclama provi
dencias mais cfctivas do Governo Federal na ajuda As comunidades mineiras. capiu
bas c numincntcs, sobre as quais se abateu o flagelado dBlí inundações. E verdade que 
a demora nas providencias sovernamcntais nAo dc:pcndcu, certamente, do Presidente 
da República, que foi pronto c decisivo no atendimento aos reclamos c reivindicações 
do povo mineiro. Mas, o problema da burocraciA, do empcrramenlo da mAquina que 
é um dos males que infelicitam este País, I: que tem sido causa deste protesto c deste cla
mor que o Governador Ozanan Coelho, que foi extraordinário comandante nessa cri
se que se abateu sobre o nosso Eatado, fez transparecer na imprcn~. cm nota que 
V. Ex• leu, Esperamos, de fato, que se dc:sc:mpcrrc a máquina para que os recursos 
cheguem ao nosso Estado, o mais dcprcua possfvel, porque agora, inclusive, viajei pc
las regiões nuscladas c pude constatar o quanto de sofrimento se abateu sobre a geme 
mineira. Er11 par11 solidarizar·mc com V. Exf c diter ao eminente conterrâneo c ilustre 
Senador que, de forma alguma, cu me considero deslustrado, constrangido ou inibi· 
do, por ter sido eleito por um processo que foi cri&ido na Constituiçllo, do qual o par
tido de V. Ex• se valeu aqui c alhures, e convalidada pela própria participaçAo do par
tido de V, Ex• na sucessão presidencial. Fica o asaunto pura uma outra oportunidade, 
porque nllo quero perturbar o discurso de V. Ex• 

cmcrgencia, Tive o cuidad.o,tamb~m. de ~u~car ~ orçamcnt~ da Rcpúblicn para dizcrj o SR. ITAMAR FRANCO (MDB _MO)- Eu agrqdcço o aparte de V, Ex•, 
q~c, atruvts. da Sccrctanll o.cr:al do Mm1attn~ do lnte~1or, da Coo.rdcnaçào do# Senador Murilo Badaró. Na minhk fala inicial tive oportunidade de destacar a minha 
S1~tcma Nac1~nal de Dcfcaa C1v1l, cstâ ~locada a1mport4ncl.a de treze m1lhões de cru- admirDção por v. Ex•, 0 que nilo me desobriga de estranhar que 0 jovem c brilhante 
zc1ro~, que fo1 suple~cntuda,scgundo mformaçllo do própr1o SEPLAN, para trc:zen- Deputado Murilo Badaró tenha vindo 110 Senado dcs.sa forma. Mas, a admiraçllo por 
tos milhões de crw:ctros, V. Ex• ~ 11 mesma, 6 a certc%a de que o povo mineiro reconhece em V .. Ex• um dos 

v, Ex• toca num ponto importante cm rclaçllo aos município' brasileiros. grandes parlamcntarea de Minas Gerais. 
V, Ex•t. um estudio10 da politica municipalistu. V, Ex• aabe que o& nossos Estados c 0 Sr. Murllo a.dard (ARENA_ MO)_ Senador ltDmar Franco, com a per-
na nouas comunas estio enfraquecidos, A Federação, praticamente, só existe no miuAo de V, Ex•,apenas para dizer-lhe que a minha ch-c:Jadn ao Senado, conquanto 
papel. Hoje, h A um modelo centralizador ncalc PDfs. nllo tenha se revestido do brilho com que V. Ex• chqou aqui, ~ til o legitima quanto u 

Tenho aqui, por exemplo, Senador JoK Lins, uma afirmativa- c numllafirmati· 
vn que comprovo neste instante- de que os municípios brasileiros vivem hoje pratica· lua. 
mente de receitas transferidas da Uniilo, O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO)- Eu nllo diriu do brilho, mas por 

Por exemplo, do Imposto de Circ:ulaçllo de Mercadorias o municf~io recebe 20%; certo, a minha caminhada talvez tenha sido um pouco mais dificil de que a de V. Ex• 
do Fundo de Partlcipaçlo vai rcc:c:bcr, aaora, 9111, quando esse fundo, cm 1968, sorrcu Mas, de qualquer forma, para asradcccr o aparte de V. Ex• c lamentar, Senador 
uma rcduçlo- V, Ex• sabe- de 50%; naquela altura era de 10%; do Imposto Tcrri· Murilo Badaró, ouvir issoj nlo de V. Ex•, que~ apenas reprcaentantc do partido da 
tarJai Rural, que e de compctencla redcral, o munh:lplo recebe 80%; do Imposto Governo, mas ouvir aqui que:: a mAquina burocr4tlcn do Governo federal está cmpcr· 
Onico Sobre Minerais, de compctencla federal, o municfpio recebe apcna• 20%; do rada. 
Imposto 10brc Enersla El~trlca, de compc:tencia federAl, o munlcfplo recebe 60%; do V. Ex• acaba de db:er que percorreu Dlgumas reslõca sorridus do no!iSO território 
Imposto O nico Sobre CombusUvcis, de compc:tenclll federal, o município recebe c viu que Cita rn4quina que af est4 continua emperrada, E cnquunto ela continua cm
apenas 8% c da TIUla Rodovlârla O nica, de compc:ttnclu federal, o município recebe pcrrada., nossos nuaclados de: Minlls Gerais c de outros Estados continullm aofrcndo. 
10%, Entllo,j6. ~hora, Senador Murllo BadDró, de nó• darmos um bastu u. csau burocraciu 

Em 1942 a Unlilo detinha, de rendas pllblicas, mais de 48% c o rnuniclpio que impera no nono Pafs, para que nilo continuemos a a.ssiatlr o que uuistimo& hoje, 
brasileiro, nuquela altura, 1942, sem essa explodo urbAna, retinha 11,5%, J& cm )1)76 quando o nosso Estado, um Estado que produz 20% doa bens de capitais, que produz 
a Uniilo retinha, de rendas pl1bllcas, 63%, cnquunto o municfplo D.rrccadavu a!'('nus 46% do uço, 62% do ferro gusa, 70% do zinco, JO% do caft:, 2S% da carne, tem que pra
cerca de 7,12%. ticamente mendigar junto ao Governo Federal, pura que esse Governo libere cem mi· 
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lhões <lc cruzeiros nl!ssn hora diOcil. E contra isso que nós, uqui, neste instuntc, esta· 
mas lcvmumdo a nossu voz, pora protcatnr pelo Estudo c nAo cm nome do Governo 
de Minas, porque n;lo temas autoridade para isso. Reconhecemos, coma V. EK•, o 
tr!lbalho incessante, o trabalho diuturno do Governador Ozunan Coelho, que merece 
uqlll dcstD tribuna o npl11uso do Senador da OposiçDo das Minas Gerais, porque 
ucomponhci de perto a sua luta, o seu sofrimento. 

DSr.rtturlloBadaró(ARENA- MG)- Permite V, Ex• um ururtc? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pruzcr, 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Vcrilico que hA pontos comuns cm 
que o Governo c uposiç3o podem se entender perfeitamente. HA inclu~ivc temas de 
tal rclcvânciu que silo tcrntórios absolutamente afins a aovcrno c oposiçilo. O rato de 
ulgu~m pcnenccr à hancada majoritária nllo o obriga a se wlidarizur com erros por• 
~enturapraticados pelo Governo. E, no caso especifico do emperramento da máquina 
burocrdtica, V. E)!;• me encontrarA, encontrarA certamente o Scnudor Jos~ Lins, c 
quantca tenham vocaçilo pública c espirita público, para estarmos juntos c irmunudos 
no mesmo propósito de combater um dos maiores males que inrc~tam a administra· 
~lo públie~~ brasih:iru. que 1: cxatamentc a mAquina burocrllticu, que tolhe c inibe u 
uçlloda Estado c impede que cm casos como esse se aja com a rapidez que se ruz neccs· 
dria, 

() SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Exatamcnte, Senador Murilo Bu· 
daró. Porque conheço V. Ex• há muitos anos c sei do ccu carllter c du sua posição~ 
que cspcra~a. como aconteceu, o aparte de solidariedade à nona gente das Minas Gc· 
rais, 'iltdcpcndelltemcntc que seja V. Ex•, neste instante, Via:·Lfdcr do Governo. 

O Sr. EYelílloVIeln{MDB- SC)-PermitcV, Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Ouço V. Ex•, nobre Senador 
EvclbioVIeiru. 

O Sr. F.nl.blo Vlelu (MDB- SC)- As enchentes no Brasil, ali cm Minas, cm 
Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Estado do Rio ou no Espirita 
Santo, como as secas n1o ocorrem de SO cm 50 anos; silo periódicas, ocorrem 
anualmente. O Governo 1cm recursos; se a mAquina burocrática é o grande óbice, nào 
custaria ao Governo Federal, se fosse scna{vcl, solidário aos nas:clados do seu Estado 
acxc~nplo doa demais, transferir o:~. recunos nccC5sárioa diretamente uo Governador 
de Minas Gerais como dos dcmai~ Estados, que imediatamente os destinariam ao 
alcndimcnto, ao ubrundamcnto do sofrimento dos flagelados, O que estã faltando du 
pane do Governo Federal t: sensibilidade,~ acsto de: solidariedade, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Evolásio Vieira, tem 
ratio '\/, Ex• Eu citei, aqui, no infcio da minha fula, que quando Minas sofria, numa 
manllo de fevereiro, do Conselho de Dcscnvolvimc:nto &onõmico, o Conselho nega· 
v~ verbas a Minu~ Gerais c lnmbtm ao Rio de Janc:iro c Espirita Santo, fato j4 ontem 
aqur rcfcridD pelo nobre: Scnndor Dirceu Cardoso. 

H .é realmente uma insensibilidade, insensibilidade daqueles que vivem cm Brusl· 
Jia, afastados daquilo queacontecc cm outros Estados. 

O Sr. Moacyr Dali• (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um upartc? 

O SR.ITAMARFRANCO(MDB-MG)-OuçoV, Ea• 

O Sr. lloaeyr D~l• (ARENA- ES)- Nós somos de uma Arca flaselada. Ap6• 
J)!CStarrnos o jur~tmcnto neste sodaUcio, nos dirighnos li noua cidudc - a cidade de 
ColalinD - talvez, a mala dca1raçadamcntc afctada pelas Aauas do Rio Doce. U 
chcaamos c encontramos uma populaçAo naacladn de 21 mil pcs!K>as sem ter o que 
comer. um .mhcr aonde morar, sem ter um asasalho. Eu qualifiquei a situaçilo niio de 
estado de calamidade pública; disse que era um estado de perplexidade, nAo se tinha 
açlo, E, por falta de sorte minha, o prefeito da cidade b meu ~cnro. Diligenciamos, 
procuramos os podere& constitufdos, mas. devo dizer para hon1en11.scA·Io que concor· 
.do cm n~mero c {lancro com V. Ex• Em s:rau, nlo. E. neccu4rio que se disu que, uo 
acion11r os dispositivos de socorro, u Marinha Brasileira colocnu à disposiç!l.o do Go· 
-vcrno do E~tado do f:splrito Santo c das prefeitura& naacladas helicópteros; o Ex~rci· 
to dillgcncioL& para r~uperar pontes c imediatamente al1umu coi~u saiu c chcgawum 
cm Colallnu, utrovt-5 de um trabalho maravilhoso de fraternidade crittil de todo o po· 
~~~brasileiro, inclusi~c do povo de Brasllia, alimentos capazes de minorar o sorrimcn· 
to daquele po\'o, Trouxe comigo, hoje, pura mostrar às autoridades maiores dcstu 
RepUblica. fotogrJfia~. doia Albuns que mostram o estado de calumidudc, Em uma li· 
h, Sr. Senador, cu, atendendo a Oagclados, c clca falavam a mim:"- Dr., o alimento 
c1t& bom, ótimo, rnas o Sr. me arranje uma pancln pura cozinhar este ulimento porque 
foi tudo com a água". E nós dizlamos que n!l.o tlnhamos pena de quem havia perdido 
muito; 11 no~stt pena era de quem linha perdido pouco, porque perderam tudo que 
tlniUJm. e ut~ hoje a prefeitura do meu municfplo, u Prefeitura de Cohuina, assim co· 
rntl a P'rcrcilura de Linhures, que Ioi um dos muniL:Ipios tamb~m dcsgruçudumente 
d~n1flcndo:. p~!J!I enchentes ainda nilo receberam recursos federal~. E.dstc: cm Cal ati· 
no =~rca de iJUittro mil almas ulojadas cm estAdias, cm armuz~n" do IBC, cm vugõcs 
da Cump11nbaa Vulc do Rio Doce, nu cstuç!l.o rodoviAria velhn, todas csta8 fumllius 
rnmtidl!scom u ajuda do Governo municipal, do Governo Fedeml c do povo. I! prcci· 
soc:fctlvamcntc- V. [:x• tem ruzlo -agilizar uma forma, mas umu forma s~riu, tal· 
"'~' o nobre Scn~llor Evcldsio Vieira tenha ruzílo - de, quando ocorrer outra 
culu midudc ~omn ~s~u. se pussur hnedlutumcntc: 011 recursos puru o E~tudo, ou, tulvel, 

sem o hurocraciullo Estudo, para o próprio municfpio, porque o j:~rdcito, os vereado· 
re~. os representante~ da comunidade~ que sentem o naaclo de pcrto.lsto, para que se 
agilize o utcndimcnto o quanto antes, o mais r4pido posslvcl, porque- graça& a Dcua 
- nào estA faltando nada no municfpio de Co\atina, Fizemo• o passivei c o impoasl· 
o,~c\. Todo o povo foi vacinado, h6 alimentos, mas~ prcci•o se recuperar- como bem 
disse o Governador do glorioso Estado de Minas Gerai•- as moradias daqueles mais 
pobres, que nilo sabem para onde v!l.o, Receba V, El• a manifcataçllo do meu aprc,o 
c meus aplausos. Vamos juntos, MDB c ARENA, A busca do• rccuraos necessário~ 
pura minorar o sofrimento dos nossos irm!l.os, que estilo sofrendo desgraçadamente 
com essa enchente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Asradcço o apanc de V, Ex• 
Sinceramente, pretendia continuar, por~m. aproveito a oponunidadc para tcrmi· 

nur n!l.o com o MDB ralando, mas atrav~s do relato dramático que V. Ex• faz da 
situação do seu Estado, com a esperança de nós todos de que o Governo acorde, de 
que o Governo seja mais acnafvcl ao que se passa cm rclaçlo a Minas Gerais, ao 
Espirita Santo c a outros Estados do Brasil. 

Obrisado pelo aparte de V. Ex•. obriaado pelas suas palavras. 
Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso, 

O Sr. Dirceu Canloeo (MDB - ES) - Nobre Senador Itamar Franco, ontem 
aqui trouxemos A bulha a catAatrofc que ac abateu aobre o Estado do Espfrito Santo c 
o Estado de Minas Gcraia. Devo dizer a V. Ex•, na hora cm que caOora o auunto 
com sabedoria c com dadas, que o Esp(rito Santo, al~m da calamidade que sorrcu, 
prestou uma colaboraçAo imensa a populações Oaaeladu de Mina• Gerais. No tocan· 
te à cidade Aimor&, que sobrevoei, o rio Doce lara:ou cm seu leito c innctiu sobre a 
cidade. arrllltando casas, carros c rcaid~ncias, trazendo um estraao imenso àquela 
cidade rrontciriça. E dez mil pcsaoaa, ná primeira hora, dez mil pcuoas de Aimorb, 
no Estado de Minas Gerais, IC .deslocaram c foram abrigadas na cidade de Bailo 
Guandu, municfpio tambtm atinaido pela inundaçAo c 1ituado no meu Estado. 
Portanto, desde a primeira hora, o Esp(rito Santo colaborou com Minas Gerais, 
as&istindo sua populaçAo naaclada, no que toca A populaçlo de Aimort:1, socorrida 
pela população de Builo Ouandu. Portanto, V, Ex• tem, como manifestou o nobre 
Senudor Moacyr Dal\a, o aplauso do Espirita Santo na hora cm que reivindica parn 
Mi nus Gerais, como reivindicamos r)ÓI para o E.ipfrito Santo, paro~ o Estado do Rio, 
Pernambuco, Bahia c para todos os Estados que foram atinaidos por esta calamidade, 
os audlios do Governo, para que a sua bolsa se abra mais. NAo atravb de um impo"' 
to inconstitucional, cm que o homem que nAo tem nada com a enchente vA paaar os 
prcjulzos ocasionados pelas Aauas cm cidades devastadas por essu inundações, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obriaado, nobre Senador 
Dirceu Cardoso. Ainda ontem, tive oportunidade de ouvir V, Ex• no seu relato c 
conhecia, tambtm, a auistencia que o Espirita Santo pre~tou a alsumas cidades da1 
Minas Gerais. Estou certo de que, coi-,1 o Senador Murilo Badaró, que aqui reprts::ntr.. 
o Partido da Governo, poderfamos, nós dois, cm nome do Governador Ozanan Coe· 
lho, agradecer aquela assist~ncia que foi prestada a Minas Gerais. 

O Sr. Marcoo Fnlre (MDB - PE)- Pcrmilc V. Ex• um apanc1 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Ouço V. Ex•, nobre Senador 
Marcos Freire. 

O Sr. Mareo~ Fnlre {MDB- PE)- Quero aolidarfzar·me com V. Ex•. no 
momcntn cm que traz o aeu dcpoimcrito sobre a traaWia que se abateu cm seu Estado 

· cm rac:c das enchentes c o faço de maneira extremcmcntc sensibilizada, porque devo 
ocupar a tribuna da Casa, loao após V. Ex•. para dar. tambtm, o meu depoimento 
cm rclaç!l.o a Pernambuco, que natc in1tante 6 atinaldo pelo ponto critico da• cnchcn· 
tcs do Rio SAo Francisco. Estive, h4 poucos dias, lnspccionando Ioda a Arca atinaida 
por aquela cheia de cxc:cpcionais proporções c assisti de perto toda 11qucla trastdiu 
que cstâ vivendo a populaçAo próxima uo rio da unidade nacional c, conscqUentcmcn· 
te, sei o que o povo de Minas Gerais, ao lado de outros Estados, sofreu c catA sofrcn· 
do. Receba V. Ex• a minha •olldariedadcc a do povo de Pernambuco • 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrisado, nobre Scnudor 
Marcos Freire, pela solidariedade de V. Ex• quando tambtm lembra as cheias do rio 
Silo Francisco, este rio da unidade nacional, este rio que nasce cm Minas Gerais, na 
Serra du Canastra. 

O Sr. Omtn Qulrcla (MDB- SP)- Permite V. Ex• um upartc1 

O SR. ITAMAR FRANCO IMDB- MG)- Ouço V. Ex•, nobre Scnudor 
Orestes Qu~rcia. 

O Sr. Omla Qufrcla (MDB- SP)- Nobre Senador Itamar Franco, ontem, 
durante o pronunciamento do nf't'io companheiro Dirceu Curdoso, tumb~m quis 
solidarizar-me com S, El• pelas dificuldades c -pelo• danos sorridos pelo Espirita 
Santo c elpcndi ulgumas opiniões sobre o que cu achava a respeito dessa ocorrência. 
Mas, nilo queria ficar ao Judo, sem me solidarizar com V, Ex•, quando V. El•, que 
bçm rcprcsentu o seu Estudo uqui, no Senado da Rcpllblicu, lamenta as ocorr~ncins, 
us culumidudes c tumb~m as dcliclencilts no atendimento das reivlndicuçõc:s ju8tus do 
seu Euudo, por parte do Governo Ccntrul, Quero cu, que pertenço u um futudo que, 
felizmente, gruçua u Deus, nJo sorrcu cnc drama, essa trag~diu, rcitcrur, incorporun· 
do·mc uo discurso de V, El•, que acredito que o Governo Ccntrul, c V, Ex• tc5tcmu· 
nhu isto muito bem com Clplicaçõcs, com ctudos, deixou muito ta desejar quando des· 
sus ocorrências cm todo n Pnls, talvez por fultu duquclu scnslbilldudc inerente uo~ 
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~0vernos Jegitimumentc: invc:lltidos através do voto popular. E, tamb~m.lembrar que 
O'l elr.erdclos do nos~o eminente companheiro Josf: Lim, pretendendo justilicur esse 
recolhimento adiantado do Imposto de Renda na fonte, também carecem de funda· 
mc=nto, na minha opinião, embora respeite profundumcntc a opini!lo de S. Ex•, 
porque, se é bem verdade que é uma minoria de brasileiros que vai pagar esse tributo, 
0 (ato é que ele é ilegal. E cc::rto que nilo é um aumento de tributo, é aumento da ur· 
rccudaçilo antecipada, Ora, o tributo tem uma data para a sua arrecadação c se nós 
untecipurmos a arrccadaçAo, estamos fugindo dessa data, o que é uma violência 
constitucional, bem analisada, no sentido jurídico, Eram estes os dois aspectos que 
qucriu trazer no discurso de V, Ex•, congratulando a oportunidade c inteligênciu com 
que V. Ex• trata da mutt:ria. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço ao nobre Senador llamur 
Franco, o que, aliâs. lamento, nllo conceder mais apartes porque o seu tempo j!& estO 
esgotado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Obedecerei a V, Ex•. Sr, Prcsidcn· 
te, agradecendo ao nobre Senador Orestes Qut:rcia esta solidariedade. 

E para terminar, Sr. Presidente, deixo o apelo para que o Governo Federal libere 
o& recurws neccssArios a Minas Gerais, nllo pela fala do orador, mas, sobretudo, 
pelos apartes aqui recc:bidos c, cm especial, do Senador Murilo Badar6 que forma na 
Bancada do Governo. Nesta esperança, Sr. Presidente, esperamos que, num futuro 
bem próximo, deixemos de acusar a m4quina burocr4tica 'do Governo c que este, 
acima da burcx:racia,seja aenslvel aos reclamos das populações sacrificadas. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, HENRIQUE DE LA 
ROCQUE NA SESSÃO DE 8·J.79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pronuncia o scsuinle 
diacurso,) - Sr. P]"pidcnle, Srs. Senadotc5, Srs. Jornaliatas, companheiros de luta 
parlamentar e convivtncla bcntnca para o Poder que intearamos: 

Daejamos que as nouaa palavras iniciais sejam dirigidas aos novos companhci· 
r os de alividadc parlamentar na Casa, Novos agora, mas todos j4 testados cm 5evcras 
lu tu cm buaca da defesa do povo. 

Ao Senado da Repllblica chcaam os que jamais canaaram de servir a sua Pátria. 
Aqu'&usislas panidârias nlo separam 01 corações. As fronteira• ideológicas sllo. res
peiUtdaJ como iddrio de cada um. 

Saudamos a todos c pedimo• que nos ouçam quando no pronunciamento q"c es
tamos a fazer, cxaminarcmo• a parte da Mcnuacm do Excclcntfuímo Senhor Presl· 
dente da Repllblica, remetida ao Conaraao Nacional, referente à Ju1tiça. Começa
mos ao que no1 propomos dizendo que: a imperfeição da justiça a:cra a principio o tcr
rori depois, o dcdnimo c, por fim, a hecatombe a que a levam a disputa peasoal c polr· 
tica c~ quando o direito, pusando à lenda, permite a vitória do mais forte, no flsico c 
na abutança. , 

O conceito t nouo c i: fruto da crença irrCYcrsfvcl de que um povo sem a Lei que 
lhe ampare, mas que o puna 1amWm c sc:m uma justiça capaz c independente, não t 
diana da sua própriaaobreviv~cia. 

A11inalando o Prcaidcntc Ernesto Ocisc:l, no infcio do capitulo dCJtinado à Justi· 
ça, que o &cu respectivo Minist~rio responde perante o Presidente da Rcpllblica, pelu 
coardcnaçno pa!Uica do Governo Federal e pe-las relações com os demais Poderes, 
com os Estados c com o Distrito Federal, louva o cntro$3mcnto entre us \lárias esferas 
govcrnamcntaili, 

Pondera Sua Exccltncia, na esteira das suas aprccn!iõcs quanto a ordem pública c 
estabilidade politica, que com a rase das fnmquias democráticas iniciada a I• de janei
ro: "Abre-se um cr~dito de confiançn às elite! cm todos os segmentos da comunida
de brnsilcim, cspc~iU:Imcntc a classe politiCII, que possui maiores rcsponaabilidadcs no 
pacto social, estabelecido com a Naçil.o na expectativa de um elevado comportnmcn· 
to", c continua: •·o Brasil completa um ciclo de sua história quando atinge a umu 
nccndrada coniti~ncia patriótica M de colaborar cficnz c dcdicadamcntc, no prossc· 
gulmcnro da construção de uma sociedade cm que se ajustem, com cquillbrio c !icnsu
lc7., as liberdades individuais cu participaçil.o colctiva rcsponl4vcl no processo dccisó· 
rio dos muis aho1 intcrcuca nacionais". 

Somos testemunhas do perlodo c~tccpcional que o );rnsil superou. Em diversas 
oportunidudcs foi anunciado o desejo govcrnamentnl de retorno às franquias demo· 
crdticns. Muscm politica, sobretudo, nno se faz o que se quer c qunndo se deseja fazer. 
·E assim, os que aspiravam a esse desiderato nDo lograram obte-lo, visto que u Revolu
ção de 64, rompendo a estrutura constitucional do Pais, teve cm seu desdobramento 
futos c acontecimentos ditando implicuções das mais variadas c altamente preocupan
tes, , 

Mus o Presidente Ociscl prometeu, lutou muito, calculando os riscos, c só os pas. 
sionallzudos ln txtnmls o negam, dcbcnrd o Governo sem u vigtncia dos utos de cxce
çllo que cm rcalidadcj4 haviam sido superados. 

Em casos tais o verdadeiro Homem de Estudo t: aquele que tem 11 sensibilidade de 
perceber u llnsia nacional c, sem demagogia, mas com total forçu de decisllo, murcha 
para o pano sclluro dulcgulidlldC inconteste. ê cxatamcntc, cm nosso entender, o cu
so C!ipccllico do honrado Presidente Ernesto Ociscl. A combt~tlvu OpoRiçDo ciumou 
centcnus de vezes cm buscu do que o Pmidcntc propôs uo Congrcuo c lhe foi dercri· 
tio, no momento cm que lo'C con~cicntlzou que: cstu conduta nno seria uma quimera 
nem sofrcriu o dcsgaKtC: de uma contestuçAo 11~ria, Louvamos, U8~im, u novu ordem ju-

rldicu que hoje usurrulmo!l, com rcOexos altamente alirmativos no Parlamento 
bra!iileiro. 

A Mcnsugcm prossegue ressaltundo o cn\IÍO da l.ci Complementar, dispondo SO·· 

bre a Organi;o:nção da Magistratura Nacional. Centenas de emendas foram apresenta· 
das na Cúmura, ao Projeto, o que levou seu nobre Relator, o Deputado Thcobaldo 
Barbosa, a optar por um substitutivo ao seu texto original. No Senado, clu roi tum
b~m emendada, o que determinou o acu reenvio A Câmara dos Deputados, para aprc
ciaçllo das emendas aprovadas nc•ta Casa. Mattria altamente polêmica, basta vcri· 
ficar-se o número de emendas ao seu texto apresentadas, paru se constaUir u proccdi!n· 
cia da nossa ulirmaçlio, Foi u atitude presidencial positiva, de vez que, de longa d;tta, 
era nguardada u codificação de uma lei sobre a estrutura orgânica da Magistratura 
brasileira. e conceito acuciano, mas pouco importa ser lembrado, que o perfeito só 
pode ser obra de Deus. Para atingirmos um resultado bom, é ncces~ário que se tente o 
que se deseja cm busca da concretização uguardada. 

Não~ ses:rcdo que a Mensagem mlo agradou de rorma unllnimc uos Magistrado'" 
brasileiras, que reagiram a vArias dos scu1 textos. Houve movimentação contra mui· 
tus de suas inovações, fato facilmente explicado diante da import.dncia da lei discutida 
c votada, 

O eminente Ministro Cordeiro Guerra, do Supremo Tribunal Federal. cm decla· 
rações prestadas à Imprensa na cidade de Campinas, afirmou: ''A Lei Orgânica t uma 
nccc:uidadc largamente sentida por todos os homens de espirita público do Pais. Ela ~ 
um esforço sincero para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário Nacional. E o eminen
te Magistrado prosseguiu: "O Legislativo seguramente examinará o projeto, corrigin· 
do os licus erros. O imponantc ta cxist!ncia de um Conaclho Nacional de Magistrutu· 
ra c de um Códiao de Etica. Isto é o principal, o resto~ acessório. • 

O Sr. JubuPauarillho (ARENA- PA)- Pcrmilc V. Ex• um apanc~ 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA) - Emincnle Lldcr, é 
uma honra ouvi-lo. 

O Sr. J1rbu PIUirinho (ARENA- PA)- Exatamcntc neste passo do discurso 
de V. E.x•, ao qual estou prestando a devida atcnç4o c cm que acaba de fazer uma 
citação do Ministro Cordeiro Guerra, poderia V, Ex• me esclarecer um problcma1 A 
OposiçAo -c ouvi iuo por pane do Lldcr da OposiçAo na Câmara dos Deputados
declara que esse Conselho de Masistratura de UI.) modo desfigura a Lei Orgânica que, 
na verdade, retiraria do JudiciAria as suas prcrrosativas fundamentais, entre elas a 
vitaliciedade. Concorda V, Ex• com esta crltic:a1 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - Nilo, De lonsa 
data, freqUentando os tribunais, sentindo o pensamento de cmincnlCS figuraa que in· 
tcaram a sua cllpula, c sobretudo do falecido Ministro Rodriaues Alckmin, de todos 
ouvimo• sempre a ncc:euidade imperiosa, indilpcn:a4vcl, deste Conselho de 
Masistratura que: a lei pretende CJtabclccer. 

E ainda cxautmcntc anteontem, em vilta à Calenda Corte Suprema brasileira. c:m 
palestra com S. Ex• O Ministro Cordeiro Guerra, ele nos mostrou um jornal de 
Campinas ao qual ele deu aquela entrevista auinalando cxaU!.mcnte isto: que se nó" 
obtivtucmos da Lei OrsAnica cuas du11 bcncucs, ela já teria sido amplamente 
compcn•adora. Mas o Governo nlo pretende que a Bfblia da magistratura seju uma 
obra intocAvcl. O tempo h4 de mocA-la c dela cxpunsir o que realmente não u cn· 
grandccc. Mas sem a aua claboraçilo, assinale-se, nunca a tcriamos c, roi por is&o, que 
o Governo enfrentou, como cm tantas outras drcns, mais umn tc:mAtica pol~mica. 

O Presidente Oeisel deseja o que a NMçio aspir.t, uma justiça permanentemente 
esclarecida, imp11rcial. independente, mas para tanto t indispensável que os 
magistrados tcnhllm a outorga irrevcrsfvcl do poder de que carecem, para o constante 
desempenho de suali altas funções. 

N~o conhecemos nada mtaili clcvudo, nem mais grandiow, nem mais tcrri.,cl, que 
a missno de julgar. Descobrir a verdade na nebulosa com que a envolvem os astutos, 
resistir h pressões que o rodeiam, sem pieguice nem cx.ascros, conhce1:r o coruçJo 
humano com suas b11tidas mensuradas tantas vezes com as fraquczn!> tlpicus de cadu 
um, eis a minllo do magistrado exalando sempre o perfume do ine1:nso divino. 

A Mcn!>ugcm cm apreciaçilo, do Senhor Presidente da República, se rererc cm 
seguida à tramitação do Projeto do Código Civil c à rcvogaç~o via conlititucionul do 
Código Penal c o retorno ao EAccutivo do Código de Processo Penal. E desejo do Go· 
vcrno modcrnizA·IoSJobretudo face às modificações introduzida/! pc:la Lei n9 6.416, 
de 24 de maio de 1977, que reformulou o sistema de penas, restringindo aquela~ 
privativas du liberdade aos autores de crimes de maior significuçilo c deferindo aos 
juizos vArias opções paru punir os dclinqacntcs, 

"Por isso, com a finalidade de buscar eficiente soluç!o, a curto prazo, das maili 
agudas dinculdadcs no cumpo dll exccuçAo penal, autorizei, - dizia o Minbtro 
Armando Falcll.o- no inicio do ano passado, a rormaçllo de um Grupo de Trabulho 
que, upós estudos minuciosos, optou por agir aobrc a legilo:luçllo vigente, c\litando, 
pois, intcrfcrencia nos projetas do Código de Processo Penal c da Lei du~ 
ContruvcnçôcH Pcnois c, aindu, no projeto de lei que propõe alterações no Código 
Penal de 1969 (vucontc), atuulmcnte sob exume du camura c do Senado. O Grupo 
cingiu-se, portanto, a propor a rcformulaçllo, com modificuções, acréscimos ou cortes 
de textos, dos diplomas vigentes nu drcu penal. Nno foi contemplada u purtc con· 
cernc:ntc 11011 dclitvs de tr4nsito c ao11 de uso, porte c trllfico illcito de tóllicos, porque 
jll cntl'lo existiam trub11lho11 c:~pecfficos." 

Sobre C1tol Lei, Srs. Sc:nndorcs, M pouco OU\Iiu do combativo advogado Uno 
Muchudo Filho, n•acido nu~ bundus do Mnrunhno, ouviu do Deputado l.inn 
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Muchado Filho, o que ouvi de dezenas de advogados brasileiros que, neste instante, o 
Governo huviu realmente di:crctudo 11 abertura, li ubcrtura jurldicu do Pais. a por ÍSSll 

que dou um dcstuquc especial u esta Lei. 
Diz ainda a Mensagem; 

"Com a prcocupuçi\o de rcrolvcr o problema da supcrlotaçilo das 
prisões, sem contudo deixar os delinqUentes inwuncs, foi procur01du uma 
soluçilo condizente com a moderna tcndC1 ...... de reservar as penas privuti· 
vus da liberdade somente para os autores de delitos mais gruvcs, c pura 
aqueles condenados cujas caractcr!sticaa de personalidade auim o exigem, 
De igual modo, procedeu-se quanto à prisão provisória, a itr utilizada 
somente quanto c na medida, cm que for ncc:cuária aos intcrcucs da 
Justiça, A acsurança social c A ordem pública. Para os demais casos, vêm 
sendo sugeridos pela doutrina soluções diversas, de que o projeto se valeu, 
amoldando-as, por~m. A realidade brasileira." 

"Foi levado cm conta o conceilo de que o rcsimc penitenciário nAo se 
restringe ao recinto do estabelecimento prisional, combinado com o mo
derno entendimento de que o condenado deve, tanto quanto possfvcl, 
permanecer no convfvio social. Em dccorRncia, all:m da ~nfasc dada As 
penas acessórias, acrescentaram-se, às já previstas no Código Penal, condi
ções de fBZer, a serem observadas pcloa condenados cm regime de 
suspcnsllo ou de livramento condicional c foi prevista 11 fiscalizaçll.o do 
cumprimento da pena acessória c das condições da auspensllo c de 
livrcmento condicional, de acordo com as nossaa realidades c a nossa 
experiência, estimulando-se a participação da comunidade." 

O Sr. Aderb•l Jurema (ARENA- PE)- Permite V. E"' urn aparte'! 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muita sntisfa· 
ç!lo, nobre Senador Adcrbul Jurcma. 

O Sr, Aderb•l Jurem• (ARENA - PE) - E com prazer que estou ouvindo 
V. E"' numa c"planação tranqUila, muito de acordo com a sua formação jurfdica. E 
quando V. Ex• assinala a necessidade de uma abertura judiciária acompanhando, 
sem dúvida, a abertura politica, cu quero congrat~lar-mc com V. Ex• por ter feito 
essa comparação, porque, indiscutivelmente, para que possamos consolidar essa 
abertura politica, precisamos de uma abertura completa do Poder Judici6rio. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Somos muito gratos 
ao aparte de V. Ex• Ele nos encoraja a proucauir no pronunciamento que estamos a 
fazer, 

Hoje mais do que ontem, a redução da criminalidade a níveis que nll.o ponham 
cm risco as vigas mestras das sociedades humanas de cractcriaticaa superiores pela 
austeridade c civismo da maioria de seus intcsnmtcs, figura entre os maiores anseios 
de estadistas, lcaisladorcs, jufzcs, professores de Direito c de Moral, dos homens 
favorecidos cm lucidez c cqulUbrio, situa-se entre as aspirações inobjctávcia, vitais, do 
mundo civilizado, luo porque o que ocorreu c proascauc acontecendo no Planeta 
impede que sonhemos çom alao acima, como seriam, por exemplo, sociedades huma· 
nas de costumes cclcatiais. 4 

No que concerne b ativldadcs criminosas mais dcaenfrcadas, selvagens pelo 
volume c divcnidadc dos danos que acarretam, pelas repercussões traumatizantc~t, 
pelos efeitos ncaativos tanlos, nos exemplos de periadosidadc roborada pela vida 
prcarcssa nodoada doa transarenores, antecedentes que individuam marginalidade 
irredutível, empedernida, c como bem o diz o profcisor espanhol Eugtnio Cucllo 
Ca\ón, cm acu livro Dertcho Penal, "a idf:ia de retribuição exige que ao mal do delito 
siaa a anição da pcna·sançllo, para a rcintegra;Ao da ordem jurídica violada c o 
~estabelecimento da autoridade da lei infrinaida. Esta conccpçD,o t altamente prollcua 
aos intcrcascsaociaia, que conserva c visoriza no povo o sentido de justiça c dá A rc· 
prcasno penal um tom moral que a eleva c enobrece". 

Nos outroa casos, isto f:, na maioria, 11 innuencia de lhcrins sobre Von Listz, 
lembra o Profcuor Calón, trouxe dcsprcstfaio à pena rctributiva, deu triunfo A pcnu 
nnaliata, ao sentido de prcvcnçlo ctpccial hoje cm fastfaic, pois, como presa o 
Professor Calón, "a pena nAo dcvc limitar-se, de modo exclusivo, a uma mera tunçno 
rctributiva, tem que aspirar pela rcallzaçlio de fins prAticas, cm particular, o da 
prcvençllo do delito. Sobre um mundo de justiça tem de realizar estca fins: 

A) Trabalhar sobre o delinqUente criiildo nele, por temor ao sofiimento que 
contem, motivos que lhe afaste do delito no ruturo (lntimidaçAo), c, sobretudo, como 
finalido.dc preponderante, o.spirar, quando forem possfvcis c ncccssArias, a sua refor
ma c reincorporação à vida social {corrcçllo). 

A Lei n• 6.416/77, fruto de Mcnsaacm do Senhor Presidente da Rcp!.\blicu, 
in1criu cm nossa lcslalação penal medidas politicas de altitude, no sentido rccupcrati· 
vo exposto, provid~nciaa à altura de um Pala que po11ul F11culdadcs de Direito desde 
1827, compatlvcls com a evolução do Brasil, 11profundando tcndencias salutares 
apenas 110oradas na Lei n' 5.941/73. 

E cena que n1lo distendeu seus preceitos aos civis c militares processados pela 
"Justiça Castrense", iscnomia que o Projeto de Lei do Scn11do n• 240, abrigando 
projeto nouo, corrialu. 

Euc cochilo (at6 Homero cochilou) de nenhum modo empana o revestimento 
humano, aoclal,l:tico, clcntfflco a que o diploma cm referencia, rico de fundamento~ 
IIIIOOU, 

O Poder Público abriu capuço nas priBõea paru malfeitores tcmfvcis pela nuture1.u 
de !IUUJ Investidas contru a vida humana c contra a propriedade, gente que A mlnguu 
de aulas, de vagas presidiArias, continuava cm liberdade, cm Impunidade, cm bom sob 

sentença condenatória, o que, no dizer du "&posição de Motivo~>" da Mensagem 
Jlrc.!!idcnciul que produziu a lei, vinha escanduliz11ndo u opiniilo pública, estimul11nd1l 
o delito, fomentando insegurança pcs~oul, gerando corrução no orgunismo policia\, 
desprestigiando u uçilo da Justiça, desacreditando a função intimidativu da pena. 

A vantagem maior dü Lei n' 6.416, toduvia, cst6 ncncs tcuos que acabo de ler, 
onde o lcgisludor atende à fl/oJofla jurfdica qut atribui, ao direito ptnal, fun,ào qut o 
alinha com o direito prll'tldo, ruJ conurva,iio e prottçào dru dirtltos humanus. Altnd•· 
cotuidtrando que muitos delitos ocasionais Jdo cometidos por strts humano.f lnofrnsivu.f 
(Vide Wilhclm Saucr, fecundo profcuor da Universidade de Koniasbcrs, Livro "Filo· 
sofia Jurfdica y Social", trad, do prof. L.L. Lacambra, da Universidade de Saragoça). 
Que assim, faze-tos cumprir suas pequenas penas nas mesma~t aulas c cubfculos, nu 
mcamluima atmosfera malsã cm que criminoaos consumados, dcstituldos de aenti
mcntos de piedade c probidade, seres abomináveis, cumprem as suas, as respectivas, 
scrim contaaiar, dcssraçar infrutorcs de rccupcraçio rAcil, de rccntrosamcnto social 
prcsumfvcl, Seria o equivalente de hospitalizar aripados ou vftlmaa de sarampo, cm 
contisliidadc, cm leitos siluadoa u centfmctros de distAncia dos cm que alojudos 
docnlcs de cólcra-morbo ou de peste bubónica ... Pela Lei n• 6.416, o delinqUente de 
que a mesma se ocupa, julgado c condenado, ao invf:a de cumprir a acntcnça, fica cm 
liberdade. Se durante certo cBpaço de tempo nllo delinqUir, a pena cm suspenso se terá 
por cumprida. Se, pelo contrário, incidir cm novo delito, de qualquer tipo, o juiz o 
farA cumprir uma c outra, que venha 11 receber. Easc o crittrioj6 hA t~mpo adotado nu 
Holanda, Noruega, Dinamarcu, Alemanha Ocidental, Bl:laicll, Inglaterra c França c 
que l: anãlogo ao probation systtm dos Estados Unidoa. 

O Senado, nu csrcnt de sua compct~nciu conatitucional, complementou o citado 
diploma legal cm Arca por ele não coberta, Com efeito, nll.o estavam contemplados 
com u Lei n9 6.416 os condenados pela Justiça Militar. Foi quando u no~a Ca!la 
Legislativa elaborou c apóstramitaçAo rigorosa, sobre o Projeto 240/77, ci-lo trans
formado na Lei n9 6.544, de 30 de junho de 1978, Pelo seu texto, as benesses legais c 
processuais da lei penal comum se transportaram para os Códigos Penal c: Proccssuul 
Militar. 

Aqui cabe uma rcminisc~ncia. Quando a Mcnsascm da Lei n9 6.416 ao Congrc:!i· 
so chegou, pretendemos estendê-la aos condcnado5 pela Justiça Militar. O nobre Rela
tor da matf:ria fêz·nos a advcrttncia de que embora o conteúdo, o cerne, o sentido da 
emenda fosse louv6vcl, ela deveria constituir projeto A parte. A nossa emenda foi 
rejeitada, mu não descansamos. Formulamos um projeto especial, estendendo os 
beneficias dessa lei a todos aquclc.que condenados fossem pela Justiça Militur. O nos· 
ao projeto recebeu, de logo, parecer favorttvcl da douta Comisllo de Constituiçllo c 
Justiça, da lavra do nobre companheiro, Senador Heitor Dias, c, na tramitaçAo regi
mental, recebia tambtm, substancioso, parecer favorAvcl do nobre Senador Viraflio 
T4vora, na ComissAo de Seaurança Nacional. Veio a Plen6rio, aguardamo& consultas 
que o Executivo fez ao Ministtrio da Justiça, c ele opinou ao Senhor Presidente da 
República que a materia apRscntada pelo Senado da República era totalmente 
válida. Sua Exccltnci11 o Senhor Presidente da Rcp\1blica houve por bem mandar 
ouvir o EMFA. O Projeto do Senado foi ser examinado no EMFA. Um grupo de 
trabalho foi orientado sob asupcrvislo do Coronel Kurka. Tivemos a honra de deba
ter o projeto alsumas vezes com o referido arupo de trabalho ao qual cumpriu o 
exame da sua rcpcrcusailo nas Forças Armadas. 

Elaborado o parecer da Comiu3o especifica para o seu estudo, o fidalso Ocnc:ral 
Tcóphilo Gaspar convocou-nos para um debate final. Em 14 chcaando, emocionado 
mesmo, encontramos o General Tcóphilo Oupar cm companhia do Almirante Qual
ter, para debates que foram secretariados pelos Coronel Ancora. 

Disse-no• o General Tcóphilo quc'havcrfamos responder 11 indaaaçõcs; que us 
três Armas, ouvidas, opinaram de forma divcna: o Ex~rcito, a favor do. lei de forma 
parcial; a Marinha, totalmente contra; a Acron4utica, totalmente a favor. Em f11cc 
dcua divcraencia, era preciso que caclarcducmos ao Alto Comando c à Dircçllo do 
EMF A as d6vidaa, para que o mesmo fo11c liberado ou fulminada a proposição legis
lativa, sob a sua tela, sob a sua aprcciaçllo. 

Deus lnapirou·noa, c o projeto era totalmente vAlido c di11o convenceram-se os 
comandanlca-maiorca do EMFA. Dillc•noa o General Tcóphilo: aaora vA, discuta·o 
problema com o General Moracs Rcao, na Casa Militar. 

No dia scaulntc, estava tendo a honra de, com o General Moraca Rego, discutir u 
propoaiçllo do Senado, O General nllo conhecia ainda a mat~ria. Chamou determina· 
do Coronel, seu aUCIIOr, c pauamos para o aablnctc do Ministro Oolbcry. Quando lá 
cst4vamos, tivemos a arande nolfcia, que era trazida pelo General Moracs Rego, de 
que u Ca111 Militar havia liberado o nouo projeto, c que etc era totlllmentc proce
dente, c que contlnuAucmos a nosaa luta, porque tinha o seu apoio. 

Comuniquei ao eminente Lfdcr de cntll.o, o Senador Hclvfdio Nunes, alibcraçi&c 
do projeto, Aqui chcaando, encontramos o Senado cm obstruçllo total, comandada 
pelo Movimento Dcmocr!tico Brasileiro. Fomos li. presença do Senador Itamar Fran· 
co c npllcamo•·lhe o que pretcndfamoa, S. Ex• prometeu ouvir o Senador Paulo 
Broaaurd. No dia acsUintc, o MDB concordava que a proposiçAo do 12• lugar pus
sane pura o primeiro lusa~ nu Ordem do Dia. Em sesuidu, votamos o liCU mtrito cm 
dois turnos, c a Cdmara d01 Deputados, tendo como Relutar o Deputado Joat: BonifA· 
elo Neto c com o rcqucrlincnto de uraencia assinado pelo MDD c pclu ARENA, 
permitiu que, no dia JO de ju"ho de 1978, a cxlcnsno de uma lcllibcrludoru foue ui· 
cançar aqueles que foram condenados pela Justiça Militar. 

O que nós prctcndlumm era juatumcntc 11qullo que a lei do Prcaldcntc Geiscl 
permhlunoa condcnudoa pelaJultiça Comum, Isto b, que aqueles que fanem condcnu
dos ut6 2 anos de prisão pudessem cumprir suas pcnua cm suua caa111, desde que seu 
comportllmento c untcccdentcs assim uconaclhuuem. 
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No proiClll, rcrmiti·L·'C I~Lm~tm que <HjUtle que fo"l' condenado pel;t Ju,\tÇ;I 

~.lilit;tr pude.,,c rc..:orrcr ~oltu, qut pude~~c emhargar \ihenn. o 4111: o Códii'u h:nal 
~lilililr vigente n;Ll:p,•Cil n:io tolera lõl, 

Assim, o Senado d01 RepúhltCó!, com o apoio dtJ f'rc~idcnte Clci~el, que levou apc· 
ua~ I:! hofils para ~;mctonar u lei, permitiu que hoje ma i~ de 500 hra~ih:irn•, tivc~\cm c 
1 Í\SC/11 a li herdade apth ii lr.i 'lue o Governo Geisel re~nlveu ~ancionar, numa hor.t de 
indiscut!vel hna inspir;u;í'lo. 

EnfutilU·~e como medida ultamcntc positivu- di; a Mcn~ugcm- n9 I'J.50J, de 
Pl de sctemhro de IIJ7H, que criou cento c quatro"novas Junta~ de Conclliaçúo c Jul· 
,~.:amcnto c consignou asjurisdiçõe~ de todos esse~ ór!lào~ d11 Primeira lnst:tncia, na~ 
nove Regiões dt! Just!ça do Trab;Liho. 

Ultimam-se" estudos, no~ tran!imitc a Mcnsugcm imponante noticia, paru a cria· 
çih1 do Sistema Nacionul de Com;olidaç~o Legislativa, tarefa da muior mo1gnitudc:. 
Trata-se igualmente através do Sistema Nacional de ldcntifiC'otçào dus Pessoas 
Naturuis c uniformilar as numerosas fontes de idc:ntilicuçào, imprimindo a nccc:ssârill 
confiubilidadc aos documentos expedidos. Como órgão central do Sistema, a lnstitu· 
r o Nacional de ldcntificaçila &erá transformado no Oeparlamento Nacional de ldcn· 
tificuçilo, de onde será irradiada a sua açllo c o seu controle. 

O combate ao tóxico, com a açllo preventiva, fiscalizadora c repressiva, prevista 
na Lei n' 6.36H, de 21 de outubro de 1976, está sendo rcvigoradu, pasllando u sua 
subordinuçilo ao Ministério da Saúde. Nada mais necessário, sabemos o quanto signi· 
fica hoje, no mundo que enfrentamos, o desgaste humuna motivudo pelo uso do~ 
entorpecentes, cm suas mais variadas implicações. Urge o combate, o bom e intran· 
sigentc combate contra os traficantes de tóxicos, ricos ou pobres, poderosos ou fracas. 
O problema está atingindo as raias do inconceb(vcl e us tragtdiall que ocasionam dei· 
xum perplcxu uma sociedade intranqUila. Os atentos r~ra a legislaç~o que regula o as· 
sunto sabem que houve tempo cm que o viciado tinha a pena igualitária ao traficante. 
Era a tcntativu de intimidar o paciente com uma açilo psicolcgul. A cxperitncia 
demonstrou 11 inopcrância da orientaç!lo. Marchou·se,ussim, para o ugravamento da 
f'!Cna a ser uplicada ao contraventor, cncuranda·sc o dependente como carecedor de 
as~isténcia médica c p~icológica, cm buscu da sua rc:adaptaç~o social. 

O tóxico se e.~f'Jraia mundo afora. Nos Estados Unidos, segundo estatísticas di! 
Orgunrla.;ão de Suúdc, o número de viciados atinge a vúrias dezenas de milhõc~. ,, 
título de curiosirJade investigadora, ci~ os diverso~ puisc~ face aos seu~ v1dado,. 
Primeiro China, segundo Estados Unido~. terceiro Grà·Brewnha, quarto Bru~il. 
quinto Argentinu, sexto México, sétimo Bolívia. Es.ta ~ umu hierarquização dos 
dependentes do vicio, não ubrangcndo os utcoólntras. Em lcvuntamcnto feito cm IH7 
!JtJ~pitais, pela Comis~ào Nacional de FiscaliliLÇ~Ll de Entorpecentes, veriliC<~·~c que 
50% deles silo vinculados à muconha, morfina, ópio c o rcstnntc por :tlcoolismo. O Dr. 
(hwaldo Morucs, em palestras. rcaliladas no Centro de Pcsquillas, concernente~ :1 
matéria, a~sim se c.\pressou; 

• "O~ tú:~;.icm rossuem funçào criminógc:na indutora do crime, pro· 
voc;mdo distúrbios da conduta, que culminam por le~ar o mdtvíduo a umu 
pt>tcnsc tóxico·o•nfctônica. Con~tata·sc, a~sim. que ll combate ao tóxico 
dc\C·M:'Ctlll~tituir !>Cm dúvida numa cruzada nacional. 

Mas a ur;ào governamental, na área do Minbtf'rio d:t Ju~tiça, soh o conlitndu dn 
eminente Ministro Armando Falcàu, com a colahtlraç:1n de CljUÍpc altamente equipa· 
do~ rura o seu mister, praticamente concluiu os textos do novo Códi~o Nacion:1l de 
Trânsito c da Lei de Crimes de Trânsito. 

O volume de ucidentes de trânsito, alguns culposo~ outros dolosa), c.\igcm n:1 
tt>~lidudc uma Jcgislar;~o cspccificu para o seu controle c aferição. "Tendo sido acre:...:i· 
dos ao Ministério da Justiça o!i Ocpurtumcntos Nacional de Tr[msito c Penitenciário 
Federal, foi pos~fvel viabiliz<lr diversas inicintiva~ de interc~~cs .::omum da Uniiln, 
btados, Territórios, Distrito Federal c Municlpio~. sendo digna de mençlo a 
particif'laçí'lu da Pasta na claboraçilo das projetas de fusJo dos Estado~ do Rio de 
Jo1neiro e Guanuhuru c no desmembramento do Muto Gro~so, bem assim no f'lrtlccsso 
de instul:~çào dessus Unid11des da Federação''. 

t\ Policia Federal teve um novo Regimento Interno c foi equipadn de forma 
'ub~tanci:~l. Com seu cdificio sede, inuugurado cm Dr..uilia, c com us suall unidud~:ll 
rcgionuis, con~truida~ ou ampliadas, sendo de se unotur u intensificação d:1 \'igilânci:. 
nas fronteiras no combate do tráfico proibida. A Acadcnlin Nucionill de Policia pre· 
f'liiTOU, nas último~ 5Hnos, cercu de dois mil policiais fcdcrni~. 

Agora cnrutizumos que havia sido ptJstu em prátil."ll, no Governo do Presidente 
Médici, u criaçllo de uma Assessoria Pcnitencit\ria,I.'Om {lll rC~JlCCIÍ\'OS empenhos par.t 
a mc:lhoriu mutcrial das regiões c prcpuruçllo de pessoal. MIIS n viubililtLçàu de projc. 
tus mui!i ousados c'burruva nu incxistCnciu de uma estrutura udministruti'fa de upoio. 
Foi proposta enu\o a ampliuçllo das atividudcs pc:nitenciârius no Mini~tério da Ju~ti· 
ç.L, sendo criudos o Conselho Nucianul de Pollticu P.cnitc:nciária c Oepurtumentu 
PenitenciAria Federal, sendo I.'Cicbrados vários convénios nu linha ad~J\uda. Será feita 
ampla pesquisa de car(lter sociológico cm dimen~ões nacionais ~obre li populaç~o 
prhinnul do Bra~il. Tiveram seus estabelecimentos nehtiL Arca concluido~ o~ l:stadu~ 
da lluhia, Ceará, Di~trito Federal, E~rlrito Sunto, Jlur6, Paruíhu, Pernambuco, l'mui, 
Rio Grundc do Norte, Rio de Junciro c Sàu Pnulu, prm~cguir.ltl ~1:. nhra~ cm undu
mcnto no Amnwnas, AluRoU~. Minus Gerui~. Rio Grundc do Sul, Rondônia, Smii:L 
Cuturina c Scrjlipc. E'iMninum·se consultns u projetot. pura u Acre, Goiú~. MiLitJ 
Gmsstl, Maio GrohMl dtl Sul c puru os Tcrritórws dt1 AnuL]"'Ii c RurmnHL. 

O utuul Governo ucrc5cenlou uo ~i~tcn111 prisional muis de 4,{)(11) h1~.Lrc~. uplletlll· 
do CrS .lll.'l50.000,0U, Mnis duas m1l vagas !\er~o cntr,gucs entre 1~ c IK mc~e~. O 

Orç;unenhl de 11}79 con~ign;, cen:;1 de C.:rS 12lJ.0tJ(J.OUl.!,!XJ, p;1ro1 qu<:: nJo h.JJ<~ ,,Jiuç.lu 
de ctmtinuid;ldc do projeto de reformulaç;lo cm ~istemutuaçào pcOIIc:nciúm. 

,\J•M<I Ulllil palavru ~obre o Mini~t~rio Púhli.::o, unc~rado atuahncrHc, por 
d1~po~11f.Jo con\litucionul, nu c~trutura do l'odcr Executivo, Quanto a ele, dc'lcm ~cr 
dt:~t>~cado~ ntl f'lt:riodo de IIJ74 a 1 IJ7'J, cm toda~ '~' ~ua~ ramiflc;~çiic.~. o~ ~Cf!Uintc~ 
(ato~ ;~dministrativos: Aprov;~çào dos Rc~imento~ lntcrnm e a implam11ç~o do PJ;uw 
de Clus~ific11çilo de Cargo), integralmente tcrminad;J no ~ini)tério Público da Untilo, 
JUnto ols Ju~tiç<Ls Federal c Militar, como do DL~trrto Federal e do~ Territórin~. Com 
rclução ao Ministério Público do Trabalho, cncontra·~e cm fase rle cant:lu~ilo, 

dependendo de manifestação do DASP. A atuaç~o do Ministério PL1bl1w junto à 
Justiça Federal foi mugnílic11, passundo u sua arrecadaç~o na dívida ativa da União, 
de 1974 a 1979, de 70 para 500 milhões de cnu:ciro~ npro~~;imadamcntc, Relativamente 
110 Ministério Público do Trabalho, rcgistrNc u implantuç;1o de assi~tência u mcnurc:. 
para melhor !iOluç~o das litfgios, cm que figuram a cargo de pessoal de ~~~~e~sor:t· 
mento superior, Atuanle se mostrou sempre o Ministério Público do Distrito Federal, 
creditando-se por um comportamento vigilante na dcfcsn da missão cspecfficil. 

Os vencimentos dos membros do Ministério Público, aquém de outros assemelha
dos, merece uma corrigenda imediata, e da nossa parte vai um apelo, para que se sane 
uma justiça tão clamorosa neste particular e~~;istcntc. 

O antigo Serviço de Documentação deu lugar, cm 1976, à Secretaria de 
Documentação e Informática, deslanchando-sc, ussim, serviço ti\p importante pura a 
História nacional. 

O Departamento de Imprensa Nacional, no período de 1974 e 1979, dcstucou•sc 
pela passagem da impressão de jornais do sistema tipográfico para o de "off·~et", a 
compra c a imilulação da fotocomposiçào e construção de muis de 2/3 do cdificio·scdc 
de Brasilia. Em 1975. cn1rou cm operação a nova rotativa com.; unidade~. 6em como 
a oficina de fotomecánica, 

O Arquivo Naciono•l, colocado agora a nível de Departamento, adquiriu um 
"status" à altura da suu destinação. Foi instiluído, pelo Decreto n9 82.30~. de 25 de 
setembro de 197~. o Sistema Nacional de Arquiva, wnho de 20 anos, que teve como 
um dos principais instrumentos a divis;lo de pré-arquivo, destinada a recolher 
docum:ntaç~ojâ produzida no Distrito Fedcrui.SF- 32 

Muito foi realizado, mas nem tudo que foi csqucmatilaoo tornou-se realidade. O 
importante é mostrar à Na~~o. com ê:nfase, a ma~~ificaç~o da obr J Jo Go\.::rn11 
Ernt~to Geiscl, nu Mini~tério da Ju~tiç.1, entregue ao com;wdo do eminente ~lini~tro 
Armundo Fal.;:,jo c a :~uxiharcs seu,. 

De no,sõl parte, da Aliança RcnovadM',L ;-.;acional, tt:mm 11 ..:c:rtc:la de ljUC Etolndc 
roi o trahalho do Go\o·crno, também ne:.~a importante P:Lsta mini~tr:rial. para onde ~e 
cnc:1minha o no~so brilhante c altamente caf'laCitado ctlmpanhciro S-.:n<1dor Pctrúnio 
Portclla. f\ão tenhamm dúvidas: o que ficou por fa1.er, c muito mui~ ainda a c.mcre
tit.ar, ele ~erú tl ~eu artífice, Scn;1dor Pctrl,niu Portclla . .-\ nm~il .::onfi;mça na ~uot ;H;:w 
c na ~uu capiicidadc de agir nm afiançam que o e\·l're~idente do Scn;tdo, por Ju:1\ 
~t:lc~. marc:1râ de form:1 :tltamcnte cons:~grador:~ a 'ua pa~~:~gcm pelo !\.lini~ti:no da 
Justiça, disto o Scnud0 tem :1 certeza. 

Texto, 1.1riginais citados: 

• LL idea de rctribución exige que al m:~l dei delito siga ]:L anic1ón de 
lu pcna-castigl.l, p>~ra la reinlcgración dei ordem .iuridica violada y el rc~· 
tablecimicnto de J;L autoridad de l.t lcy infringida. E~w concep.::ión c' ai· 
tamcntc propicia ;1 ln~ interesse) sociale~. que con~erv'ol J vi~oriza cn lit ma· 
:.a dei pucblo cl scntid{l de .iusticia y d:1 a 1:1 rcpresión pen;t! un tono mor:tl 
que 1:~ eleva)' cnnoble..:c. (f.u11cnio Cucllo C.tlón, Derecho Penal, tomo I, 
vol. ~egundo, Capítulo~ Xllf.lll- I 7~ cdiçJ.o- Darcclonu.) 

•• No debc limitar·liC de modo c:~;.c!u~ivo J una mera función retributi· 
v a, ha de a~pirar a la realinción de fines pn'\cticos, cn p:1rti.::ulur a la prc· 
..,ención dei delito. Sobre ur. fundo de ju~ticia h a de rc:tlilar c~ tu~ fine~: 

.1) obrar ~ohrc cl delinqUente crcand~l cn ~1. por temur ai sufrimerltt) 
que .::onticnc, molivo) que le 11panen dei dclllu en cl por~·en1r (mtimtdu· 
ción), )',~obre todo, como linahdad prepondcrilntc, a~pirar, coando ~on 
pmiblcs )' ncce~uria~. a ~u reforma)' re·incorporilciUn a la vida ~oci;1l {cor· 
reción). (f..C. Calón, op. cit.) 

Sr. Presidente, desejo cnfocar o que dbse ontem o nobre Líder Paulo Bro~~ard
e S. Ex•, a quem 1anto respeito c admiro, nào ~e encontw no plcniiritl - ma~ dcvn 
tecer us considerações que passou cxplicitilr; 

O nobre Senador pelo Rio Grande du Sul, na ~c~~iio de \li\Lcm, do Senado, 
<ICU~ou o Governo bmsilciro de cn\·olvimento no ~cq(Jc~tru de L:ni\'cr~indo Hodriguc~ 
UiíLl e Liliun Cclibcrti. 

Ç~mo ~urgiu u problema? O Jornulhta Luis Carllr~ Fomoura da Cunh;r declara 
ljUC, cm data de 17 de ·novem· bw de !97K, por volw dus li h~.1r:1~. en.:nntrava·~c m1 
Sucursal da rcvistu /"('ju, quund~1 atendeu a um telefonema unànimo de um homem 
falando cm espanhol, denunciando que um ca~aJ de c~tr.mgc:iro c dua~ criançil\, 
cnnhecido~ como Universindo Diá1 e Liltan, Camilu e Fran~e~ca. filho~ mcnorc~ de 
Lili:rn, c~tari;un dc:~aparecidos do <~ptv nv I lO, ~ituudo nu Rua !lotafot:.o, n~ 261, bloco 
113, lltl hairrn Menino Deu~. em Purw Alc~rc, dcsU:: o di11 12 de nm·cmbru Je 1'17!'1. 
llú de ~c notur que o telefonema ocorreu no dia 17 Jc nuvcmbw c s~1 no di<~ :o do rnc,. 
mo m6l,~ doisjornali~ta~ ;mrcuraram u Sccrewria de Scgurunç.L c a Poltcia Fedr:n1l. 

De inic-io,(: rcillrncntc estn1nh~vcl e~~e telefonema ;wúnimo upó~ dncu di<1~ du 
dc,uparecimcnto de tub pc~sou~. A chamada tt:lcf,inil'il ~cria de São Jluulo, e a pe~~u.1 
"'licit'IV:L :t vcrilicaçJ\l do que e.\UmL u~.:orrcndu'.' E por volt.t tl.1~ I h ht)fil\ dumc'IIL~l 
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dia c depois de acompanhar seu colega Joilo Batíslu Scalco Pereira, repórter fotogr61i· 
co, dirigiu-se ao apartamento onde foi atendido por uma moeu de idade entre 25 c 30 
anos, u quem indt~gou cm espanhol por Univcrsindo c 11c a mesma se chumuvu Liliun, 
nomes que lhe foram fornecidos utravb da tclcfoncmn. A porta foi aberta !icndo·lhc 
apontada dirctumcntc uma arma no rosto entre os olhos, cm.scguidu foram interroga· 
dos u respeito de suas presenças no local, por um elemento que parecia chefiar o gru· 
po que cru integrado por cinco homens armados, Responderam cm português u todas 
as perguntas que lhes foram fcitus c, por fim, lhes foi dito que estava tudo bem, que 
seriam libertados mas que nilo poderiam noticiar o acontccido.pois se tratava de uma 
operação de estrangeiros ilegais no Pais. Foi·lhes rogado tambl:m na ocasião que nilo 
denunciassem u presença dos mesmos naquele local para u pcssou que dera o telcfo· 
ncma u.nônimo. E de estranhar sobremodo u. solicitação feita, de vez que, como dcnun· 
ciar a um anónimo? Qual o anónimo que dá nome cm telefone para posteriores 
respostas? _ . 

Apó~ o ocorrido os rcp_rcscntantcs da revista Vtja entraram cm comunicaçilo 
tclcfônica com os seus chefes cm São Paulo, relatando o ocorrido. 

O seqiJestro das pessoas acima referidas, muitos desejam c, alguns acreditam, que 
tenha sido obra de autoridades brasileiras. O casal pertence à organizaçilo PVP -
Partido Pela Vitória do Povo - que IC propõe a mudar a estrutura poHtica do 
Uruguai. Lilian, cm abril de 1978, alugou um apartamento no Rio de Janeiro, onde 
cfctuou várias reuniões com elementos que vinham do Uruguai. Posteriormente, 
segundo o relatório das autoridades competentes, alugou dois apartamentos cm Porto 
Alegre pura desenvolver suas atividadcs. Um no Bairro Menino Deus, onde ela 
própria residia c, o outro, no Bairro Cavalhada, onde residia Eduardo Zabaluta. Com 
compatriotas seus aglutinava planos para o combate contra o Governo Uruguaio. Os 
dois scqUcstru.dorcs, Univcrsindo c.Lilian c as crianças, estavam sob a protcçilo da 
ONU que lhes havia designado a Sul:ciu como lugar de moradia. E estranho, portltn· 
to, que estivessem cm Porto Alcsrc, no Brasil. 

Em reinquirição do DPF, Luis ClAudio Fontoura reconheceu, por fotosrafia, Li· 
Iian como sendo a pessoa que o atendeu no apartamento. O envolvimento, que muitos 
procuram. dos policiais brasileiros com o evento comentado, levou uma criança a 
reconhecer por fotografia um delegado de poUcia, quando este delegado, no dia do 
supmtG seqUestro, encontrava-se cm Porto Alegre exercendo suas funções normais. O 
mesmo acontecendo com ouno policial, apontado como participante do seqUestro, 
que igualmente se encontrava cm Porto A.lcgrc. Foram levantadas suspeitas sobre o 
elepoimcnto de Adclil Machado lanzcr c Patrocfnio Huso Acosta, que declararam 
ter transportado livremente o casal de uruguaios c os menores cm Bagl: c, após. à cida· 
ele de Melo, Uruguai, revelando o comportamento espontâneo dos uruguaios ao 
elcixar o Território Nacional. O Governo da República do Uruguai confirma que as 
elctcnções de Univcrsindo, Lilian c as crianças ocorreu cm seu território nu região de 
Accguâ, cm 21 de novembro de 1978, quando todos portavam documentos falsos. 
A lista de passageiros que foi preenchida pela Empresa Lima de Transportes, datada 
ele 21 de novembro de 1978, revela que as pessoas mencionadas reulizaran\ a referida 
vi~~oscm saindo do Brasil pela fronteira de Accguá, O inqul:rito teve a assisti-lo um 
representante da OAB- Ordem dos Advogados do Brasil- presente cm tomadas de 
elcpoimentos, acareações c outras diligencias. 

O que nos cube informar à nobre Oposição l: que a Polícia Federal c as Autorida· 
eles Estaduois tCm o maior empenho no esclarecimento total do ocorrido. A Autoridu· 
ele Federal, encarregada do inqul:rito, remeteu-o ao Senhor Doutor Juiz Federal cm 
excrclcio da J• Vara Criminal. Sabe a esclarecida Oposição que o inquérito agora está 
entregue à vigilância da Procuradoria Geral da República, que deve sobre ele falar 
.upós o llcspacho do titular da Vara. O Senhor Procurador, se considerar o inqul:rito 
incompleto, poderá baixá-lo para novas diligencias c, se culpado ou culpados houve
rem, denúncia scrâ oferecida, O que cabe asora ao governo dizrr que l: do seu intcres· 

· se turnb~m. c o maior, o esclarecimento total dos fatos, não aceitando, l: verdade, 
versões dcstorcidas. Nada há a ocultar c as responsabilidades serão npurudas daqueles 
que porventura a Justiça considerar culpados. 

Meu eminente Líder, Jarbas Passannho, procuramos, embora modestamente, 
crnpolsado por um tema que tem sido a minha vida inteira, estudar c cnfocar algo 
sobre a justiça brasileira, essa justiça que desde os nossos 16 unos conhecemos de 
perto, c'scs tribunais que freqUentamos com permanente reverência, c eis que neste 
instante divisamos o nosso velho arnigo com a responsabilidade da liderança do Movi· 
mente Democrático Brasileiro, nesta Casa. • 

No inicio das nossas considerações sobre o que S. Ex' ontem dissera, ele aqui 
nao se encontrava, c lastima, c o fiz pelo apreço que temos u sua pessoa, pelo respeito 
que de longa data lhe dedicamos, mas somos obrigados, l: do nosso dever dizer aquilo 
que sentimos. contestar aquilo que n!l.o nos parece verdade c, assim agindo, temos a 
certeza de que cumprimos bem o mandato que o povo nos outorgou no Senado da 
Rcpübllcu. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS}- Permite-me um aparte, nobre Senador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA) -Com muitu honru. 

O Sr. Paulo Drou.ard (MDB- RS}- Lumen to, rcu\mcnte, nilo ter ouvido todo 
o discurso de V, Ex• No cumprimento de outros deveres aqui ni'lo me cncontruvu, 
mu.s cheguei u tempo de ouvir a purtc Onul de sua oração c, puniculurmcnte, o reluto 
que fez accrcu do seqUestro do11 uruguuios ocorrido cm Porto Alegre. V. Ex• utribui a 
essas pessoas utividadcs de curâtcr politico rclutivo8 ao seu Puls. Nrlo sei, nobre Sena· 
Uor, qual u utlvidadc dessas pessoas, Sei, entretanto, que cstuvum sob o impl:rio das 
leis brasileiras, residindo cm nono Pula, Sei, por con~cgulntc, que CM\uvum sujeitos ;\s 

leis do nosso Pais. Se fone o caso da práticu de algum delito pelo que dcvc5scm rcs· 
pender no pufs de origem, u obscrvtlncia dus leis do Brasil teria de haver. Mesmo que 
se tratasse de pessoas que devessem responder perante a justiça do Pu is de origem, cm 
caso algum se justificaria o seqUestro praticado contra elas, Agora, u vcuilo da Policia 
Federal de que essas pessoas panaram tranqüilamente pclu fronteira brnsilciru, por 
sinal do meu Municfpio, l: simplesmente inverosslmcl, ainda que a Policia Federal 
tenhu feito grande alarde quando concedeu essa versão, E mais, 11 Policia Federal, que 
fazia qucstilo de dizer que o inqul:rito era sigiloso, cuidou de dar grande publicidude a 
essa descoberta, ao mesmo tempo cm que o Dclesado federal, na Cidade de Bugl:, 
advertia aos jornalistas de que iriam incomodar-se. E sabe V. Ex• por que eles huvc· 
rium de se incomodar? Porque teriam tido contato com essas pessoas cm território 
brasileiro c isto seria motivo de incómodo. E o contato que tiveram foi IA, cxat~tmcntc, 
quando eles cstuvam no apartamento locado, já sob a ação de policiais, alsuns deles jâ 
reconhecidos, Policiais, diga·sc de passagem, estaduais, policiais hoje já denunciados 
pelo Ministl:rio Público Estadual. Esse foi o contato que os jornalistas da Vcjt 
tivcru.m com os uruguaios c que segundo o Delegado federal de Bagé cru motivo ou 
seria motivo de incómodo, Entendi do meu dever prestar estes csclurccimcntos c 
formular uma pergunta: a versão dos fatos que V. Ex• deu traduz um pensamento pcs· 
soai, pelo exame que fez ou pelas informações que tem, ou representa u vcrsilo oficial, 
a versão do Governo? Faço a pergunta para minha informaçilo, 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - Nobre Lldcr, 
V, Ex' sabe, já vno tantos anos, que o nosso sentimento é este: de profundo respeito 
pela sua personalidade como homem, como politico, como jurista, V. Ex• começou o 
aparte com que nos honrou dizendo: "Sei que os GcqiJcstrados estavam sob a protcçilo 
do nosao Pafs". 

Pedimos vênia para dizer que sabemos que cucs uruguaios estavam sob a protc· 
çi\o de nosso Pais. Sabemos quais slo os deveres de nosso Pafs para com aqueles que 
se cnébntrum no seu solo. A nossa divergtncia apenas l: de cnfoquc. Elu se cinge u 
confiabilidade que V. Ex• dâ c nós outros damos à prova do inqul:rito. Mas V. Ex• 
pode ficar tranqUilo, se houve base para dcnímcia na justiça estadual, o mestre Paulo 
Brossard sabe tllmbl:m que para a denúncia bastam os meros indicies, para condena· 
çilo l: preciso a COQcretizaçllo da prova. 

O Sr. Poulo Brouard (MDB- RS)- E evidente. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - E por i55o que 
dizlamos que u Justiça, através da sentença do Juiz, hâ de dirimir essa divergência da 
concietuaç~o que V. Ex• dâ à prova obtida no inqul:rito c dos informes que nós 
outros temos. Não se iluda de que todos nós, Oposiçilo c Governo, não temos intcrcs· 
se cm que sacrifiquem a respeitabilidade do Brasil frente ao conceito internacional: o 
que desejamos dizer a V, Ex' c esperamos que compreenda é que se respeitamos u 
Justiça c que se esse inqul:rito, hoje, com essas diversificações de conceitos, com a sua 
valorização de prova dcscutida nos deixam cm dúvida, os eminentes masistrados do 
Estado do Rio Grande do Sul hão de nos tirar dessa incerteza, dceidindo se há culpa· 
dos ou se nilo hâ, se há paixão ou se nilo htt. paixilo, se há equivoco ou não há cqufvo· 
co. 

O Sr, Paulo Bro111rd (MDB - RS) - Gostaria de observar a V, Ex• que o 
problema, enquanto afcto à Justiça estadual, diz respeito apenas uo procedimento de 
funcionários estaduais que teriam praticado crime funcional, mas cu fiz uma pergunta 
final que V. Ex' não respondeu c que gostaria, para mi~_··· 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Não dccluramos u 
V. Ex• que essa nossa opiniilo era conKqOCncia, era dcduç!l.o dos elementos de que 
dispúnhamos. 

O Sr. Paulo Bro111rd (MDB- RS)- Muito agradecido a V. Ex' 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Nobre mestre Puulo 
Brossard, enquanto o upurtC que V. Ex• assinava que u denúncia existe no sctor 
estadual pura determinada área de envolvidos, justamente, subfamos de tal informe e 
por isso que assinalamos que o inqul:rito remetido à J• Vara Criminal do Estado do 
Rio Grande do Sul aguardava o pronunciamento da Procuradoria da RepUblica, que 
diria. por certo, se há base ou nilo pura dcnUnciu c posterior dccisi\o do seu titular. 

O Sr. Jarb11 Paaarlnho (ARENA~ PA}- Pcr~itc V, Ex' um aparte, nobre 
Senador Henrique de La Rocquc? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muitu honru. 

O Sr. Jtrb11 Pa111rlnbo (ARENA- PA)- Ouvindo o reluto de V, Ex• a indu 
hlt pouco, suponho que entendi bem quando V. Ex• declarou que o inqul:rito rcalizu· 
do pela l,ollcia Federal foi acompanhado por um representante da Ordem do~ 
Advogados do Brasil, Secçilo do Rio Grande do Sul. Se bem ouvi U!l explicações de 
V. Ex•, trulu-sc de quatro pessoas, duas das quais menores; umu fienhoru que C 
considerada sob protcçllo da ONU c teve por essa própria orgunizuçilo internacional, 
Orgunizuçilo das Nações Unidas, o destino de morudiu dada u ela nu Sul:ciu e ni\o no 
Brusil, As IIUUS liguçõcs silo notórias, embora u alguns possa parecer que se trata de 
cspcculuçào, as suus ligações s!l.o notórias com o movimento contrArio uo governo 
uruguaio utuul. V. Ex' declarou, também, cu prestei utcnçilo uqui, que nu 
ucompunhumcnto desse inqul:rito policial, ficou evidente por duns testcmunhus, umu 
que cru o motorista c outrn que cru o cobrudor do ónibus, lJUe rcconhccc:rum es~a~ 
pc~sous viujundo nestulinhu de ónibus, tomurum este ónibus cm Jlugt c forum presu~ 
ji\ nu cidudc de Melo, no Uruguai. Nl!.o foi csllu a dc:cluruçi\o de V. Ex•'! 
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O SR. HENRIQUE DE 1.A ROCQUE (ARENA- MA)- Pcrfeitumente. 

O Sr, Jarba1 Pnaarlnho (ARENA - PA)- E essas pessoas continuarum essa 
viagem, ou fizeram essa viagem no Brusil com nomes supostos, mus que hll dc:cluruçllo 
da• autoridades uruguaias da prisno cm Melo, c:xatamcntc: dcssus quatro pessoas com 
esses nomes supostos. E esses nomes constam da companhia de ónibus nu origem da 
viagem no Brasil, Ora, hd, então, dados que me parecem cxtrcmumcntc importantes, 
como V, Ex• disse, entre a suposiçilo feita pelo nobre Lidcr da Minoria c UC!Uclu que 
V. Ex• cstd, no momento, explicitando, a partir do documento aliciai da Policia 
Federal. 

O Sr, Paulo Brosqrd (MOB - RS) - Permite o nobre orador um aparte? 
(Ancntimcnto do orador.) Apenas a titulo de csclorecimcnto. O nobre Lfdcr da 
Maioria nilo cstta suficientemente informado a rc~pcito da mut~ria de fato. Tomo a 
liberdade de fazer essa pondrraçllo pura que S. Ex• nlio chegue a conclusões defini ti· 
vasa respeito dessa mat~ria. 

O Sr. Jarbu PauarJnho (ARENA- PA)- Nilo se trata de chegar u conclusões 
definitivas. Trata•sc de chegar a conclusões entre o aparte que V. Ex' deu ao nobre 
orudor c o texto do discurso do orador. A minha conclusão~ que hã fatos c versões 
connitantcs. Então, esperemos, como ele disse, para verificar qual das duas ~ a 
verdadeira. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Versões conflitantcs? 

O Sr, Jarlla1 PaUirir&ho (ARENA- PA)- Versões conflitantcs. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)- Srs. Senadores, a 
Justiça deve merecer o nosso respeito, Esse cuso que acabamos de debater a ela está 
entregue. A rcspeitabilidudc da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul o nobre Sena· 
dor Paulo Brossard a conhece. A respeitabilidade dos jiJfzcs federais de 16:, nós conhc· 
cernas. RC$ta·nos pois, nela confiarmos, na ccr1cza de que o:s órgilos federais estilo 
altamente intcrclsados cm que, 5Cm burla, com rigor, c certos d11 verdade, a Justiça, 
mais uma vez imperará com seu total esplendor. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDOSO NA 
SESSÃO DE S·J-79 li QUE, /iNTREGU/i À R/iV/SÃO DO ORADOR, 
S/iRIA PUBLICADO POST/iRIORM/iNTt'. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação.) -Sr. 
Presidente, Srs, Senadores: 

Emerge, da pauta de nossos trabalhos da scssi'l.o extraordinária de agora, esse 
Projeto de lei da Câmara dos Deputados de n' 65, que estabelece causas especiais de 
aumento de pena para os crimes contra a Administração Pública. 

Sr, Presidente, Sn, Scnadorc:a, a onda de criminalidade de todos os gêneros que 
avassala o Pais estA a exigir dos lca;itladorcs uma atitude mais cntrgica. Aqui, no caso, 
slio os que cometem contra a Administração Pública. Uma stric de incisos dclinc o 
caso desses criincs c a penalidade a que estAo sujeitos. 

Sr. Presidente, aqui no Senado, o nobre Senador Mauro Bcncvidcs apresentou 
um projeto que era a regulamentação do an. 45 da Constituição Federal. 

",\rt. 45, A lei regularA o procuso de flacalizaçAo, pda Câmara dos 
Deputados c pelo Senado federal, dos atas do Poder Executivo, inclusive 
os da administração indircta." 

Esse projeto não conseguiu romcnto de discusdo c de aprovação da Casa cm 
vinudeda rcsistencia da nobre Bancada da ARENA. 

Ponanto, quando temos cm mAo, nesta Scsllo Extraordinária, um projeto onde: 
se estabelecem as cominaçõcs das penas aplicudas aos crimes contra a Administração 
Pública, nós que cttamos, to doa o1 dias, habituados c acostumados a lc:r nos jornais, 11 
ouvir. aqui nas duas Casas do Conarcuo, denúncias contra csit& crimes, devemos, Sr. 
Presidente, dar o nosso apoio, pelo mcno1 na tramituçAo da mat~ria na nossa Casu, e 
faço um apelo para que a nobre Bancuda da ARENA de o seu apoio, apr'ovando u 
tramitaçllo do projeto, a fim de que tenhamos oportunidade de discutir 11 mllttria c 
estabelecer, com melhor rcdaçi'io, outros caaos11fins, para que possamos melhorar, no 
sentido de diminuir, de minorar, o1lndiccs de orcnsa a lei que estabelece o Código de 
Contabilidade Pública., quando comina as penas Aqueles que atentem contra u moruli
dadc: administrativa. 

Auim, Sr. Prcaidcntc, quero crer que: a Bancada do MDB apói11 o projeto, a fim 
de que tenhamos oportunidade de diacuti·lo. Renovo o apelo para que 11 nobre Banca
da, atravts dos nobres Lldcr c Vicc·Lfdcrcs, possa tambtm apoià·lo, para que tenha u 
Casa u oportunidade de estudar, de debater c de se debruçar sobre o problema, c que, 
estudando-o, poderá conseguir melhor situaçllo paru o projeto cm tramltaçllo. 

O Sr, Hamar Franto (MOO- MO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Poisnlo. Ouço oup•rtede V. Ex• 

O Sr, Uamar Franco (MOO- MG)- Nobre ScnRdor Dirceu Cardoso, e muito 
oportunu a lembrança de V. Ex• quanto uo art. 45, nllo rcgulamentudo. Por incrlvcl 
que pureça, nohrc Senador Dirceu Cardoso, hta mais de 10 unos que a Maioria dcsttl 
Casa c du Cllmar11 doa Deputado~ nllo permitem 11 regulamcntuçlio desse dispositivo. 
Dai, vui o apelo. Jlt que se fala tunto cm fortu\ccimcnto do Le1(islati\'O, jlt que se ruiu 
tunto em ubcrturu, normalidade democrdtica, que 11 Muloriu ncst:1 Casa pcrmitu 

agora, c ~ passivei que o Scnudor Mauro Bcncvidcs venha novamente 11prcscntar a 
rcgulumentuçllo do urt. 45, que a Maioria nesta Casa, desta vez sob u Liderança do 
eminente Senador Jarbus Passarinho, seja mais 5Cnsfvcl a que o Congresso Nacional 
possa realmente exercer o seu papel liiCUiizador. E para c:xcrci:-lo bem é preciso 
regulamentar o art. 45 da Constituição Federal. Valeu, assim, neste linal de tarde, já 
ao anoitecer, a lembrança de V. Ex• para o 11rt. 45, quando se pretende a indcpcndi:n· 
cia entre os Poderes, 

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

O SR. PRESIDENTE (Luit Viana)- Chamaria a atcnçlo do nobre orador que, 
estando encaminhando votação, o Regimento nllo pCrmitc apartes. Não interrompi o 
nobre Senador Itamar Franco, pois qu11ndo percebi jA S. Ex' estava concluindo seu 
apurtc. Mas agradeceria não fossem dados outros apartes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOO- ES)- Agradeço a intervenção do ilustre 
Presidente c aguardava, mesmo, a manifestação da Mesa, porque cu n11o seria juiz ln 
cau11, não negaria apartes aqui aos ilustres parlamentares que com eles me quisessem 
honrar. Caberia a V. Ex•, então, interferir c impedir que estes fossem dados. 

Mas, Sr. Presidente, t desejo nosso combater a criminalidade de qL!alqucr género, 
de qualquer tipo, de qualquer ordem, cm qualquer sctor, m1 qualquer segmento, 
combater os crimes contra a Administração Pública, que são cometidos a tri:s por 
dois. O Senado mesmo tem uma Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo 
nobre c ilustre Senador Itamar Franco, que está apurando irregularidades cometidas 
no caso da construção das usinas nucleares do complexo de Angra dos ,Reis, cm que 
foram violados textos legais, foi feito um favorecimento cscancarudo a determinada 
lirma construtora. E nós estamos querendo apurar isso. H ta Senadores da ARENA c 
do MDB que estão horas c horas ouvindo depoimentos querendo apurar essa 
responsabilidade. No fim, Sr. Presidente, se não tivermos o apoio da Casa, será inútil 
c cm vlio o nosso esforço, ficarâ apenas o esforço dos que esti'l.o levando isso a strio. 

Sr. Presidente, a minha manifcstaçil.o de agora t para que o Senado nllo aprove 
cm brancas nuvens esses projetas, e hajaala;utm que tenha ralado, haja algutm que se 
tenha levantado para dizer que o que se discute ~ isto, o que se pede é isto, o que se 
tem em vista é isto, para que nilo passe cm brancas nuvens. 

Estamos realizando uma Sessão Extraordintaria que custa dinheiro ao sa,rificado 
povo brasileiro. Então, Sr. Presidente, hâ essa Comissllo Parlamentar de Inquérito, c 
já ouvimos que há, da parte de novos membros que a csti'l.o integrando, desde ontem, 
a idtia de se encerrá-la, na mais violenta uçilo contra uma Comissão Parlamentar que 
já se fez nC$tC Congresso. Se tal se der, Sr. Presidente, o encerramento de uma Cernis· 
são Parlamcntur, cm plena carga de seu trabalho, cm pleno desenvolvimento, cm 
plena ação, pelo voto de maioria, cntllo nada mais se salva nesta Casa, c ter!\ a Com is· 
si'l.o, na próxima terça-feira, o nosso protesto, 

Sr. Presidente, será uma alma confrans.i~a. se a nobre Bancada d11 Maioria quiser 
encerrar essa invcstia;açi'l.o, uma investigação que estA sendo feita cm carátcr strio, sem 
comprometimentos panidArios. Tivemos, ontein, conhecimento do Relatório do 
ilustre Senador Jarbas P111sarinho, cumulativamente Lfder da Maioria, uma página 
séria, conclusão stria, da qual podemos diversir cm alguns pontos, mas nos seus 
pontos essenciais c bAsicosaquclas conclusões honram c enaltecem o Senado. Isto cstd 
sendo dito por um homem da Oposição, a respeito de um relatório de um homem do 
Governo, hoje cumulativamente Lfdc,r da Bancada do Governo. 

Mas, Sr. Presidente, se se der esse procedimento, quero convocar os Vicc·Lidcres 
da ARENA, que esti'l.o presentes, se se der essa tentativa de encerramento, Sr. 
Prcaidentc, seremos cupazcs das maiores viol!ncias naquela Comissão, nlio digo até o 
dcsforço Osico, mas rass:ar aqueles depoimentos todos, Sr. Presidente, porque então 
nada mais se 111lva nesta Casa. 

Diante das páa;inas do Relatório do Sr. Lfdcr da Maioria, que cita autoridades 
que dcvcrAo aer convocadas c pede a cxtc:naAo dessa Comisdo att: o fim do ano, se os 
novos, que estilo tranqUilos, entraram aa;ora no Senado, ainda nllo sabem nem o fun· 
cionamcnto delta Casa c querem encerrar por força da maioria c do nllmcro, aquele 
órgão de invcttigaçilo da Casa, Sr. Presidente, nós cnti'l.o teremos perdido tudo c todas 
as nossas esperanças. 

Espero que o Sr. Presidente c os nobres Lldcr c Vicc·Lidcrcs da Maioria ajam no 
sentido de impedir que se cometa essa açAo violenta contra a Comissão Parhtmcntar 
de lnqutrito. O que quer a Comissllo? Apurar responsabilidades num ravor"imento 
- pcrmitam•mc a c:xprcuilo - descarado, feito a uma cmprcsu construtora c que nós 
Senadores estamos apurando as reaponsabilidudes. 

Ja tivemos, por parte do Relatório, que nllo vamos comentar agora, porque 
vamos discuti-lo terça-feira - Relatório do nobre Senador Jarbas Passarinho, que 
mereceu, Sr. Prtsidcnte, pAa;inas intciraJ dos grandes jornuis do Pais: O Jornal do 
Brasil, do Rio di: Janeiro, a Folho dt S. Paulo, o Eslodo dt S. Paulo, c outros jornais, a 
publicação c amplos comentArias sobre cstc Relatório, Mas se se quiser truncar a nos
sa açllo c impedir que se continue, Sr. Presidente, isso tum crime cometido contru a 
dignidade c a morulidadc desta Casa, do Senado a que pertencemos. 

Sr. Presidente, então to apelo para que a nobre Buncudu apóie a di8cussno desse 
projeto que estabelece novas comina~õcs a nov11s modalidades de Crimes contra 11 

Administruçllo Pública, porque temos que criar leis c mais leis a lim de que possamos 
impedir que se cometam tantos desatinos, t11ntus irrcguluridudcs, tantos crimes contra 
enc 11ofrido crflrio pllblico. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem\) 
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ATA DA 8• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1979 
I • Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACIIAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalumc - Gabriel Hermes - Jarbus Passarinho -
Henrique de Lu Rocquc - Hclvldio Nunes - Jos~ Uns - Mauro Bcncvidcs -
Dinartc Mariz- Adcrbal Jurcmu - Marcos Freire- Nilo Coelho- Passos Plirto 
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana - Roberto Saturnino -
Orestes Quércia- Henrique Santillo- Benedito Canelas- Gustii.o Müllcr- Mcn· 
•• c!iCanalc- Saldanha Dcrzi- José Richn- Paulo Brossard, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o compareci· 
mente de lS Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro aberta u sessão, 

Sobre a mesa, projetes de lei que scrllo lidos pelo Sr. 19-Secrctârio. 

São lidos os stguinlts 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•ID, DE 1979 

Aalltia todosaqurln qur, dndt 31 dr m•rco dr 1964, partldp1r1m de 
faros qur consthutr1m crlmts polfllcos dtfinldos rm Lei, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Silo anistiados, a punir desta data, todos quantos participaram, direta c 

indiretamente, de fatos ocorridos no território nacional desde 31 de março de 19~ c 
que constituíram crimes pollticos definidos em lei, inclusive os cupitulad.os na lc1 de 
Segurança Nacional e nos Atos Institucionais e Ates Complementares baixados a par· 
ti r de 9 de abril daquele ano, 

Parâgrafo único. Silo bcneficiârios da disposiçAo contida no (aput deste artigo: 
a) os congressistas; 
b) os trabalhadores que paniciparam de qualquer movimento grevista no pcrio· 

do fiJiado neste artigo; 
c) todos os servidores, civis, militares c autárquicos ou de empresas de econo· 

mia mista, que tenham sido demitidos, postos em disponibilidade, reformados, trans· 
r cridos para a reserva, aposentados ou que tenham sofrido punições disciplinare~. sem 
culpa formada cm processo, nem tampouco cm sentença transitada em julgado no 
Poder Judicillrio; 

d) os estudantes que, por força de movimentos grevistas ou por falta de .frc· 
qUCncla, no mesmo perlodo, tenham perdido a matrícula, bem como os que: haJam 
sofri do penas disciplinares; 

e) os jornalistas, os professores c todos os incursos cm delitos de opinião ou de 
imprensa, 

Art. 29 A anistia concedida nesta lei nilo dã direito a vencimentos, proventos, 
saldrios atrasados ou vantagens de qualquer natureza aos que tenham sido demitidos, 
aposentados, postos cm disponibilidade, reformados ou transferidos para a reserva de 
curgos ou patentes, pelos delitos acima referidos. . . . 

§ I\" A revcrsilo ao serviço ativo ou às funções que exerciam os amsuados, nos 
termos deste artigo, fica condicionada JOS despachos favoráveis dos Ministérios 
C()mpctcntes nos requerimentos que os interessados deverão apresentar no prazo 
improrrogável de sessenta dias. 

§ 2• Recebido o requerimento, o Ministro terft sessenta dias, improrrogâveis, 
para prolatar o despacho, 

§J9 FiCa assegurada a todos os que tenham sido punidos, demitidos, p~stos cm 
disponibilidade, reformados, transferidos para a reserva ou aposentados, a mclusilo, 
cm suas aposentadorias, reformas, disponibilidades ou transferências pura a reserva, 
do tempo cm que foram afastados de suas funções. . . 

~ 49 Ficam cxcluldos dos bencl1cios desta Lei aqueles que tenham pratu:udo 
dclit~ de sangue, ainda que de natureza politica, ou que tenham tido purticip:1çilo cm 
ação armada, com o objctivo de destruição da vida humann, bem como os que 
tenltum assaltado bancos c propricdadcs.púhlicas ou privadas. 

~ 5v Os que participaram de ações que nllo tenham implicadu cm pcrdu de 
vidas, mas que respondam a rrocc:sso·crimc de ordem polrtica, licurào condicion11dos, 
flCit) pram de cim:o uno,, cm caso de rcincidi:nciu, a rcspond~:rem pelo, delitos que 
1cnh.:11n praticado, ucrc~cidos dlls novus responsabilidade~ crimin:m cm que 1w.:or· 
rcr~m. 

Art. Jv Esw lei entrar:1 cm vigor nu lluta l\1: ~lHI public:u;üo, rcmt(:u.Ja\ :1·, 
di1f)l]>lo;iies em conlrúrin. 

\ü ~n~.:aminhar o prc,cnl{.' projetn de ki. L1~n-o t•l!l~clcntc d,1, lurul,lo.;;,~, 
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então, udotado por toda parte atrav~s das diversas fases históricas pelas quai~ u 
humanidade tem passado, Em sua hhnoricidudc, sempre significou o direito da graça. 
E pela sua origem Memprc foi algo que se assemelhou b democracia, Durante a idade 
m~dia c mesmo na Roma antiga, vamos encontrar a anistia como uma inequívoca 
manifestação do perdão c do esquecimento, No Direito Romano, ela é :1 destruição, o 
fim, do alcive c da ofensa, o esquecimento c a cxtinçi\o da acusação. E a aho/irio 
gtnnalis, abolirio pub/i(a, indulgtntia gtntrufis, indulgtntia sptdalis. 

Em nosso Pais, a anistia haveria de chegar com os primeiros colonizadorc~. Em 
1560, por exemplo, Mem de SA, numa pctiçllo à Metrópole, reivindicava que ela fosse 
aplicada aos povoadores deste novo mundo c a corou Portuguesa nilo se escusou cm 
adotá·la. Daí por diante, inúmeras vezes ela viria u ser decretada, c o processo de 
evolução histórica do Brasil, desde as lutas nativistas até os dius mais recentes, exi.bc 
exemplos de concessão de anistia com a mesma e invariável conccpçiio originária: u 

do perdão c do esquecimento. Só existem, entre nós, três exccçõcs históricas: a lncon· 
fidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Confederação do Equador. Nas demais lu· 
tas fratricidas, que têm marcado o nosso sistema de evolu(fào, a anistia tem presidido 
os fins das refrega·s c, n3o raro, produzido os melhores resultados. 

No instante em que se conclui, em nosso Pais, mais um surto revolucionário, c se 
instaura um novo período de transiçilo rumo à democracia plena,~ u hora também de 
pugnar·se pela anistia e pelo pcrdilo das ofensas reciprocas e pelo esquecimento de um 
\ormentoso perfodo de atribulação, O próprio General Joiio Baptista Figueiredo, 
que estâ assumindo o comando da Naçllo, tem demonstrado, de forma inequlvoca. 
que deseja, com efeito, convocar a Naçllo brasileira para a grande jornada da concilia·· 
çào, razilo pela qual continua ele com a m:lo estendida, na espernnçu de que as forças 
politicas adversárias compreendam o signilicado da hora presente. E esse significado é 
simples: o seu nome ~ entendimento, Entendimento que há de ter inicio com um 
projeto concreto c realista de anistia, já que esta representa o fim das desinteligências 
c das retaliações, para que a Nação brasileira, como um todo, possa devotar-se ao 
estudo de soluções para os seus magnos problemas, como a innação e a dívida 
externa, que reclamam esforçO indormido e pcrtinllcia de todos quantos disponham 
de uma parcela de resronsabilidadc na vida pública brasileira. 

A história de nossa Pátria tamb~m demonstra que tem havido diverso~~ tipos de 
ani~tia. As anistias gerais, entre: as quais se incluem a de 1822, a de IHJI, a de: 1930, a 
de 1934,a de 1945; outras, porém, tiveram abrangência limitada ao próprio episódio 
que U$ suscitou, como as de 1844 e a de 1905, do mesmo modo que: tivemos anistias 
graduadas, parciais, restritivas c condicionais, de acordo com cadu momento históri· 
co. E o momento atual, que é de transição para a democracia plena, pura ser realista, 
terá de: levar cm conta alguns fatores fundnmc:nteais, pois a Nação nilo deve muis ser 
surpreendida por insuscessos como os que levaram as Forças Armadas, nos idos de: 
março de 1964, a deporem um governo constitucional que permitiu que u agitação 
dc:saçaimada paralisasse o Pafs. E o retorno ao Brasil de inúmeros hmsilc:iros que 
foram banidos, exilados, ou simplesmente paniram.para o estrangeiro com receio de 
rcpresâlias, nào deixa de preocupar, sobremodo, ·as autoridades militares brasileiras, 
fiadoras do proc~so revolucionário e do en~rramcnto de seu ciclo. Dui por que o 
projeto que tenho a honra de submeter a meus pares preconiza uma anisitia do tipo de 
muitas que foram adotadas no Brasil, condicional ou restritiva, O ideal seria que:, a 
esta altura do processo politico brasileiro, a Naçllo suportasse um tipo de nnistia 
irrestrita, sem condição alguma. Mas inlii&tir na aprescntuçi\o de um projeto de tal 
natureza, seria condcnâ·lo, por antecipação, ao malogro, ou a vicbsitudes que nilo 
mais intcressnm nem mesmo àqueles que, em determinada fase de sun vida, nllo hesita· 
rum cm contestar a nova ordem revolucionária, O projeto que tenho u honra de 
subscrever, conquanto realce c dignifique o instituto da anistia, nilo pode deixar de 
estabelecer algunr 11an'i.mctros, sem o~ quais correria mos o rbco de ver umu iniciulivn 
hem intencionada ser fulminada pela intolerância c a incompreen!'Ju, qunndo o que se 
nos aliguru importante: é assistirmos o seu trânsito triunfante dc:mro do Congres~o 
Na~ionnl c, depois, u ~ua aceitação pela Nação brasileira, sem rccriminuçi\o alguma. 

Quundo lixnmos o entendimento do livr:Jmento condicionnl p.ua o~ que provocu· 
ram, com ~ua açào politica, danos materiais 11 propriedades ulhci:t~. camo aconteceu 
com os incêndim nos c-anaviais do NorJc~tc:, estamo~ tluercndo prewnir rccidivil' 
futur<~~, i111tcmpn em que tranqUilit:1mos us uutoridnde~ Ua \Cf'lll.ln~ot nacwnal. 

Do llle'irnomodn, quando cxclu{n\Cis do~ hcnd!do~ da an"lia. m que !:nJnetcram 
r.lelito~ de ~anguc, e~t;tremm a f•m~r ju~tio.;a à mcmôriu dus ''itinm,, muiLts da, qtwi~ 
\U.:umhirant iuju~tamcntc, po)i~ 1\ltnt::t ,çd !idtn .m hnntt'r•J, ,, dl·~pcito da hora 
~tllilttrl'..ltLI tJIIC t•lc jhl\\a \'1\'t'r, l:~t~•;.rr udt' tlc tlill<l armo~ p.rr.1 rt:\lrM a \'ld;t dt• \CU 
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jlt:rtll'lr ,, h :r, i!lili·w :t ;n•"'l'li:l 1 id.t 
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n;ature;r.a moral, no ~entido de eliminar a notll dc:sabonadorn ou a pc:~ha infilmamc, ;w 
tempo em 'lUC recoloca a subsistência do punido e de suu famUía em p<~drõc:. normai~ 
du utuulidadc, 

O nlo ressarcimento de salários, proventos c outro~ benefícios pecuniários ;HrUMI· 
dos, é: outru medida de cunho realista de quuntus cstllo cstc:rcotiplldU!o ncstu dc!prctc:n· 
ciosa proposi~ilo. hso porque essa reposição iriu esbarrar cm obstáculo de dificil 
transposição c o objctivo que perseguimos, com o presente projeto de lci,l: o de passar 
uma esponja n.tu tribulações do panado c permitir que inUmerm compatriotus 
possam se reincorporar à vida politica nacional, reintegrando-se cm suas utividades 
essenciais, sem mãgoas nem rancores, ou, como ressaltou cm página memorável o 
Gcnerul Inocêncio Galvdo de Queiroz, cm Ordem do Dia de 1!195, quando fora 
escolhido para pacificar o Rio Grande do Sul; 

-"Apagar essa nódoa, perante a nossa consciência de povo civilizado, torna-se 
urgc:nt~: necessidade, Era missão reservada uo Ex~rcito. Vós u cumpristes, cobrindo· 
vos de bênção• lançadas pelas miles, pelos filhos c pelas esposas ril)<ograndc:nscs, que 
d:3ejariam, agora, cngrinaldar com flores estas baionetas que há pouco lhes inspira
vam terror", 

Já que anistia tumbtm significa renúncia, nilo hó mal algum em que cuda qual 
renuncie um pouco cm bcncrrcio comum, a fim de que o traço caractc:rfstico da 
nacionalidade continue sendo, para honra do Brasil, o espírito de conciliação, n 
tolcráncia c a longanimidadc, virtudes que huamnizam c: enobrecem os homens. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1979.- Dlnartc Mariz, 

(À Coml.rsàodt ConstitulçàotJUJtiço. • 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•ll, DE 1979 

Modlfin a rrclaçio do § 4t do ardp 543 da Consolldaçio das Ltl5 do 
Trabalho, 

O Congre&So Nacional decreta; 

Art. I• O§ I• do artigo 543 da Consolídaçào das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decrcto·lci n~ 5.452, de 1~ de maio de 1943, passa a vigorar com 1: seguinte rc:· 
daçlo: 

''Art.543 ..........•..........•.....•...•....•.....•....... 
§ •• . .•.•.......•..•.....•.•............................... 
§2• ..................................................... .. 
§ 3• ••.•.•.••.•.•.•..•.••.•..•.•.••...•••...••......•.•.•.. 
§ 4• Considera-se cargo de dircção ou rcprcscntaçdo sindical aquele 

cujo cx.crcfcio ou indicaçAo decorre de clciçllo prevista cm lei, cquiparando
!tC·Ihc o decorrente da dc:~ianaç!o pelo Minist~rio do Trabt~lho, no caso do 
§ 5• do aniso 524 c no do aniso 528 desta Con10JidaçAo, bem como o da 
indicaçilo, pela Dirc:toria ou Asscmbl~ia Geral dos sindicados, dos dele .. 
gados panicipantc:~ de congre~sos sindicais. 

§ 5• .................................................... .. 
§ 6• .....•..•......•..........•......•.•.••....... ' ... ' .. .. 

An. 29 Esta Lei entrarA cm viaor na data da sua publicaç!o, 
An. 3• Rc:VOJam·sc as disposições cm contrArio. 

JDIIIOcacio 

O artigo 543 da ConsolidaçAo das Leis do Trabalho considera privilegiada a 
situação do empregado eleito para carao de administraçilo sindical ou de representa· 
çilo profissional, com o objctivo de ancaurar o livre exercício dessas funções. 

Consoante tal cril~rio, esses trabalhadores ndo podc:rilo ser impedidos do cxcr· 
cicio de suas atividudcs, nem transferidos pura local que lhes impeça o desempenho 
das funções 'indicais, 

Nessa mesma linha, considcra•sc de licença ndo remunerada o tempo de ausência 
ao trabalho pan1 atendimento às utribuiçõc:s sindicais deferidos u esses empregados. 

Altm disso, c principalmente, ~ assegurada cstnbilidudc: excepcional àqueles 
trabulhudorcs, \ledudu u dispensa do emprego, desde o registro da candidatura a cargo 
de dircçilo ou rcprcscntaçAo sindical, até um ano após o término do mandato, sal \lo 
falta grave devidamente upuradu, observados os dispositivos próprios à qucstAo. 

Tudo isso \ICio ao texto da CLT com o propósito de atribuir plena autonomia ao 
c\erclcio da utividndc sindical, colocando os tnabulhudorcs qut: 11 elu se dedicam 11 

salvo de passiveis rcprcsAJius ou indc:\lidas pressões, de parte dos empregadores c:ven· 
tualmc:ntc intcrc•sados no destino das gestões si.,dicais, 

Todas cssus prcrrogudvus, todavia, somente beneficiam os empregados cujo excr· 
cicio ou indicaçllo pura cargo de direçDo ou rcprescntaçllo sindical dc:<:orrc de eleição 
prcvistn cm lei, ou de dcsignuçDo do Minist~rio do Trabalho, nos casos de intervenção 
nos sindicatos ou vacD.nciu da administraçllo, pelo término do mandato dos mcmhros 
cm excrdcio sem que se d! a ctc:lçi\o de outros. 

Assim, pelo sistema vigente, os delegados indicado~ para consrc:!lr.o~ sindicu1s li· 
cam uo desamparo da lei trabalhista, upc:nus porque silu ~:scolhidos p!!lh diretorin uu 
pela assemhléin geral do re1pectivo sindicato. 

Ma8, nno obstante 11 formn de indicaç11o, C:UCJI dclt:jUtdm ClC:rcem funçl\c:!l de 
uut!nticu rc:prcsentaçi\o prl.lfinionul, aluando cm beneficio du cutc:gorin 11 que perten· 
cem, no àmbito d~: congrcnos rca\itndos pura tr!llumentn de qucst''''~ rcBionuis ou 
nncionnb. 

Portanto, nssuntos assim relevantes ordinariamente sào debatidos por trabalha· 
dores sujeitos às pressões ou reprcsMias que alei deseja evitur. 

Essa inexplicável falha do sistema tem provocado prejulzm, à~ vcze) irrc:mc:diá· 
\'C:is, pura substancial contingente de trabalhadorc:~ bru~ileiros, cujos direitos ou 
pretensões ficam à mercê da situação mais podc:ros~t dos empregadores. 

Então, precisamente: para remediar essa unomalia da legislaç:llo trabalhista, toma· 
mos a iniciativu de~ ta proposiçJo, agora entregue no critc:rio~o exame dos eminentes 
pares. 

S01la das Sc:~sõc:~. 12 de março de 1979.- Ornre!l Quircfa. 

LEGJSI.AC;(OCJTADA 

DECRETO·LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

A.proua Consolidação dl!li Ui~ do Trabalho. 

........... " .. ' ........... "." .... ' .... ". ".". ' ...................... . 
Art. 543. O empregado eleito para o cnrgo de administração sindical ou rcprc· 

scntaçllo prolissional, inclusi\'c junto a órgão de deliberação colctiva, nào poderá ser 
impedido do cxc:rcfcio de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe 
dilicultc ou tome: impossfvel o desempenho das suas'atribuiçôcs sindicais. 

.. ....................................................................... . 
§ 4• Considera-se cargo de dircçllo ou representação sindical aqu.:lc cujo cxcr· 

cicio ou indicaçllo decorre de clciçb prevista cm lei, cquíparahda.sc-lhe o decorrente 
da dcsignaçilo pelo Ministério do Trabalho c Previdência Social, no wo do parAgrafo 
5~ do an. 524 c no urt. 528 desta Consolidação. 

......................................................................... 
(Às Comiuõt' de Constituiçlio e Justiça t dt Ltgislaçào Soda/. J 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Os projetas que acabam de ser lidos scrào 
publicados c: remetidos às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo 11 palavra ao nobre Sr. Senador Marcos Freire. (Pausa.) 
S. Ex• nllo está presente. 
Conceao a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte: discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores; 

Vamos falar claro: nllo há abertura politica sem abertura sindical! O que caractl!· 
riza, o que garante a democracia n3o ~a dcscstatização, nilo ~ a venda das empresas 
do Estado; mas t um conjunto de possibilidades. A possibilidade de se reivindicar, a 
possibilidade dos diferentes srupos da sociedade influenciarem nas grandes decisões, 
fazerem valer os seu• ponto• de vista nos conflitos de interesses. E a possibilidade dos 
panidos politicas. que, mal ou bem, representam esses srupos se revezarem no Poder c 
implcmcntBn:m as suas polfticas, de acordo com esse conjunto de interesse. E a 
cxist~ncia de mccanismoa institucionais para a raoluçio dcucs co11flitos de interesses. 
Entre par!nta.cs, mu rcualtando com muito destaque, quando hâ connitos de in· 
tcresscs entre cmpresados c empregadores, nilo surse soluçllo de c:r.tendimcnto, solu
ção de: composição, acnllo dvcrem os empregados aquele instrumento fundamental pa· 
ra a equiparaçlo de (orças, neuc confronto, que~ o direito de sreve. 

Assim, Sr. Presidente, Sn. Senadores, nAo há dcmocmcia, nlo hâ abenura poHti· 
casem abcnura sindical. O General Fiaucircdo jurou para toda a Nação, através de 
um pronunciamento de tclcvisdo, que haveria de restaurar a democracia no Pais cm 
toda a sua plenitude. No entanto, o que: se sabe agora, pelas notfcias da imprensa é 
que Ministros seus, Ministros escolhidos que: dc:verilo cmpossar·!ir. dnqui a três dias, 
tramam contra a liberdade: sindic::11. 

Sabiu·sc q,uc essa era uma posição do Sr. Ministro Simonsen, há muito tempo se 
subia disso, mas agorn, petas notfcias veiculadas pela imprensa de sexta· feira últim;a 
para cá, sabe-s~: que essa posiçllo já tcrâ sido adotnda por.vário~ outros Ministros, 
cntrl! os quais o Ministro da Casa Civil, que tcrA todas as cuructr.risticas di! um Pri· 
mciro-Ministro c mais suprc:cndentcmcntc: o fut~;ro Ministro do Trabalho, além do 
Ministro-Chefe do SNI. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Scnadorcs,jA ~o Governo do General Figueiredo, an· 
tcs de tomur posse, reunindo-se no Píllócio c decidindo :;obre umo1 questão de maior 
gruvidudc c o que é pior, d'cidindo no sentido negativo, no sentido da repressão da ~o 
utividudcs sindicais, O que ~c pretende exutnmeote f:, nadu muis, nuda menos, do qui! 
ampliar o famoso decreto untigrcvc, o famoso decreto fcchn·grcve, aumentando, cnri· 
queccndo a lista das chamadas ati v idades essenciais, sobre as quais pesa c pesarA em 
seguida a proibiçllo da greve. 

Sube·sc tumbf:m, pelo noticiârio, QUL' u idt:ia foi levada ao Prr:!iidc:ntc Gc:isc!, nms 
que o atual Presidente da RepUblica :eve o hom senso c a sabedoria de rejcitA·la, l)c:r· 
guntU•SC: Srs. Scnudorcs: o que: raró o futuro Presidente, o General Fip:u~:ircdo uma VC:l 

empossado'! E um fato da mnior gruvidudc: I! imcn~u! cnmudas da população brusilc:i· 
rn, a imensa maiorin do povo brasileiro, aquela maioria constituida pele:; ussa· 
luriudns, espera cssu resposta com a ansiedade que se p.Jd~: imuj:tinur. 

O Sr, Otrwdllo Ferrc:lra {ARENA- GO)- Permite V. ['<• um aparte? 

O SR. RODt:RTO SATUJtNINO (MDB- HJ) - Com mui1o prate~. n~1b,·e 
St'lmdnr. 

I 
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O Sr, lknedlto Ferreira (ARENA - GO) - Eu n~o conheço, scnilo também, 
como V, E"'· parece-me, pelos jornais, que o Presidente Ernesto Gciscl teria pedido 
que o assunto fosse examinado no futuro Governo, como V. E"' acaba de ~ulicntar. 
Mas quero crer que Sua Eltcclência agiu bem, cm assim fazendo, porque o assunto é 
mais qu.: explosivo, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)- Esla, lambem, é a minha 
opinião. 

O Sr, Benedllo FerRir• (ARENA - GO) - V é V. Ex• a posição cm que se 
encontra hoje a Inglaterra. O que se informa, hoje, a respeito tia Inglaterra é que o sin· 
dicnlismo, ali, atingiu proporções tais que o próprio Partido Trubalhilita, no poder, já 
se sente impotente, jA se sente como que alijado do poder de decisões, cm virtude do 
chamado liberalismo sindical. Vê V, Ex• que o assunto ê realmente delicado c o 
Presidente Ernesto Geiscl, cm assim agindo, agiu bem como V. Ex• bem lembrou, 
mas, sobretudo, sobre este aapecto, porque nilo hA, como V, Ex• declara, que pode se 
criar, como vem se criando no Brasil, cm detrimento da maioria- isso sim, é vcrdu· 
de - privilégios para determinados segmentos das clusacs trabalhadoras, cm 
detrimento da grande maioria que não é, sequer, sindicalizada ou tem a estrutura 
organizacional que, hâ cm determinados setorcs c que paga c paga caro esse privilégio 
a eles concedido. Eu chamaria a atenção de V. Ex•, como economista, como mestre, o 
exemplo do relacionamento da economia agrâria, com a economia urbt~nu. E ai 
V, Ex• jA deve ter detido, jA deve ter detectado, que esse processo de transferência de 
rendas, que muita gente confunde com enriquecimento, tem trazido sCrios c insaná· 
veis preju{zos ao sctor primflrio para beneficiar os trabalhadores da área urbana. Se 
hA iniqUidade, se hó. injustiça, maior, talvez, seja essa continuada atenção que se 
empresta ao trabalhador organizado da cidade, cm prcjurzo do trabalhador da úreu 
rural, Gostaria, como disse, concordando com V, Ex• enfatizar esse aspecto de mais 
essa demonstração de prudência do eminente Presidente Gcisct, se é que lhe foi levado 
esse problema para se decidido, cm transferindo a sua decisão para um estudo mais 
apurado do próltimo Governo. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Quan1o à prudência 
Presidente Gciscl, estamos de acordo, Senador Benedito Ferreira: quanto à sua visão 
desses problemas, é óbvio que estamos inteiramente cm desacordo. V. Ex• propugna 
a limitação das franquias sindicais, sob o argumento de que seria privilégio que uns 
tivessem e outros não, A nossa posição t a de ampliaçl.o desse direito c dcssa!i fran· 
quias. a todos. De modo que, realmente, sDo pontos de vista que se chocam, cu res· 
peito o de V. Ex• 

Prossigo nas minhas observações, Sr. Presidente. 

O General Figueiredo afirma, também, que nilo havcrA recessão. Mas, na sua 
mensagem aos governadores, S. Ex• falou cm dcsaqueccr a economia nacional. Uma 
economia que jA hA dois anos vem apresentando sinais de queda nas atividades, queda 
na taxa de crescimento do produto, c o que é mais grave, queda na tUJta de investi· 
menta bruto, com o seu sctor industrial já. hoje apresentando algo como 25% de capa· 
cidade ociosa. 

De forma tal, Sr. Presidente, que dcsaqu~er umu economia nestas circunstãn· 
cias, o que significarA realmente? Esta é uma dúvida que temos que levantar c sobre 
ela suscitar o debate. 

A meu ver isso significa, nem mais, nem menos, do que recessão. A recessão que 
Sua Excelência nega que possa estur programando para o seu Governo. 

Nas diretrizes que endereçou aos seus ministros, n~o hA uma palavra sequer 
sobre o problema dos salários c sobre o problema do emprego. E certo que ali hfl 
referências à qucstilo da rcdistribuiçi\o de riqueza: hA mesmo a rccomcndaçilo du 
realização de uma reforma tributAria que seria um dos instrumentos pura essa rcdistri· 
buiçi\o,' E nilo serei cu quem vai negar a importância de uma reforma tributAria pura o 
objctivo da redistribuição de riquezas, eis que fui um dos maiores- c continuo sendo 
-pregadores dessa reforma, pois, acho que ela é absolutamente ncccssArit1, Creio até 
que fui um dos primeiros a fahu, nesta Casa, c a pregar a necessidade du rculizuçilo 
dessa reforma. 

Mas, tirar fora de um programa de redistribuição de riquelns c um programa de 
alivio dcssus tensões sociuis, da crise social cm que o Brusil se encontra, tirar esses dois 
imtrumentos fundumcntuis que s11.o a pollticu de sulârios c a politica de emprego, 
parece-me de uma extrema insensutcl c,lamcntâvel e· infelizmente, é o que se dcdut, c 
~o que se infere, du leitura duquela mensagem u todos os seus Ministros que é:, que 
constitui, as dirctrizcs do futuro Pre~idcntc João Baptista Figueiredo. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois n!o. 

O Sr. Mauro lkneYidn (MDB- CE)- Nobre Senador Roberto Suturnino, no 
que diz respeito à pollticu de suJArias, o Parlamento bm~ilciro ofereceu vAriar. !>uges· 
tõcs ao utual Governo, ao Governo do Presidente Ernesto Gcisel. Fui um dnquelcs 
que chegou a formulur projeto de lei cstubeleccndo a obrigatoriedade de rcvi~ào !tC· 
mestrul de salArios c, inclusive, com a reduç~o das regiões cm que se subdividiu o Pnls. 
V, Ex• inclusive foi Relutar desta matériu nu Comissl\o de Economia cu ela ofereceu 
parecer, Mas lamentavelmente ni\o fte con5egulu trunsformur cm lei esta proposiçi\o, 
nem:~ du minha autoria c nem u da uutoriu do nobre Senador Mnrcos Fn:ire, que 
'Jr !~·ia ;ltatamcntc esta rcvisilo ni\o semestralmente, mus sim, trimestralmente. O 
CongrcFSo, scnsfvcl às dificuldades vividnh pchu1 classes ussulnriudas, tem rcu\mente 

tido a pcrcuciênciu, a acuidade, para oferecer esta~ sugestões, Lumentuvelmcnte, vêm 
as indicaçôcs cerceadoras do Poder Executivo eu tramitação denus mutcriu~ csbarru 
realmente no comando decisivo da Maioria desta c da outra Cusn do Congresso. l'ode 
ser que, diante do novo Governo, haja, assim, umu demonstração de sensihilidudc U 
todas essas questões que unguatinm c que afligem as classes trubalhadoras do Pai~. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) -Tem V. E'' inlcim rULuo 
Senador Bcncvidcs, foram vArias os projetas apresentados pelo nosso Purtido, no 
sentido de modilicar a politica salarial de arrocho, que vem sendo udotadu desde 
1964, Ncs5e sentido, o projeto de V. Ex• constituiu um marco nessa luta c, reulmcnte, 
o Congreno encontrou motivos sérios, motivos cfctivos, para aceitar a SU!lCstào de 
V. Elt• O Congrcuo teve sensibilidade, a Comiasiio de Economia, nus últimas semu· 
nas da Legislatura passada, aprovou o projeto de V, Ex•, eu fui o relator c sou teste· 
munha de que, embora houvcasc rcsistencias por parte da Bancada Go\lcrnista, a 
maioria do Plenário da Comiaallo de Economia achou que cru justa a susesti\o, a 
idéia, a propolta, de V. E"' c, realmente, foi ao encontro desse anseio da cluuc trubu· 
Jhadora, da maioria c1magadora da população brasileira c assalariada, no sentido de 
que se modifique a poUtica salarial, c, neste campo, insere-se, com absoluta propricda· 
de, a idéia dci projeto de V, Ex•, de reduzir o prazo de rc.,.isào dos salários, passando 
de um ano para seis meses, 

Mas, o que t grave, Sr, Senador, agora observando as dirctrizcs emanadas do 
futuro Presidente Figueiredo, nós reparamos a ausência completa de qualquer alusão 
à palavra, à simples palavra salário, para nilo dizer aos problemas salariais em geral c 
aos problemas de emprego de mllo·de-obra cm geral neste Pais. E o mais grnvc,l: que 
parece, hã indicias, de que havia rcfcrtncias no documento original c que essas 
referências foram retiradas. Retiradas por quem? Retiradas com que propósito? Isto é 
que me parece ainda mais grave, isto t, IIC havia realmente uma idéia cm resposta a 
toda essa ;msicdadc, a todo esse reclamo da classe trabalhadora. Essa pensão chegou, 
verdadeiramente, a sensibilizar o futuro Presidente Figueiredo, mas os Ministros du 
área, provavelmente estes que se reuniram no Palácio do Planalto nu semanu pussadu, 
propuseram ao Pr~irl,.ntc Gciscl a ampliaçào do decreto antigrcvc, c innuenciurum o 
futuro Prc5idcntc de forma tal que aquelas sugestões, aquelas idéias sobre 11 melhoriu 
da politica salarial foram simplesmente forçadas ... 

O Sr, Mauro lleaeYides (MOO- CE)- Permite V, Ex• um aparte? (Assenti· 
menta do orudor,}- A imprensa inclusive chegou a divulgar que nos dcsdobrumcn· 
tos, por parte do Ministro Murilo Macedo, existiria uma indicação precisa favorável à 
revisão semestral do salário. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) -Indicação essa que nào saiu 
no documento. 

O Sr. Paulo Brouard (MOO - RS) - E uma circunstância purtieulurmcnte 
grave c nada animadora. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E•niRmenle. Nadu unimu· 
dora. 

Assim, Sr. Presidente, com esses e outros fatos, com esses e outros elementos, vai· 
se delineando nos poucos a politica económica do novo Governo, ainda nilo total· 
mente clara, é verdade, HA mesmo alguns pronunciamentos de um Minimo, por 
cltemp\o, como o futuro Ministro da Fazenda, o Sr. Karlos Rischbictcr, que diverge, 
cm alguns pontos, dessa colocaçllo monetarista, dc5sa colociiÇllo restritiva ao consu· 
mo da classe trabalhadora. Mas, embora ainda nào delineada de uma forma ubsolutu· 
mente clara, o fato é que vui ressaltando ante Oli olhos dos observadores e da ungustia· 
da classe trabalhadora, que a enfasc da poUtica económica vai ser novamente, vai ser, 
outra \ICZ, o arrocho, o arrocho salarial, o arrocho monetarista. 

O Sr, Paulo Brouard (MDB- RS)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Ouço, com Ulcnçào, V. E•• 

O Sr. Paulo Bro111rd (MDB- RS)- Agora, veja só, que anomalia ai se vcri· 
ticu. Faltam algumas horas, pura que o novo Presidente assuma o Governo deste Puls, 
c até agora não se conhece, com clareza, qual u politica económica a ser udotudu. Eru 
preciso que nós chcgAssemos a este estado a que chegamos, pura que tu\ pudesse 
ocorrer. Nos pulses democráticos onde se pratica a forma mais aperfciço:Jdu de demo· 
craciu, que t o governo de gabinete, o governo parlamentar, ninguém chega ao Go· 
verno sem untes ter o seu programa discutido c aprovado pela maioria do Parlamento, 
Aqui, neste hiperpresidcncialismo a que chegamos, nem sequer um estudioso, como 
V. Elt•, que estA naturalmente atento a qucstôca deste tipo, uinda conseguiu descobrir 
ns linhas fundamentais da politica económica do futuro Governo. E, assim, a Naçi'lo é 
entregue, como um objeto, às incertezas c obscuridades de um Governo que vui 
assumir o Governo, e até hoje a Naçilo nllo sabe para quê. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - V. E•• lcm inlciru nlluo, 
nobre Llder Paulo Brossurd. 

O progrumu de Governo devia ser algo que precedesse a escolha do Go\lernn, 
Aqui entre nós, entretanto, escolhido às vhpcras du posse, nenhum de nós tem clarezu 
~obre u pollticu económica, numa situuçDo em que u economiu nucionul cnfrentu o~ 
prohlemus mais graves. 

O Sr. P11ulo llron11rd (MDD- RS)- Exutumente, num momento cm ltue cs~a 
pollticu cconómicu é o ponto ccntrul de toda 11 pollticu do Governo. 
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O SR. ROIJt:KTO SATIJR~I~O (MDIJ- KJJ- t é o ponto t:t:ntrod de hJUót\ 

"~ prcocupuçôcs do Pais. 
E o que é mais ~ravc: uindu, é que:, ao que purct:c,nüu somm !>Ó nó~. m oh~c:r,.adn· 

rcs cxtcriorc!'> que dcsconh~,;ccmos as linhu!i fundamentai~ du política. Parece que m 
próprios rcspomávci~ uindu nilo ::hcgaram a nt:nhumu cunclu~ào, de vez que ~:1cm 

pela imprensa idéias que nllo se concrctilam dias depois. l-lâ M ini~tro!> que falam um;1 
linguaEtcrn, enquanto outros falam outra. 

O Sr. PKulo Bru~ard (MDIJ- RS)- Tcm-~c a imprcssilo de que os mcmlmh 
do Governo estão a tutear. 

O SR. ROBERTO SATURNI!'/0 (MDB- RJJ- Estiio u ta:ear .. 

O Sr. Jo!W! Llnli (ARENA- CE) -i•crmitc V. Ex• um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - Com muita hunra, Senador 
José Uns. 

O Sr, Jo8t Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, cu gostaria, apenas, de ~a· 
lientur que é bem possfvc\ que V, Ex•, com a sua prcocupuçQo, esteja ~c adiantando 
cm um ponto da unálisc, cm que talvez ainda nQo seja passive\ penetrar. Isto é, parece 
que V, Ex• fala !!obre hipótese, quando já informa sobre a posição dos Ministro~ de 
Estado do futuro !'residente da República, a respeito da politica salarial. do direito de 
greve, ou de assuntos dessa magnitude, Além do mais, quanto ao conhecimento da 
polftiC'd do Governo, V, Ex• bem sabe que tlojc a lei é de certo modo sábi<~, quando 
prescreve que ao Presidente que inicia o mandato cabe cumprir a scqUi:nciu da politica 
do Governo, pois que o programa se estende até o final do primeiro ano do Governo 
sucessor. Portanto, tenho a impressão de que Sua Excelência o Senhor Presidente tem 
tempo pura analisar a situaçllo do Pais com seus próprios Ministros, tomar suas 
próprias decisões c, naturalmente, organizar c elaborar o seu plano de Governo pura 
o seu período normal. E claro, cntrctunto, como bem disse o Senador Paulo Brossard, 
que V. Ex•, com sua argúcia, já pôde penetrar nas linhus gerais da política do Go· 
vcrno. 

O Sr. Paulo Brosurd (MDB- RS)- Penetrar ou lobrigar. 

O Sr.JOié Uns (ARENA -CE)- Ou lobrigar, porque, na realidade, a politica 
nào foi exposta ao Pais, c acreditamos que o Governo tem um uno para fazer a cxpo· 
siçllo de sua politica, inclusive, propondo o seu programa ao Congresso Nacional. De 
qualquer modo, parece certo que as lintlas gerais do pensamento do Governo estão 
sobejamente conhecidas, quando sabemos das intenções do Presidente Figueiredo ... 

O Sr. Paulo Broaurd (MOO- RS)- Das intenções, 

O Sr. JoH Llns (ARENA- CE)- ... de dar prioridade a determinados sctorcs, 
de combater a inflação, de propugnar pela continuidade da abertura politica, da libe· 
ração do sindicato para sua própria polfticu sindical, extensivu, nuturalmente, dentro 
do padrão do pansamento que V. Ex• aqui defende. Assim, ucho que é talvez inopor· 
tuno, ou que, pelo menos, nilo tenhamos possibilidade de fazer uma análise mais per· 
cucientc desses problemas que V. Ex• traz, no momento,ao debate, Muito obrigado a 
V. E.w.• 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Quer dizer, pela cxplicuçào do nobre Se· 
na dor pelo Ceará, que, dentro de um ano, a Naç1lo terá o privilégio de conhecer a~ 
intenções do futuro Governo. 

O Sr. Josl Uns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite continue o ;~parte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois nào. 

O Sr, Joll Llns (ARENA- CE)- Nilo falei bem isso, Disse que a progru· 
mação do G~werno, para o pcr[odo pr6pri<. de S. Ex•, naturalmente será conhecida 
dumntc este ano. 

O Sr. P1ulo Drouard (MOO- RS) - O que quer di;r.cr exatamc:nte isto - a 
Naçno deverá ter u paciência de esperar mais um amo pura conhc:cer os propósito~ do 
novo Governo, o que é rigorosamente fantástico. 

O Sr. JoH Llnli l~.RENA -CE)- Já que estamos cruzando os pensamcntoo;, 
entendo que a51inhas geruis- como cu bem disse- silo conhecidas. A programação 
do Governo, pela própria legislaçno, deverá ser apresentada ao final deste uno, ou, 
pelo menos, no fiegundo scmeme deste uno. 

O SR, RDDERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre S'nador José Lins, '" 
intençõc~ dcclarudas pelo Governo toda u Nuçllo as conhcc~, foram llobcjamcnte 
divulgadas, Entretanto, o que cstumos querendo conhecer, muito preocupado~. ~ilo a~ 
formas de ução, isto é, como cumprir aquelas intençÕe$ c nqucla~ priorid01dc~. ê bto 
que nos preocupa, nu medida cm que vamos descobrindo que u forma de ução v ui ~cr 
uquclu velhu politica de re~triçõell sulariuis e de restrições moncturistus de toda a 
espécie. 

V, Ex• diL,.quc fala sobre hipóteses. E cluro, não e~tou u/irmundo. Eswa dw· 
mundo u utençtlo da Cusu porque, pelo noticiôrio da lmprcmu c pelo que pudt de· 
precmlcr diLS diretri.!ts cmunadus do futuro Presidente da Kepúblicu puru m seus Mi
nistros, c mui~. pc\us diretritcs emunndus diretamcnte pum o Ministro do Jlluncju· 
rncnto, pude inrerir lJUe u pollticu econômicu puru o comhut<: ii. inlluç;lo ~crá iL mesnw 
de sempre, isto~. ~~s lu~>rus dos huncus continuur;lo ,, crcsCl'r, u c~pcculuç~,~ LW •1/'1'11 

~·ontinuilrú ~cm rc~triçôell, Niio é ii-toa que o futuro Presidc:ntc do Banco Ccntru\ é o 
cn;1dnr dn ttfli'fl. :"\i;1o i: ;J to<~ que .. Fcdcraç;io dm H<~ncos jú pediu participação maior 
c aprc\cntuu \CU~ resultiLdo,, dü .~cgundo semestre de l'l71S com lucro~ cada vct. 
!LlillolrCs. 

Os juros continuam c continuarão altos. ,\gora, do lado dos salários ... 
Ent.lo, o que se começa a depreender e que os salário~ serão novamente 

.:o111primidos: o cri:dito pura u empresa nacional ~crâ novamente restringido; iLS despe· 
~a.\ go ... crncmcntais serào cortadas: os excedentes, esterilizados; as empresas cstatnb 
~c r lo apcrtudus, quando não vendidas. 

Assim, i: uma soma de elemento~. de informações que vamos tendo c que nos vão 
delin,:mdo -embora ainda não claramente: - uma forma de atender às intcnçõe'.l c 
às prioridades declaradas, que, u nós, particularmente, muito nos preocupa, nos 
preocupa extremamente. 

O Sr, Josi Lln!l (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'! (Assentimento 
do orador.) 1: cxatumcnte neste ponto que acho que V, Ex• extrapola o raciocínio, 
pura tirar uma conclusão própria. Naturulmente, se analisássemos também alg~mas 
tcndCncias do Governo anterior, veríamos que a expectativa n~o se dirige cxatamente 
pura o que V. Ex• está imaginando, isso porque, já nos ~ttimos unos, temos tido 
aberturas muito maiores no sentido da melhoria dos salários, no sentido da humani· 
u.ção do desenvolvimento. Em suma, pontos que contradizem esta cxpcctutivu que 
V. Ex• se refere. De qualquer modo, mantenho o pcn.samcnto de que é uma cxtrupo
liLçào, ainda, sem quo.Jquer base na realidade dos fatos. 

O Sr. Paulo Bro551rd (MDB- RS)- Se me permite o nobre orador,lcmbraria 
que, faz mais de um mês, a Imprensa noticiou que o atual Ministro da Fazenda, futu· 
ro Ministro do Planejamento, havia elaborado um documento de 41 pllginas, 
documento cuc que o futuro Presidente da República distribuíra, cm carátcr sigiloso, 
aos futuro~ Ministros, 1\ Nação ficou sabendo, upenas isto: que se tratava de um docu
mento de 4\ páginas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- 56 isso. 

O Sr. Paulo Brosurd (MDB- RS)- Nada mais. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sobro questão da mai• alta 
importância. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Tudo o que foi revelado à Naçilo consistiu 
nisso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Estamo• certo d' qu' o nobre 
Senador José Lins assim como os outros nobres colegas nno acharão que seria um 
excesso de prudência de nossa parte estar a levantar esses problemas c essas questões, 
manifestando a mais profunda e a mais justa inquietaç1lo ... 

O Sr. Paulo Bro111rd (MDB- RS)- Inquietação. V. Ex• diz com absoluta 
propriedade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- A nó• com,ça a" d'lincar 
aquela política estritamente monetarista, sesundo a qual, pura se derrubar a innaçào, 
é necessário derrubar-se a economia do Pais. E a fórmula da recessno. S: a fórmula 
que até é adotada, é recomendada por eminentes economistas deste Pais. O Professor 
Octávio Gouveia de Bulhões está quase que diariamente a pregar isto cm todas as 
oportunidades. Ele tem o direito, é apenas um tlomem independente e o faz clara· 
mente. 

Entretanto, embora o General Figueiredo afirme que nilo haverá recessão, isto t:, 
que nilo conduzirá seu Governo por esse caminho estreito, extremamente perigo~o e 
destruidor, observamos, ao que parece, que seus Ministros, cm reuniões, estão 
tramando cxutamentc a ap\icaç!lo dessa fórmula recessiva, naturalmente com uma 
liberdade muito maior agora, livres das resistências do Ministro Vclloso c de toda sua 
equipe:, que - façamos-lhe jusiiça - sempre resistiu à aplicaçilo dC!isas fórmulas 
monctaristus, dessas fórmulas conducentes à recessno. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, ao fazer esta afirmativa, devo lembrar que quun· 
tas vezes, desta tribuna, tive oportunidade de dizer aos nobre colegas que via cssil 
fórmula como o desaguadouro natural do modelo econômico adotado, ugoru 
confirmado pelo General Figueiredo. Nilo h~weriu outra sufdu, se não se mudusse o 
modelo, senilo aquela de levar o Pais à recessão, pura poder resolver os problemas da 
inllaçJo, do balanço de pagamentos c todos esses graves problemas que vCm alligindo 
a Nação brasileira. Porque se teima, porque se insiste cm nUo alterar, cm nada, us 
linhas fundamentais do modelo económico, Dentro desse modelo, realmente, ê dificil 
encontrar urna salda, senilo a de aplicação violenta dos freios monetaristas, pura der· 
rubar a economia, pura implementar a recessão, c, então, com a reccssilo, aliviar as 
pressões innaciondrias c sobre o bulanço de pagamentos, 

Querem impor li Naçno toda essa ~ituação como coisa inevitável, como fato 
consumado, como receita única pura resolver esses problemas, quando cru perfeita
mente C'olitávcl. Nós mesmos fomo~ um dos que vArias veles alertamos puru e~ te pon· 
to, chamando u atcnçllo dos nobres colegas - fatalmente her/umos levado~ u es~u 
n:ccit;L, caso ni\o se u\tcrasscm ulgumu~ linhas fundamentais do nosso modc\l), 

O Sr. 1'11uln llrot!llrd (MDIJ - RS) - Nilo foi por fultu de: udvcrtCneiu de 
V. EX' 

O SR. ROimRTO SATURNINO (MDU- RJ)- butu. 
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De modo que, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nos sentimos agora com o direito 
de dizer que, cm absoluto, não aceitaremos essa imposiçilo como coisa incvitúvcl. 

o MOB rcagirã, o MDB não se dcixurã distrair, nem iludir com a promessa dus 
reformas politicas, com os projetas de anistia limitada quejâ se anunciam, pura esquc· 
ccr um pouco a observação, u anâlisc c critica desses problemas fundamentais. 
Reagiremos contra essa politica injusta, cru:\ c destruidora. O MDB vai apoiar, c 
decididamente, a classe trabalhadora, os trabalhadores nu sua luta pela mc:lhoriu de 
salários, na sua luta pela umpliaçilo das liberdades. sindicais. Neste apoio, o MDB 
uanrá de todos os instrumentos que estiverem à sua disposiçilo. 

E nllo nos venham acusar de intransigCnciu, c não nos venham ameaçar com 
f!Osslvcis situações de intranqUilidade nos quartt:is c no sctor militar. 

O Sr. Paulo Brouard (MOO- RS)- Muito bem! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nlo, nós não aceitaremos 
nada dillo, nós não recuaremos, nós rc:agirc:mos c o MDB há de combater, com todos 
os meios disponiveis, essa polftica que, para nós, é altamente destruidora c que já foi 
aplicada no pcriodo de 1964·68, com conseqüências graves, mas que agora, implc· 
mcntada, trarâ, certamente, conseqUências ainda muito mais graves, Por quê? Porque 
a conjuntura internacional, por si mesma, jd é um fator de rctessilo, porque hoje as 
empresas brasileiras estilo num nlvcl de endividamento c de dcscapitalizaçilo muito 
mais profundo, muito mais elevado ... 

O Sr, Paulo Brouard (MDB- RS)- E crescente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... porque agora a taxu de 
investimento nu economia vem caindo c caindo acentuadamente; porque agora os 
salários estão muito mais comprimidos c reduzidos cm termos reais do que à época do 
infcii> da aplicação daquela politica, cm !964; c porque, finalmente, Srs. Senadores -
nilo podemos ignorar isso- agora, nc.stc instante, neste momento da história nucio· 
nal, a crise social, o quadro social deste Pafsé extremamente grave. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - V4rios observadores têm 
chamado a atc:nçllo c concordo plc:namc:ntc: com este ponto de vista, de que a socieda· 
de brasileira, a Naçno brasileira c:stâ insressando num verdadeiro processo de guerra 
civil; é certo que nllo t: uma guerra civil ... 

O Sr. Paulo Brouard (M 08- RS)- Armada. 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - ... armada, aguda, nào é 
inspirada do exterior, não é inspirada pela Oposição, não t: organizada, é uma guerra 
civil espontânea, desorganizada, mas que existe c se rcnetc exatamcntc neste aumento 
impressionante, neste aumento dos fndices de criminalidade, de marginalidade que 
nào podem mais passar sem um· remédio, realmente, um remédio social c nilo um 
remédio repressivo ou policial. 

O Sr. Paulo Br0111rd (MDB- RS)- Poder-se-ia falar nos efeitos subversivos 
da inOação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E•atamente, Sr. Senador. 
E cxatamcntc um dcSICS deitas é cuc espantoso crcsc:imcnto dos indiccs ·de i:riniina·· 
lidadc nas nouas arandc:s cidadca. E um verdadeiro procc11o de sucrra civil que cresce 
monotonamente, mas cresce acmprc, c é cxatamcntc a atitude daquela ·màsSa de mar~ 
sinalizados, de expulsos da 50cicdadc: brasileira, do merendo brasileiro, que vila às 
ruas, de arma na milo, a cobrar a sua fatia na produçAo nacional, no bolo nacional, 
atravt:s de assaltos c de toda espécie de viol~ncias. E cnc problema nAo &erâ resolvido 
com rcprcuilo, dada a imensa maua de dcaocupados c de marginalizados no processo 
social brasileiro. Se dcpcndcaac de violtncia policial os indlcc:a de criminalidade nll.o 
teriam chegado aos nlvcia a que chq:aram. Entll.o, ino ac resolve t: com rcmtdios de 
naturc:zu social c económica c nDo com a reprcaall.o policial, c nll.o com a viol~nciu 
policial. 

O Sr. Jolf Una (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Peço ao orador que nllo permita mais 
apartes porque o tempo de S. Ex• estd esgotado c a tolc:r4nciu da Mesa jã vai 
prejudicando os demais oradores. 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MOB- RJ)- Lnmento nào poder duros 
upmrtcs. Realmente, o meu tempo cst4 csgoto.do c ainda. tenho, Sr. Presidente, com a 
bencvol!ncludc V, Ex.•,algumas obacrvaçõcs a fazer, untes dcencerro.r. 

Sr. Presidente, o que quero ressaltar b que nós da Oposição, nós do MDB, diante 
desse quadro grave que ai estA, diante dos indicies de que o Governo, novamente, cn· 
\'ercdurA por uma polflica de restrições, de destruição da economia brasileira, nós 
nao dcscunsurc:mos, nllo recuaremos c nDo nos acomodaremos com u oferta de refor· 
mas politicas que par11 nós tamb6m nllo scrllo &atisfatórias. Nilo h4 acordo, nem cn· 
tcndimcnto possfvcl, nem admissivel com esta politica económica de arrocho. 

Sr. Presidente, nAo seria abertura, porque abertura não se casa com fechamento, 
com upertura do ludo sindical, do Judo trubalhista c do htdo du economiu do Pais. Isto 
a meu ver 6 uma verdadeira loucuru - iNto 6lm -que temos u obriguçilo moral de 
combater, de cnfrc:ntur c de utilizar todos os Instrumentos ao nosso alcance pura cvi· 
tur que se consuma, nu pr4ticu, estulntençAo que valse delineando, 

Mas, Sr. Presidente, uma última observação que ucho que uindu ~enquadra bem 
neste pronunciamento que estou fazendo hoji::: é que, enquanto cs1cs problc:mus scrils· 
simos se acumulam c se agravam, o General figueiredo 1munciu n dcsestutizaçào. Nào 
se sabe, ainda, se seria por desnacionalização, islo é, por venda de empresas cstatnis u 
empresas de capital estrangeiro, ou se por fnvorccimcnto de grupos nucionnis, pam 
que possam comprur essas empresas estatais, de vez que interesse, sem esse favoreci· 
mc:nto,us empresas privadas ainda nilo demonstraram, Entilo, seriam operações mais 
uma vez de favorecimento, moralmente dlffcc:is de aceitar, pura nós, <: que apenas 
aguardamos pura dcscncadcur a crhica especifica cm cuda um desses casos. 

O fato é que S. Ex• anuncia a política de dcscstatização, c uo nosso vc:r aqui está 
outra idéia destruidora, outra idéia pc:rigosissimu c, lumcntavclmcntc, encumpuda de 
uma forma prccipituda pelos rcsponsAvc:is pelo futuro Governo, de vez que se pretcn· 
de, com isso, reduzir ou eliminar essas forças propulsoras principais da economia bru· 
si\cira nos momentos bons da nossa economia, c a força principal estabilizadora, no11 
momentos maus, que são os investimentos das empresa:; estatais, c que agora se pre· 
tende reduzir ou se pretende eliminar. 

Portanto, Sr. Presidente, encerrando com a maior brevidade, quero advcrlir à Ca
sa, aos Srs. Senadores, de que o que se tem chumado de avanço das empresas estatais, 
do processo de estatização da economia brasileira, no últimos unos, niio é mais do qut: 
a tradução invertida de um verdadeiro recuo- isso sim - da iniciativa privada nu· 
cional, recuo esse originado c decorrente daquela politica recessiva adotada no 
pc:rlodo 1964/68; 16. cstll.o as raCzes do recuo da atividadc privada c, conscqüc:ntcmen· 
te, da ocupação dos seus campos pelo capital estrangeiro, de um ludo, c pela empresa 
estatal, do outro. Entllo, é.c:xatamcnte na politica de rc:ccssilo, nu restrição ao crédito, 
que atinge com muito mais intensidade a empresa nacional do que u empresa es
trangeira, sendo que na rccc:ss3o dos mercados t: claro que cai a lucrutividadc da 
empresa nacional, que tem muito menos possibilidade de rcuçilo do que os grandes 
grupos estrangeiros c cstittais, cnt~o, é u politica recessiva que leva uo recuo da cmprc· 
sa privada nacional; c, mais uma vez, esse processo vai se repetir se for aplicada a 
receita monetarista, c agora com muito mais intensidade c com muito mais gravidade, 
de vez que o estado de endividamento c de dcscapitaliznç3o da nossa empresa privada 
t muito maior do que àquela tpoca, quando começou a politica restritiva, a politica 
rccc:ssionista de 64. 

Entilo, fiquem os Srs. cmprc:sârios sabendo- muitos dos quais estilo ai a apoiar 
c a tecer louvores a esta politica- que novamente vai-se repetir o fonómcno c que ao 
invés de se desestabilizar, muito provavelmente, o que vai acontecer é a dc:snacionu· 
lizaçilo progressiva, de vez que se se corta a empresa estatal c se, pela rcccssilo, se 
restringe as possibilidades da empresa privada nacional o que vai haver, com ubsoluta 
certeza, com infalibilidade, to avanço da empresa multinacional, do cupital cstrangci· 
ro c, por conseguinte, do processo de desnacionalização da nossa economia. 

Sr. Presidente, agradeço a benevolência de V. Ex•, a libc:rulidudc com que con· 
cedeu esses minutos a mais no meu tempo, mas queria completar as udvcrti:ncias que 
faço hoje, c expressar, manifestar, a nossa extrema preocupação com aquilo que se vai 
delineando, que é um indfcio.quc cada vez vai·sc clareando, mais com Oli dados que 
vamos compondo, de que o Governo vai se enveredar- embora diga que não- por 
uma politica de rc:ccssilo c vai reprimir os trabalhadores brasileiros nas suas rc:ivindi· 
caçõcs. os sindicato• brasileiros naJ suas justas lutas, nas suas Polituluçõcs por me lho· 
rcs condições de remuneração para o scu trabalho. 

Obrigado a V. Ex.t(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a ·pú.Javra ao nobre Senador 
Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SA.NTJLLO (MDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente c Srs. Scnadoi'CI: 

Venho, como estreante, a esta tribuna, com muita honra c orgulho, c sei que, 
tambt:m, com bastante humildade, principalmente posicionando-me diante dos 
angustiantes problemas da Naçilo brasileira, no momento, na atualidade. 

E evidente, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que existe uma realidade 
internacional a condicionar os fatos c os acontecimentos politicas de qualquer naçll.o c 
de qualquer povo. E mais certo ainda, no entanto, que esta realidade nacional, muito 
untes que se fundamentar nu crise de cnersia fisica, fundamenta-se numa crise de ener· 
gia social,jâ que, acm dl1vida, observando oa povos, mais importantes que u violência, 
como fato social, catd a caracterizar, fundumcntalmcntc, a cvoluçilo da humunidudc:, 
no momento, o extremado anseio pela libcrtaçll.o do homem c dos povos. 

Sem dlivida, continentes inteiroa, hd milenios oprimidos, dilo o grito de liberta· 
ção; sem dúvidu, multo antes que u cxist~ncia de fatos pollticos u condicionarem os 
estados autorit4rios, tamb!m, com 01 povos desenvolvidos, movimentam-se as mas· 
,as humanas, nu exigência de maior participuçilo c, sobretudo, do estudo capuz de 
cstabclc:ccr as prioridades polftico-udmini1trutivas pela purticipucno consciente de 
suas comunidades, 

O Brasil nll.o poderia ser uma cxcc:çllo c, uqui tumb6m, muito mui5 que uuhcrlura 
politica prometida c existente como expectativa, cstd o povo, utrnvés de 5cus mais 
vuriudos segmentos, a exigir muior participação, E parece que agoru, como fulo sociul 
importante, esta purtlcipuçll.o exigida nilo difere upcnab quantitutivumcntc t.lo pus~udo 
hiKtórico deste Pius, mas tumbt:m parece diferir quulitutivumcntc. 1-1!\ como que um11 
unslc:dade de movirnc:ntnçno vcrtlcul do povo paru uproximur-~c polltico-sociulmenle 
do poder c da estrutura do poder. E, quc:irum ou nno,u própriaahcrturu prometidu é, 
também, u consequência da constuçno dcHtc futo. 
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E evidente, Srs. Senadores, que u nos~u prcclpuu missão t: de, neste Congresso, 
criur o espaço para o entendimento, jll que t: assim que se fuz politica. Mas, pura o 
entendimento politico, diante desta realidade cuja descrição tulvc;r. fosse dcsncccssla· 
ri,t, mu~ que, sobretudo culcando·sc na fome c no dcsu5trc de milhõe~ de brusilciros, 
nuncu é dcmuis rcssaltá·lu das tribunas, diante desta realidade liOcial concrctu cm que 
o produto do tntbulho, u riqueza nacional se acumula dcvustudorumcntc nus mãos de 
uma minoria privilcgiuda, diante desta rculidudc social dura, empedernida, de que t 
re~ponsflvcl o próprio Governo, porque é fultar com a verdade dizer que seria apc:na~ 
cun~cqUtncia do desenvolvimento capitalista, quando a Nação c o mundo inteiro sa· 
hem hoje que o c:tpitalismo j!l não é mais o capitalismo liberal, mas detcrminudo por 
uçi\cs do próprio poder cstatul, diante desta rculidade duru é evidente que u nossa mis
são é muis difícil. 

O Sr, Benrdllo fo"errelr• (ARENA -GO)- V. Ex• me permite? 

O Sr.11aUIC1 Rrmlqrd (MDB- RS)- V. Ex• me permite, nobre Senador'! 

O SR. HENRIQUF.SANTII.LO (MDB- GO)- Com pruzer, ouço meu Líder, 
o Uder de minha Rancada, o Senador Paulo Brossurd. 

O Sr. l1aulo Bronllrd (MDB- RS)- ~ evidente que V. E11.• tem toda a razão 
no registro que faz de que o capitalismo hoje vigorante nus generalidades das nações 
não i: mais o capitalismo do século passado, e inteira razão V, Ex• tem quando diz 
que os rcsultudos econômicos do nosso Pais são, cm grande parte, conseqUi:ncia da 
uçiio c da politica governamentais. Nilo há se:tor crn que o Governo, cm que o EstadÓ 
tenha C C:li'.CTÇa poderes, CU diria até, rnais abSOlUtOS do que no scror firianceiro, do que 
no sctor bancário. 11ode um homem de larga fazenda, podem alguns homens de avulta· 
da pccúnia pretender fundar IJm banco, por exemplo, c ter capitais pura tlinto, No 
entanto, nào poderão fazi:-lo sem autorização, scrn permissão do Poder Público, do 
Governo. E o sctor mais dependente, legalmente mais dependente, do Governo. Pois l: 
cxatamcntc este que tem apresentado os resultados mais chocantes, os lucros mais 
cx;1ccrbados, Em tempos idos quando predominava o chamado liberalismo económi· 
co, as lei~ cominav11m sanções civis e criminais para aquilo que cru considerado o juro 
usuário. Agorn, em que o liberalismo económico deixou de existir, segundo se dil, 
agora, o juro obteve haheus corpus governamental e o seu limite já se disse que estA no 
maior ou menor constrangimento do b11nqueiro. 

O SR. HENRIQUE SANTILlO (MDB- GO)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
Como deixar de responsabilizar o Governo pelo coeficiente de concentração de renda 
neste !,ais, que tende 11 aproximar-se da unidade c que cm 1960 era de 0,5, ern 1970 
suhiu a 0,57, crn 1976 a 0,6 c cstim11do, agora, pelo próprio IPEA, cm 1978, em 0,6~ 
Como dc:bmr de responsabilizar o Governo pelo aumento do número absoluto de fa· 
milias cm pobreza absoluta neste Pais? Em 1972 roi de li milhões c 200 mil familias c 
cm 1976, pelo próprio censo do IBGE. foi de 13 milhões c HUOmil familias. 

O Sr. Paulo Prouard (MDB- RS)- E verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILlO (MDB- GO)-:- Como deixar de respon,.bili· 
Lar o Governo, nos dias de hoje, nào apenas pela dívid11 bruta desta N11çào de 4) 
milhões de dólares, mas o que é pior, por umu relação do chamado coeficiente de sol· 
vência, aumentundo extraordinariamente c atingindo, cm 1978, a 2,S, o maior cocli· 
ciente da Históri11 Contemporânea deste Pafs? E só niio posso dizer de toda a História, 
porque não se tem dados de cinqUenta, sessenta unos atrlts. 

O Sr, Btnnillo ··errelra (ARENA- GO)- V, E11.• me t:onccdc um uparte'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com prazer, ouço V. Ex•, 
nllhrc Senador. 

O Sr. Benedito Ferrelr• (ARENA- GO)- Nobre senador Henrique Santillo, 
V, Ex• invoca um testemunho da História, quando pcusu o modelo que C!itá rculmcn· 
teu merecer reparos- c esses reparos estão nu dinâmica c no gigantismo dos proble· 
mas d11 utuo•lidudc, que assobcrbum niio só os países cm desenvolvimento, mus 111é 
mesmo o1quelus cconomius mais que consolidadas.- Mas V. E11.• fala sobre o modelo 
económico. Aindu há pouco, ouvimos o Senudor Roberto S!Hurnino falando de um 
enfoquc niio feito pelo General Joiio Baptista Figueiredo, quando S. Ex• nilo ubor· 
da, principalmente, o problema du criação de mais empregos: f11lou sobre distribuição 
d~ renda c V, E.V t:Lmbém. Mu~ nem V. E11.•, nem o Senador Roberto Saturnin~. c: 
nin~uém l]UC: ume a verdade, poderá negar que se há uma mã distribuiçilo de renda, 
ern termo~ rclutivos, ela não pode ser ncgudu como benéfica, cm termos absolutos. AI 
C'itilll os indicudorcs sociais, a! está o pudrilo de vidu que o horncm brusilciro tem 
utualrnentc, c esse homem obteve isso da Revolução, que pegou este Pu!s cm reccs~;lo, 
Mlll, quundo u seu produto interno bruto crcsciu menos da metudc do que u nossa 
pupuluçi'tu, Veja V. Ex•, purc:cc·mc que CXIIminundo u gro~so modo as pu]u\lras do~ 
ilustres Scnudorcs da Oposiçllo, eles querem nllo um milugre rucionu], o milu~rc 
uritmétko, mus querem, 11 ess11 ulturu,jã, um rnilagrc teológico;~ que ~c possa corrigir 
us males internos, conconlituntcmcnte com os males externo~, como ~o cusu da cri~e 
de energia; 1!', Ull mesmo tempo, sem fulcr concentruçilo de rcndu~. sem forlltleccr lb 
emprcsus, criar empregos puru cssu mussu, cudu vez rnuis crescente:, de jovens que Cl1nl· 
parecem un merendo de trubulho. Eu nilo entendo, Ex•, uno)() ~er que se !iJc:ssc um11 elo· 
t1Ltillu;i\11 ideulitmlu c sonhudu relo cidudi\o Roberto Saturnino, quer di1cr, ~e modili· 
cus~e cumpletunu:nte u nllSSO modelo. l1orquc ui, ~im, o Estudo tcriu cundiç1k~ de f<l· 
1cr t1 que M: pretende, isto~. umu dituduru do Estudo ~cm libcrdude, ~c:rn estudo de: 
direito nu uté com c:studo de direito: rnus estudo sem justiçu, pnr~1ue. i~so t pu~~Í\'el, 

como sabe V. Ex• Mas, querer• se que se criem empregos, que se aumente a renda, que 
se melhore o padrão de vidu,licm concentração de renda, honestamente, V. Ex• vai 
ter que nos ensinar a fórmula. 

O Sr. Robcrlo Salurnlno(MDB- RJ)- V. Ex• me permite? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO {MDB- GO)- Corn prazer, ouço n ilustre 
Senador Roberto Saturnino 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- O Aparte do nobre Senador Benedito 
Ferreira reflete os urgurncntos que são sernprc usados; c:stào desgastados, mas como 
s~o os tinicos, são sempre usados pelo Governo. F. de que esse processo de concentra· 
çào, que V. E11.• denuncia com muita propric:dadÍ:, mia o resultado inevitável de um 
paili que se: desenvolve cm economia de mercado, quando não é isso, ubsolutumente. 
O que nós temos demonstrado, defendido, salientado, é que é perfeitamente possível, 
é perfeitamente viável, realizar uma política cconómicu de conteúdo social sem 
abalar, scrn destruir, os pressupostos da economia de mercado, mas beneficiando essa 
massa de brasileiros que estA fora de qualquer benefício, de qualquer fruto do 
progresso c:conômico, pura o qual ela tc:m contribufdo. V. Ex• tem toda razão e isso é 
o resultado de uma polftica c, por conseguinte, o Governo pode sc:r responsabilizado, 
nu medida cm que esse quadro social, que: a( está, é resultado de uma polfticu 
deliberada, incrementada pelo Governo, mas que Cll'.iste umá alternativa a qual nós da 
Oposição, temos defendido. 

O SR. HENRIQUE SANTIL~O (MDB - GO) - Não se pode deixar de 
respons11bilizar o Governo pela crescente dependência ao capital estrangeiro. Nilo se 
pode:, no Pais, deixar de rcsponsabilizur o Governo, por estarem beneficiando justa· 
rncnte as iniciativas das empresas multinacionais, dos chamados setorc:s mais diná· 
micos da economia -c a provar isso estilo as ta11.11S crescentes de lucros dcss11s cm· 
presas no Pafs, que, cm 1972, foi de 20% c passou 11 25.5% cm ]977, crn termos de 
lucro lfquido cm relação ao capital investido. Na verdade, a lucratividadc da empresa 
nacional diminuiu como reduziu também a lucrativid11de da empresa cstaiUI do Pais e 
isso, sem dúvida alguma, cm beneficio das iniciativas estrangeiras na economia na· 
cional. Corno pretender o entendimento, Srs. Senadores, quando, diante da Nação, 
sem um plano ainda acabado, rnas em termos, sem dúvida, de intenções mais do que 
deiinidas, se pretende corrigir o mal com um remédio de um achatamento salarial 
maior, de uma comprcssâo salarial muior c:, ao mesmo tempo, pretendendo-se a 
chamada privutizaçilo dos sctorcs rnuis importantes da economia nas m.ios do Estado 
c, que na verdade, significarA, n>l prática, uma desnacionalização maior da economia 
brasileira, como, Srs. Senadores, é evidente, o passado precisa ser esquecido. Nào se 
pode:, sem dúvida 11lguma, construir uma Nução diferente, calcada no ódio ou no 
rcvanchisrno, como não se pode, também, construi-lu fundamentada no medo, ou nas 
umcuças c ;~dvcrtências, sejam elas dos setorc:s civis ou do!i militares. Não se pode 
pretender construir um Brasil diferente, capaz de transformar o Estado num instru· 
menta de defesa do oprimido contra o opressor, do economicamente mais fraco, 
contra o cconomic11mentc: mais forte, sem que: se tenha como pressuposto o esqueci· 
menta do passado, que é preciso ser lembrado, apenas, como lição permanente para 
que: os mesmos erros, c os mesmos crimes não sejam repetidos no futuro. Paru isso, 
sem dúvida alguma, como minha modesta c humilde contribuição, mas que, por 
pcquen:~ que seja, hã de ser feita, cu tenho certeza, com o acendrado amor 11 Pãtria c 
:to povo brasileiro, coloco-me na condição de homem de Oposição cujo partido ainda 
está descrnpenh11ndo sua missão histórica, capaz de entender, que o di!llogo, ou o 
entendimento só poderá ser feito se obedecidos dctcrmin11dos pressupostos, cujo~ ca· 
minhas precisam passar pela anistiu ampla c irrcstrita para que a N11ção se desarme, 
se rcconstruu c passe novamente o Estado a se encontrur como estrutura diante da Na· 
ção inteira, que deseja melhores dias. Por outro lado, como outro pressuposto funda· 
menwl, i: preciso- c niio se: pode desconhecer o papel das força!> Armadas cm todo 
processo polftico institucion11l do Pars- que se coloque também a necessidade do rc· 
torno 11os quartéis, ~ntcndida essa expressão no seu m11is legitimo sentido, para que 
possam continuar dundo resguardo c salvaguarda 11 Constituição federal c 11 Lei do 
Pais, rara que a Nuçilo civil se construa u si mesma c enfrente o desafio do futuro. 

E preciso tllmbém, Cllmo prcs~uposto básico c fundamental, ·que a uberturu 
anunciudu nào seju apenas de: curá ter formul, curaz de: mudar uqui c acolá algum prc· 
ceita constitucionul ou de criar uqui ou ulhures uma lei qu11lquc:r que signilique apc· 
nus uma 11bertura institucional, ma!i que ela possa também se traduzir cm abertura 
que crie curninhos para u munifcstaçào dos movimentos sociuis. E ela não se farã 
nunca entendendo o movimento operãrio como problema policiul ou apreendendo 
jornais nas bancus ou nus sucursuis, num 111en1Udo l1 inteligência nucional c' própriu 
Naç1l0, como o acontecido hú tri:s dius com o jornal Em Tempo, que publicu, aqui, 
uma lhta de torturadores, c que, ~c pecou, prccisuriu ser submetido aos meios judiciai~ 
p;1r11 ;t suu própria punição: mus, caso contrário, está u merecer toda u atitude do 
Governo capal de !ie abrir a Nação, puru se upururcm os fatos aqui denunciudos, que 
são ~trliVC~ c que são pesados, Entendo, sem dúvida, que o passado ~ pussado, c nós 
precisamm dnr '' Nuçilo u posse de seu dinumismu. Entendo que muis import11ntc que 
n p11ssudo é u presente, é o presente pol!tico, é o momento utuul, c cstào ui, a no~ cu o· 
s;1r ungustiuntes preocupuções, a~ mnnifcstus intenções de ~e entender o movimento 
~oindic;l] no Pufs aindu como um movimento utreludo uo poder, upcnus: de se entender 
os rnovimenws estuduntis, que estilo uf puru se uflorur como cu~o de rol!ciu, c de ~c: 
entender, solnetudo, como suluçi\o paru os problemas c:conômicos u privuti1uçi\o de: 
scturc~ impurtuntc., du ecmwmiu, signilicundu, com isto, uma dc:~nuciLmulinu;ào 
maior, principulmcnte no sctor cnt:rgético c no ~ctor de mineruçi\l), 



·. 

Sr~. Scnadmc'>, c~tCjilnl ccno~ de que mh ~uhcrc·rnn' Cllmprir 1 lill~·.c, 
povo nn" dclcgll\l, 

O Sr.Jn11é l.ln .. (ARENA- C!~) .... Pcrrmtc V Ex• um 11par1c'! 

O SR. Ut:NIUQUF SANTII.J.O (~IDH- GO)- Com mu1t•• ··r:c. ,. Pll~o u 
ilu~tn: Senador José Lin~. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nohre Scn:1dor l-lenriljuc Sai\11\J,o, \'. I·_,, 
faz uma cxposiçiio sobre a situaçUo do Pab. Comenta a posição da !.Ji.,.idu c\\crna, IJUl' 

V. Ex• sabe que foi dirigida sobretudo para implantuçüo ou para ampli<~ç~tl J~1 nm,;~ 
indústriu de bens de capital c de insumos básicos, o que é fundamcnwl para que c~ te 
Pais nào encontre o estrangulamento próximo d11 seu proccliso de de~cnvn!vimcntu. 
V .. Ex• fala a respeito dessa divida, citando seu volume tot;1l, mus c~quccc LJUe, ~ll no 
setor de bens de produção c insumos básicos, mais do 'lUC o total du divid<~ foi :1pli· 
cado. Cerca de quarenta c cinco bilhões de dólares foram investidm para dc~em·olwr 
esse selar, fundamental não apenas pura nosso processo produtivo, m:<~ para ii cria
ção de empregos. V. Ex• fula a respeito da distribuição de renda, ma~ nenhum Pai~ dn 
mundo será capaz de distribuir o que n11o tem, Socializar u mesériu nàn tem ~cntidu; t• 
Pais precisa, rcalmeOic, aplicar recursos nos seus meios de produJ;ào, aumenta o ~cu 
produto para ter o que distribuir como se faz agora. V. Ex• defendeu diMribuiçi\o, 
como nós outros, como o meu Partido defende c o Governo também. Quanto :Los ~ulá· 
rios, houve a época, já passada, reconhecemos, do arrocho salarial. Já agora, cntretan· 
to, esforços vem sendo feitos pura u distcnção dos salários, melhorando :1 posição da~ 
classes trabalhadoras do Pais na medida cm que o próprio Pais pode ofcn:cc:r, rwra 
isso, uma parcela do seu produto, V. Ex• fala a respeito du abertura, ma~ é esse pró
prio Governo que faz a abertura. V. Ex• fula da volta aos quurtéi~. mas ~Jo os pró· 
prios militares 'lUC, depois de prestarem um grande serviço à Nação, \lultum :Los 
quartéis. Chego assim à conclusão de que V, Ex• reclama exatumente íl!> medida~ que 
o Go ... erno \lem tomando. tal\lez V. Ex• quisesse apenas QUe tudo 1~!.1.1 fus~e feito ~cm 
programação, sem ordem, tal ... cz até sem viubilidudc paru o nosso flroeesMl de dc~en· 
volvimento económico. O Governo, porém, vem fazendo tudo i~so ordenada c ~i~· 
temuticamcntc. O próximo Go\lcrno de5eja dar prosseguimento ao proccs~o de ahcr
tura c à humanização do desenvolvimento nacional, !'Ossfvcl •tgoru a, quundo a cconu· 
mia chega a melhor estágio. Ouvindo com a atcnçJo ,que ouvi o pronunciamento de 
V. Ex•, chego à conclusão de que o que V. Ex• preconi:ta nào ê senão aquilo que o 
Governo vem fazendo ordenadamente, c nào atahalhoadamcnlc. como :ooc puderia prc· 
tender. Muito obrigado a V. Ex• .. : 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Sou cu quem .J~;tradccc .1 
V. Ex• Nobre Senador, V, Ex• está naquela po~içi\o que h0jc che1;:L :L \IC)...Lf m p1ú· 
prios técnicos do Governo, naquela de faler u bolo crescer para dcpoi~ divid1r. :-...;:L' ·:I
dade, nem mesmo setores governamcnt:Li~. hoje !'iC sentem bem ao alirmur ilit•t. 

O SR. PRF..SIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo 'soar í1 CtLmpainha.)- C•·n~ulto ,,,, 
Plenário sobre a prorrogação da scssilu ptlr 10 minutoh, po1r1t 11Uc o orador ·.o11.:lu.• 
su01 oraçilo, (Pu usa.) 

Nilo ha\lcndo objcçil.o do Plenário, e~tá prnrrogudo o prato. 

O SR. HE!'IRIQUE SANTII.LO (MDB- GD)- Além do mais, fuo 1', I,. 
mesmo quem disse há pouco que o Governo t~inda não iLprc~entou o seu flr•·gram:': 
que é preciso dar ao Governo um ano de pra lo para que ele o apresente. Foi V. I.· • 
mesmo quem disse, hi'L poucos dias, que realmente um dos grande~ problem11' cono11 
conseqUência deste desenvol\limento era u alta concentr.açilu de rendu no tor• • da p1· 
râmidc, no ápice da pirtimidc. Mas c que V. Ex• nl'Lo concordava era com a n:~pC+·· 
sabilidude do Governo nu ucumuluçà11 de rendas c de riquezus nus mãos de um" min11· 
riu,já que isto seria conseqUência do próflrio dcscn\IOI\Iimento. Na \lcrdadc o 4u~: nn.\ 
estamos aqui u dizer é que o pass;tdo de erros c a cxpectutivu do futuro prccl~lun 
tr.a1er a nós outros grandes preocupo1çõe~. porque, sem dú\lidu algumu, trUhL·~e de 
todo o anseio deste po\IO, dos mais lólrO"i an~oeios de todos os homens c mulhcrc~ dc~til 
terra, porque se tratu sem dúvida al!lum;L da esperança aninhuda no peito do cahoclo 
Iii do interior ou do trabalhador do~ grunde"i centros industriais c do próprio cmpre~a· 
riu do nucionul. 

Este ê o grundc desafio que temos pela frente. Dilcr, nobre Senador. que e~tc~ 
problem:1s já estilo todos equacionados é, no mini mo, ser por demais otimbta nesta 
Casa e espero que, realmente, possamos ter esses problemas equacionados no futuro c 
no futuro imediato, Que este, Governo, que usa equucionur bem, tomundo por huse, 
inclusive, muitas das pcrmissas uqui tra:tidas pela Dunc11da da Oposiçllo c muitus das 
hundeiras carrcgudas pelo MDD nas praÇWM deste Pais, que rculmcntc os equacione, 
pura que possamos, todos os purl11mentarcs de meu partido, estur uqui 11 uplaudir ., 
gesto go\lernamc:ntul. 

O Sr.Jo.W Llns (ARENA -CE)- Permite V. ii•• um upurt<l 

. O SR. fiENRIQUESANl'ILLO (MDB-GO)-Com.pruzcrouço V. E>' 

O Sr. Joll! Lln1 (ARENA- CE)- Desejo redir" u V, .Ex• que ullo denirt1u· 
meu pcn!ioumento; nilo somos cnntru li distrihufçiLo do que ~iMc:, Somos Ct11llru .I 

distribuiçüo do incxiste~tc, também quanto ao problcmu ~u distrihuiçi'lo dr rcm!.1. 
na o silo CSSIIS as minhua idéius. Muito obrigado 11 v. Ex• : 

·o SR.IIENRIQUE SANTII.I.O {MDU- GO) --·v. Ex• 11cuhu de cunlirm.tl 
(j\IC•qucr (jUC o bolo cre~çu JlôHllllUC 1lc !ic:ju dividido, O bolo existe, iL riquc/11 m!CÍOIIoll 

c~t~ ai, produto do trubulhu dr. milhôc8 de hrusilciros, 1rab1tlho este qut C\tÚ ~c1Hl11 

c~c;umtlc>~do, ~~valor do rr;Lhalhn minirllii!Hln duran\l; l~ ano,. J .• c llrcc"o que ctt 
di!':! <1nqui, nnhrc Scn:Ldnr, que ttvcnw.~ JS ano~ de miHlLqucí~mn nc~tc Poli~. cm IJLIC l.i 
dn Palúc1o do Planalto algun~ ~emprc ,c JUip.aroun .:um a~ hcn+.;i\e, cclc~ti:11~. c apctHt' 
ele~. c de c:t, n•h outro\, mí~crus rnort01is, ~oh o innuKn demoníaco de ~ati\. No,o! 1\ 
N:tçún inteir>~ wmprcendc is~o. E nà11 é a~~im que IJUC:remu~ o cvuluir dm 
acnntccimcntm nn Pa:s. E é principulmcnte com o pcn~amento voltudo puru u nccc~,i
dadc de que nu C!"ttabelccimcnto de tudil\ :L~ prioridude~ pollticu·:HJministrati\'a~ nc,Lc 
JI;LÍ~, pll~~:L a ~Uciedadc partÍCÍpur de SUa~ deCbÕC~ cf~·tivamentC C ~Ubstancialmen\C, C 
nàn iLf!enus formalmente. Que possa e~tc Cungre~so 1\"acionul fortuleccr-~c Ctlmo pu
der politicn que é, nilo ;~penas formulmcnte,utrnvé!"t d.t, dhcu~~oe~ l.jUlL~e Ioda' muito 
profundas, mas quase sempre inócuas cm termos de decisão, E preciso, ~ohretudu, Sr. 
Presidente, Sr~. Senadores, que cudu um se dispu de todo \Cctarismo estéril c de todo 
passionulismo radical, pura que possamos construir uma Nuçllu. mus com o 
consentimento substanciul desta Nação. E preciso ~ohrctudo que se se tcnhu em 
mente que as ud\lcrtências, que as ameaças, seguida~. freqUentes, são provocadoras. 
Estimulam o r:~dicalismo de esquerda ou de direita, os de direita talvez muito 
propositadamente esquecidos, que permanecem impunes;· dezenas e dezenas de 
atentados contra a imprc:nsuli ... rc deste Pais, ou que quer ser li\lre, ou que luta por ser 
livre, c atê contra a própria Igreja Católica. Estejam certos, façumos li abertura, nllo 
apenas abertura formal, politico, institucional. Mas, abertura também do lictor econô· 
mico-social, de tnl modo que a empresa estatal não seja pri\lativada, mas que seja 

· realmente transformada em empresa pública, com u purticipuçilo de todu u \lontadc 
da Naçllo nas suas próprias decisões; c que a própria empresa privadn possa se submc· 
ter ao crivo da opiniilo pública nacional. Transformemos este: País numa democracia 
~ubstancial, c eu estou certo de que n11o haverá lugar para qualquer radicalismo polfti· · 
co, não hn ... crlllugur pnrn o pnuionalismo, c nao havcr6 lugar para o sectarismo de 
qualquer espécie. 

Faça o futuro Presidente deste Pais, disto aqui, uma dc:mocraciu substuncial, c 
daqui useis unos- tenho certeza- para a posse de seu sucessor, estarão aqui rrc~en
tcs, nesta Capital, na Capital deste País. dezenas de estadistas pura prcstigiurem a pos
se de um homem eleito pelo povo c submetido ao crivo da vontade nncitmul: e, 
mbrctudo, estarão aqui presentes porque este ~ um. Pais grande, porque e!ita ê 
realmente: u décima ou nona economia do mundn c que, portanto, uma 'ocicdade 
abc:rtu, participante, sob a ~gidc da justiça ~ociul cstotrá ela toda integrada nu estrutura 
do poder c apoiar o próprio Poder Nacional. 1: ;tqui esturào, sem dú\'idn, pnru 
prestigiar o :no todos aqueles quantos do mundo tuo.lo hoje, t<Lmbém, utendc:ndo uos 
anseios de todos os JlO\IOS estão ui, nl'Lo pura ccrcc:u os caminhos da libert:Lçào, mus, 
para se trunsformarem, eles mesmos, no instrumento du lihcrtuçi'lo dos seu~ povos c 
dos homens que o cun~tituem. 

Eu ugradcço. Muito uhrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr~. Senador~. 
I Muito bem! Muito bem! Pulmus prolongadas.) 

COMJ',JREC/i.lf .liA IS OS SRS. SliSADORf:S: 

José Guiomard - E\landro Curreiru - Julr1 Basco- Raimundo Parente -
·\loysio Cha\les- Alexandre Costa- Josê Sarm:\'- Petrônio Portel lu- Cesur Cab 
- Agcnor Maria- Jessé Freire- Cunhn Lima .:.._ Humberto Luccnu - Luiz Cavai· 
c:~nte- Teotônio Vilela- Lourivul Baptista- 1lirceu Cari.loso- João Culmon .
Itamar Franco- Am:Lral Furlan- Benedito Fencira- Utaro Barhcu.a - Eve]{,~io 
Viciroi-Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDESTE (Nilo Coelho) - Sobre u me~a. requerimento qU~: ~cni 
lido pelo Sr. 111·Secrctllrio. · .,. . 

E lido o srguintr: 

REQUERIMENTO~· 29, DE 1979 

Nos termos do disposto no artigo 367 dr Regimento Interno, requcitn ü de~:~r· 
qul\'amento do Prujeto de Lei do Senado nq 4t· .'74, "que dá novu red:Lçilu 'à letra b do 
item 11 do urtigo 5' da l.ci n~ 5,890, de H d..: junho de 1973", feita, se nccc~~flriu, a 
rcconstituiçllo do proce~so. 

Sala duto Scr.sõc•, 1.:! de murço de 1979. -Raimundo P11rentc. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento lido serâ publicado c 
incluído cm Ordem do Diu nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- EstA finduuliora do Expediente,' 
Passa-se à 

lh•m 1· 

ORDEM DO DIA 

i'IWJETO DE LI I DA CAM ARA N•lll, DE 1015 
(N'425, ~~~ 1975, nu C1tsu de origem) 

r-..:mmaht:l u Crescimento de cidudes com populuçiltl superior a .:!UO 
mil ha\'ti!un!c~. c determin:L uutrali providCncius. 

Amhuurntu: 
1-12· 7~- l.1du cm Plenário c despachado hs ComisS<\c:s de Ecunnmiu 

c ck l1no~n~.~~ 
:·1 ··:r, - l.J~l~l~ n~ i'urcccrc:~ n91i JC!b·CE, !iullcitandll .Ludii:ncLu da 

C!llil""" u~· ( un~titui~ LtJ c Ju~tiçu; J(J7-CCJ, pelil inr.:on~titucinnnlu.l:nlt: 
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do 11rojr:to; c J68·CE, encaminhando a mutl:riu ao Ph:núrin puru 11prccia· 
çào preliminur da con~titucionulidadc, com declaração de voto do Sr. 
Senador Franco Mon10ro. 

14·6·76 -lncluldo cm Ordem do Diu, é uprovudo o Requerimento 
n"'!66, de 1976,solicitando udiumento dn discuulo para reexumc da Co· 
miss!io de Constituição c Justiçu, 

De ucordo com os avulsos da Ordem do Dia di!itribufdo~ uos Srs. Senadores, o 
PlcnMio apreciarâ as matérias constantes da pauta, nos termos do art. 368, § 1", do 
Regimento Jntr:rno, deliberando ~cus mesma~ devam ter ou não pros~tcguimento em 
suu tramitação. 

Em votuçdo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o proHcguimcnto da tramitação da matériu, 

queiram permanecer scntBdos. (PBusu.) 
Rejeitado. 
O projeto scrâ arquivado, fciUI a devida comunicaçllo à C4mora dos Dcpuludos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coolho) -llem 1: ·:: 

PROJETO DE LEI DACAMARA N•ll5, DE 1975 
(N' 1.411, de 1973, na Casa de origem) 

Veda a ocupante de cargos de Ministros.c conselheiros u uposcntado· 
riu anacs de quatro unos de cxcrclcio no cargo.' 

Andamento: 
4·!2·75- Lido cm Plcnârio c despachado às Comissões de Serviço 

Púhlíco Civil c de Finanças. 
24·6-76- Aprovado parecer preliminar na ComissãO de Serviço Pú· 

blico Civil, de autoria do Sr. Senador Augusta Franco, solicitando :~udiCn· 
cia da Comissão de Constituição c Justiça sobre a matéria, com voto cm 
Separado do Sr. Senador Luiz Viana. · 

16·3·77-Aprovado parecer, de autoria do Sr. Senóldor Hc:!vídio 
Nunes, na Comissilo de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc do Projeto, 

Consta, ainda, do processo, votou respeito da mlitéria, do Sr. Sena· 
dor Josê Lindoso. 

Em votaçllo. . . , 
Os Srs. Senadores que aprovam o pross(guimcnto du tramitação' do projeto, quci· 

rum permanecer sentados. (Pausa.) · ' 
Aprovado, 
A motéria prosscg~irâ cm sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coolho)-llem 3: 
PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• l, DE 1976 

(N•983, dol96l, na Casa de origem) 

Altera o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

'Andammro: 
I 2·3· 76 - Lido cm Plcnt&rio c despachado às Comissões de Lcgis· 

laçào Social c de finanças. 
26-11·76- Aprovado o Requerimento n• 576{76; 'do Sr. Senador 

Accioly Filho, solicitando que a mattria tenha tramitação co'njunta com 
os Projetas de Lei do Senado n•s 193, de 1975, c 283, de 1976. 

22·6-11 -Aprovado o Requerimento n' 160, de 1977, do Sr. Senudor 
Leite Choves, solicitando que à matéria seja anexado o Projeto de Lei do 
Scnadon• 121,dc 1977. 

31·8·71- A ComisaAo de Constituiçilo c Justiça, cm face da truml· 
taçào conjunta, emite parecer pela constitucionalidade c juridlcidudc do 
projeto, fuvordvcl quanto ao mérito, c pela prejudicialidudc dos ·Projetas 
de Lei do Senado a ele anexados. · · 
Obsrrvu(õts: 

Consta do proccno parecer preliminar. do Sr. Senador Jurbas Passa~ 
rinho, nu Comissllo de Lcgisluçllo Social, solicitando audi!ncin ~o Minis~ 
tl:rio do Trnbalho. . 

Devolvido à Comiui1o de LcgislaçAo Sociul cm virtude de nAo ter sido. 
atendida a dilis~ncia. 

Os Projetas de Lei do Senado que trumitovam cm conjunto co.m a Pro· 
poRiçilo foram urquivados, ao linul da lcgi•latura passada, nos termos do 
art. 367 do Regimento Interno. 

Em votação. 
Os' Srs. Senadores que concordnm tcnhq o projeto prosseguimento cm sun truml· 

tnçllo, queiram permoneccr sentados. (Puusu.) 
Aprovudo. 
A mutl:riu terA prosseguimento cm suu trumilaçllo, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Uem 4: 

PROJETO OE LEI DA CAM ARA N• 3, DE 1976 
(N• IUI, de 1971, na C usa de origem) 

Regula 11 rcsponflubllidudc civil dus cmprc:sus de ónihu~ no lrunsportc 
de pu!i~agciros. 

Andamento: 
12·3·76- Lido cm Plenário c dc~pachado às Comissões de Tram• 

portes, Comunicações c Obras Pública~. de LcgislBçllo Social, de Econo• 
miu c de Finanças, 

8-4· 76- Aprovado, na Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, parecer favorável do Sr. Senador Evclâsio Vieira. 

3·6-76- Aprovado, nu Comissilo de lcgisluçào Social, parecer ruvo· 
râve\ do Sr. Senador Franco Montoro. 

7·10·76- Aprovado parecer favort&vel do Sr. Senador :Arnon de 
Mcllo, ntl Cominllo de Economia, o qual sugere, ainda, que sobre a matê· 
riu seja ouvidan Comissllo de Constituiçllo c Justiça, " 

2·12·76- Em parecer prclimihar, do Sr. Senador Saldanha 'ocrzi, 
aprovado pela Comissão de Finunças, l: solicitado a audiência da' Com is· 
são de Constituiçil.o c Justiça. . ·.; · · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores q!lc concordam t~nhu o projeto prosseguimento em ~u trami· 

taçào, queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
A matl:rióltcrá prosseguimento cm sUa tramitaçllo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coolho) -Irem S: 

PROJETO DE LEIDA CAM ARA N•78, DE 1976 
(N' 502·D, de 1975, na Casa de origem) 

Inclui programa de melhoria ·de condições de .babitabilidade dos 
trabalhadores nos projetes de linunciamcntos agropccuàrios. · 

Andamento: 
4·10.76- Lido cm Plenário c despachado às Comissões de.Agricul· 

tura, de Economia c de Finanças. 

I '·12· 76- Aprovado, na Comi$Sllo de Agricultura, Parecei-' :do Sr. 
Senador Agcnor Maria, fuvoràvcl ao Projeto com Emendas que ~presenta 
de n•s 1 c 2-CA. 

Em votação. 
Os Srs, Senadores que aprovam o prosseguimento da trnmitaçilo do projc:to, quci· 

ram permanecer sentados. (Pausa.) · 
Aprovado, 
A mattria prosseguirá cm sua tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coolho) -Irem 6: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 85, DE 1976 
(N' 1.194, de: 1975, na Casa de: origem) 

Dispõe sobre pensões a depcndcntt'S de &ervidor pUblico falecido no 
gozo de d"plu aposentadoria. 

Andammro: 
13·W·76- Lido cm P\enArio c despachado à!> Comissões de: Serviço 

Público Civil e de Finanças. 
1•·12·76-Aprovcdo na Comissilo de Serviço Público Civil parecer 

do Sr. Senador Otto Lchmann, favorável. 
21·6-11- Aprovado na Comissão de Finunçus purcccr preliminar, 

do Sr, Senador Mnttos Lcilo, pcln audi~ncia da Comissão de Con~titui~;llo 
c Justiça. 

Em votação. 
Os Sn. Senadores que concordam tenha o projeto pros,cguimcnto cm sua trumi· 

tução, qucirum permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria tcr4 prosseguimento cm sua tramitaçl1o. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)-llem 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•J59, DE 1976-COMPLEMENTAR 

(De autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro) 

Introduz modincaçõcs na Lei Complementar n' 26, de li de setembro 
d<l97l. 

Andamenro: 
:!3·6-76- Lido em Plenário c dcspuchado às Comissões de Constitui· 

çilo c Justiça c de LcgislaçAo Social. 
6-1()..76- Aprovado na Comisailo de Constituiçllo c Justiça parecer 

do Sr. Senador ltaHvio Coelho, pela constitucionnlidudc c juridicidudc do 
Projeto no!> termos de Sub~titutivo que apresenta. 

Em votuçilo, 
Os Srs, Senadores que aprovam o prosseguimento dutrumitaçilo do projeto, quci· 

rum pcrmunc:~:er sentados. (Puusu,) 
Aprovado. 
A matéria proucguir(t cm sua tramituçilo, 

t ,. 
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OSR. PRESIDENTE (Nilo Cocli1o) ·-Item H: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE 1976 
(De uutorio1 C o Sr. Senador Nelson Curneiro) 

Alter<~ o Decreto legblutivo n~' 96, de 1975, que dispõe sobre o pe· 
cLIIio purlumcntar. 

Andamento: 
1•·6-76-lido cm PlenArio c despachado às Comi~sõc~ de Con)otitui· 

çUo e Justiçu c Dirctora. 
11·5·77- Aprovado, nu Comiss~o de Con5tituiçllo c Justiçu, parecer 

do Sr. Scnudor Otto Lchmann, pela constitucionalidade c juridicidade c, 
no mérito, fuvor{lvcl. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores qu concordam tenha o projeto prosseguimento cm sua trami· 

tação, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria terá prosseguimento cm suu tmmitaç:1o. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matéria constnntc dn Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lomanto Júnior, por dclcgnçilo da liderança da 

Maioria. 

O SR. LO MANTO JúNIOR (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem rcvis~o do orador.)- Sr. Presidente e Sn, Senadores: 

Quero, antes, agradecer à liderança do meu Partido a oportunidade que me con· 
cede de estrear hoje na tribuna do Senado, já que não logrei, na Hora do Expediente, 
fazer o meu relato sobre um assunto que considero da muior ur!li:ncia. 

E, lamento Sr. Presidente, que a minha estréia se faça sobre um problema que: me 
truz tant:l amargura, c me fez sofrer nestes últ1mos trl:s dias, no cantata com as po
pulações do meu Estado c do EJotado de V. Ex•, o Estado d~: 
Pernambuco. Lamento- repito- que a minha estréia se fuça para tratar de 
assunto tão delicado, porque tantos assuntos tenho, puru truzcr a minha modesta con· 
tribuição a esta Casa, a que sempre aspirei chegar. Um modesto Vereador de Jcquié, 
depois de subir paulatinamente todos os degraus da vida pública, atingindo ;~.~ 
culminâncias da dircção do seu Estado, chega agora no Senado, escrevendo assim, 
talvez, o último capitulo da sua vida politica, 

Mas chego, Sr, Presidente, com aquele mesmo cstusiasmo, com uquc\u mesma 
devoção, com aquele mesmo espirita público, com que cu, ao adquirir minhu 
maioridude civil, começava minha caminhada, depois do:, durante o período 
acudêmico, receber os primeiros ensinamentos, as primeiras lições de civismo que m~: 
empolgaram c me conduzirum à vidu pUblica, cujos caminhos percorro at~ o dia de 
hoj~:. 

Venho, Sr. Presidente, da região assolada pelas enchentes, tendo escutado aqui o 
pronunciamento de vúrios eminentes companheiros, dentre os quais o Senador Dirceu 
C:udoso, que relatava a dramática situuçào do seu Estado c, cm 11cguida, a cxpo~içilo 
do Senador Marcos Freire, que havia também visitado a rcgilo asso\uda, no meu 
Estado c no Estado de Pernambuco, 

Na quinta-feira cedo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cheguei ü Cidad~: dt.' 
Juazciro, encontrando u população vivendo um climn de ;angústia, de pavor: o medo 
dominava toda aquela população, Senti que momento nenhum era m;lis necessfuút e 
imperiosit n minha presença do que aquele c fui pu r•• p11ssar um diu sú e, cm )oCHuidu. 
visitarot>t demais Municípios do meu Estado. 

Nào pude sair no dia e nu .horu cm que de~cjuva. A minhu presença ~c: !atia 
nccc~~ári;l c imperiosa, para que cu me juntas~e àquel.u gente, c como me senti an 
me~rno tempo angustiado mu~ orgulhoso de vcrilicur .como aquela cmnunidudc 
urnudurc:cida enfrentava, de umu muneiru :~dmir6vcl, o drama, a angústia c ii ;uneuçu 
di.i destruição da sua própria cidudc. 

Sem conotaçàu politicu, as liderunÇ>Jll liC irmunaram. O Prefeito dinUmko, v..:n· 
ccndo as suas próprias limitaçõe!l, coordcnavu as providi:nciu.s; os l~r11ào~ do Governo 
Federal c Estaduu\ se juntuvam à comunidade c se constituíram nunw Cun•illsilo de 
Dcfesu Civil. Eru u Butalhi\o do Exércitõ sediado nu Cidade de. Pctrn\inu, eram a\ 
dun~ t.:llmunidude~ que sejuntllvam, que lle duvum as mil.os, como que formando uma 
cadeiu de rcsisténciu, pura enfrentar a vici~situdc c u umcuçu du própriu Nat ur~:t.u. 

O que se fez naquela cidade, Sr. Presidente, pode servir de modelo, de exemplo de 
uniilo, de superaç1\o de divergC:ncius, mas, sobretudo, de ~:xcmplo de iniciativu c de 
realização. 

A cidude, cm itpenus três dias, se protegeu da inunduçi\o que se tormtvit iminente, 
pois u pilrtir da descarga de 6 mil metros cúbicos di! ~guu, jó a /Omt rihcirinhu 
comcçuvu a 5Cntir os ~cus c:fcito~o destruidores, e não fora u providi:nciu inteligente c 
agilmente udotudu, du con~ttruçi\o duquclus bnrrugcns c daqueles diques de proteçilu, 
Juu~:eirn, hoje, ~criot uma verdadeira desolação. 

Em três dius, os técnicos, os engenheiro~. o povo, os orcrário\, IOdos truhalhau· 
Uo coujuntnmcnte, conscguirurn proteger u cidudc, que c:stú resistindo u urnu vuti10 de 
13 mil melros cúbk:os de (i~ua, é hem vcrdude que· o limite cxtrc:rntl pnnt que clu nilo 
~eja totullw:ntc inundudu. 

Cul~tlll! V, EK• o hnrrnr llliiiC uqucla populuç~o assi~tiu. 

Con~trufdo)o os dtlJUCs cm carúter de emerl{énciu, sem us re~·•mus ti:cnil:m c sem 
o tempo necessdrio rnru a bUli implantuçi\o, ns águur. cuntinuuram suhindn, Pude 
ohscrvur- c V. Ex• conhece tào bem nqucln cidade qu;mto cu - na rct!iàtl dm 
bairro~ de Cajueiro c o que lcvu o meu nome, j{l podiam os ohservur (jUC a ;1ltur•1 d;1 

fl~ua, ampuruda pelo dique construido de muncira cmergencinl, cstnvu corre)oplln· 
dendo lhJ teto das residi:ncius. ' 

Sr. Presidente, fomos procurar, cm primeiro lugur, u CHESF. h1d:tgumn~. pru· 
curumos saber o que ocorreria depois do~ 12.500 metros cúbico~ de \'iilàu. A 
Cllplicaçilo dada pelo Engenheiro que opera" barragem, o Dr. João Paulo cru que, nu 
dia imediuto, scriu obrigado u elevar a va7ào pura 13 mil metros cübicu~. E~MI )li· 
tuaç:1o deveria perdurar tltê o dia 12, ati:: hoje:, ou amunhà. Então, seria fcitot uma nova 
avaliação. Os técnicos se reuniriam para fazer uma nova avaliuçi\o, se a \':ttào cnn· 
tinuaria a mesma ou, cntilo, tcr-sc·ia que soltar mais llgua, mais 500 mctms ctihicos de 
águu, porque, infelizmente, a hurrt~gcm, o lago continuavu recebendo, até aquclit 
data, 16.500 ou 17 mil metros cúbicos de Agua. 

O ambiente continuu, uté agoru, o mesmo: de tcn11;lo, de c~tpcctutiv;l. rn;J)o u libra 
do sertanejo continua u mesma. 

N:1o quis ficar na cidade. No dia imediato fui à zona ribcirinh;1, lJUi~ sentir de 
perto, homem do cumpo que sou, homem da caatinga que sou, caating11 cm que nasci, 
tambem às margens de um rio que tantas vezes inundou u minh:t cidade, qui11 ir até o 
campo, Acompanhado do Prefeito, do Dr. Geraldo Araújo, Diretnr da CODEV t\SF, 
das lideranças locuis, fomos, bem cedo, no dia imediato, levar u nossu puluvra àque\u 
gente c sentir, in foro, o drama daquela população ribeirinha. Chegamo)> até à caatinga 
seca. E uma dessas coisas terríveis do destino, enquanto as zonas rihcirinha~ c:~tílvam 
inundadas, destruídas, alagadas, invadidas pela fúria dos rios, \O ou IS quilõmctros 
depois cncontrâvumos u terra ressequida, Foi bom que as chuvus não Cillsscm naquelot 
caatinga porque, considerando-se a :iituuçilo topográfica da cidade de Jua1eiru, )ot tu\ 
ocorresse hoje estaria mos Dlamcntar a perda de vidas prccio~s. 

Sr. Presidente, o que mais me comoveu foi chegar- j6 não digo à beira do rio
foi chc~ar à beira da água que invadia terrivelmente a cuutinga, porque o leito normal 
do rio estava a quilómetros de distância. De canoa conseguimos ;ttmvcssnr para uma 
ilha que se formou. lá encontramos a população contemplando u ~ua própria dellgrtl· 
ça. Ern um mar intenso, era aquele caudal tcrrlvel. Alguém mostrava a copu de uma 
mangueira frondosa c bem alta: ali começava o plantio da minha lavoura, ali 
começava o esforço inteiro da minha vida, ali estava representado o suor, o Micrificio 
de uma vida inteira. 

Conversei com aqueles homens, procurei ~ntir 5CU desespero, alguns endivida· 
dos, alguns alarmados, porque tinham que pagar os compromi~sos da \uvtlura que 
plantaram c nilo tinham conseguido chegar à colheita. Entre ele~. um cidadão que 
denotava, de certu maneira, uma aparente tranqUilidudc, mas que, se f!Udé~semos 
penetrar no seu interior, podcr-se-ia sentir o tcrrlvc:\ drama daquele homem que <~pli
cara toda a sua economia, arrendara a terra, pagara o primeiro contrato de otrrcnda· 
menta, uplicara cerca de 100 mil cruzeiros, que era o produto, que cru a poupançu de 
toda a sua vida, c, de uma noite pura o dia, via tudo ser urru~tudo pelo turbilhão da~ 
águas. 

No entanto, essa gente nào estava dcsespcrudu. 
Euclides tinha razilo, Sr. Presidente, Nilo hA definição melhor p•tra o scrtan~:jo 

do que di.;ec:r-.~c que ele ê, antes de tudo, um forte. 
Nilo huvia desânimo. Nilo havia falta de coragem. Nilo huviu indisposição pur;1 

enfrentar u vida nova Durante toda essa minha viageru, nesse contemplar de misérias, 
não vi um homem de mão estendida para solicitar csnlola, Mesmo nalOOit rural, onde 
a miséria, onde as diliculdades, onde n angústia toma~·a conta de toda ii família. nin· 
gui:m me pediu uma esmola, se nào dcmonmuvam, na sua pu\avra, u conliança de 
que ;t pt~widéncia c o socorro do Governo nilo lhes faltariam. 

Senti duplicadu a minha responsabilidade. A cidade já estuvu uh~tstccidu com Oll 
alimcnt.1s fornecidos atruvl:s da SUDENE, no cntimto, pela~ diliculd>idcs de ucc,.~n. 
c)oscs ulimemu~ uindu nào tinham chegado à zuna rural. 

Sr. Prc)oidentc, visitei Várias aldeias, vária~ localidildc:s, vário~ M:ttJrcs URricolus, 
sohrc~·oando toda a área de Juazc:iro ati= Sobrudinho, toda 11 (uca a jusante da hurra· 
gern de Sobmdinho, c retornando, pclu margem de Pernambuco, de Sobradinhn ;) 
l1etrolin:t. Visitei u sua cidade. A prcocupuçào tcrrlvel du ~uu fumllin, a r~:~isti:ncia da 
'iUU •n:te, di;..:endo que dali nào sairia, porque tinha conliunçu em Deu~. ~ubia ljUC 

Deu' ho~vcriu de:, 011 horn própria, impedir :t destruição du cidade. 
Sr. Presidente, imediutumentc retornei u Juuzciro. 
A Comis~ão de Dcrc~a Civil providenciou, numa prcssurosidudc que ~l1mentc U)o 

homens do interior subem agir. l1uru mim foi uma Jiçilo, mostrundtl un !'ui~ u 
amadurecimento da gente intcriorunn, u cupucidudc de renliluçào dos prcl'cito)o, 
hmncn' de nível superior, homens compenc:trudos dn sua mbsi\o. 

E preciso que o Pais aprenda es5a liçilo- os Munic!pio~ jf1 se cmanciparum, jit 
estilo cm condições de: tomnr utitudcs udultus. Úll Municfpios prcci~am, Citdu ve1 
muis, dl· fortulct.:uncnto, de uutonomia, pura rea\izurcm u ~rnnde turefa de cmunc1pa· 
çllu na.;wnul. 

Mu•, Mil, Sr. Presidente, de Jua1eiro, sul du ,,ua ;r.unu rur;tl c rcturnci à cidudc, 
rcunind<~·me com 11 AsMlCi!tt;ào Comcrciul, com os homcn~ du indú~triu, pura lt~ 
providt:nciu~ li lim de deter, às vezes u lim de impedir, u inlicn~ihilidudc de o1lgun~ 
gerente: de banco\ 4ue, num momento dcs~e de ungú~tiu, uo invê)o de pcn~ar cm 
11ocom··, atender c umcni111r o sofrimento, pmcuruvurn, cum mcLiida~ tlrú~ticu~. 
11prnfuntlur u ~nfrimcnto duqucla ~ente. Telcrunci pitru o Jlresidentt: do Uunw du 
Urusil c pedi pr.witl~·ncias uu Presidente do Uun..:n Ccntml c, fclitmcntc, o ~ctor dti~ 



-- ---'~-----------------------= 

~flrço de 1979 DIÁRIO PO CONGRESSO NACIONAL (S.çio 111 Tc:rc•·felra 13 193 

comunicações, que é, sem dúvida alguma, umu du11 maiorc!l vitórias da Revolução de 
1964, nos permitiu que a tempo c a hora, fnhhscmos com a maioria das autoridade~ 
da República c transmitisse, u viva v.oz, o sofrimento daquela gente, E UI' providências 
fon1m adotudus c o Banco do Estudo mandou liUstur todas as cobranças c prorrogar 
us d[vidus, E mcdidus complemc:nturcs estilo sendo tomadas para socorrer aquclu 
gente sofrida. 

Mas, à noite, as coisas comcçarum a piorar, o povo à beira do cais, apenas 
poucos ccntlmctros para invadir u cidade, u água jA refluindo utruvés dos esgotos 
sunitA rios, Ainda assim, u técnica c a uçi1o, a capacidade do prefeito, con\oocando os 
t~cnicos locais, conseguiram tamponar toda 11 rede de essotos, com sucrilicio ingente. 
E como fazer isto, :\C seria o prcjurzo total para as casas? Abrimm us bocas de lodo c 
conscguirarn drenar, atravts de bombas, conseguiram josur a água do esgoto sanitá· 
rio para o rio. A populuç4o nilo sofreu a perda dos serviço essencial, fundamental 
pan u sua c"istencia c, sobretudo, para a sua sáudc:. Providências idCnticas foram 
tomadas no setor de energia cl~trica, no sctor de abastecimento de llgua. 

E verdade que as populações, Sr. Presidente, c"ccto aquelas que moram distante:, 
nas zonas ribeirinhas, estão &c:ndo abustecidas de alimentos, atruv~s das comissões 
coordenadas pelas prefeituras c: rcc:bcndo auxnio do Governo Federal, através da 
SUDENE; barracas, ainda que cm pequena quuntidadc, estilo sendo recebidas, c a 
população vai-se uhrlsando naquela aniç4o constante. Mas se a ungústiu domina 
Junzeiro, se a expectativa aterradora ameça a dcmuiçllo da cidade, se as indUstrius de 
Pctrolina começam a sofrer os impactos da água, se alguns bairros pobres já começam 
a ser invadidos, drama terrível, Sr. Presidente, fui verificar loso depois. 

Saindo de avillo de Juazeiro para a Cidade: de Xiquc-Xiquc, u uma hora de distân
cia de avião, lá chegando estava A minha espera o prefeito municipal, um líder com 
autoridade e com coraçAo. 

O Prefeito de Juazeiro, que não tem curso superior, supera as suas limitações 
atruvts de uma larga expcri~ncia no campo da administração, através de uma dcdi· 
cuçlo sem par, atrav~~ de uma liderança inconteste jâ comprovada numa eleição 
consagradora e ratificada numa administração que vem, a cada dia, merecendo o 
respeito c: a admiração dos seus munlcipcs, mas encontramos um médico coman· 
dando os destinos de Xique-Xiquc:. AI, Sr. Presidente, só havia Agua, af a desgraça 
era praticamente total. A cidade submersa, uma pequena parte abrigando as popula· 
çõe~ que, espavoridas, sulram em busca de local mais seguro. 

Fomos verificar aqueles que foram tangidos dn Cidade da Barra. Na hora do 
dcstspero, a Marinha de Guerra proporcionou que esses homens corressem para 
Xiquc-Xique. E lá o prefeito os recebeu, jâ angustiado, sorrido, arrasado com o 
problema da sua cidade, O Prefeito Reinaldo Braga acolheu os homens da tradicional 
Cidade da Barra c: ramos vc:rificnr um acampamento. 

Que sensibilidade, Sr. Presidente! Como me comoveu n providênciu completa 
daquela liderança! A população mal abrigada, em barracas, mas sendo alimentada. 
Sanitários improvisados foram construidos, com todos os requisitos de higiene, o 
chuveiro para o banho. A área de lazer, Sr. Presidente, se~ que cru possível se pensar, 
nesta hora de dor, at~ isto foi previlito. E o prefeito, na ânsia de proporcionar condi
ções aos que chegavam, construiu ut~ um campo de futebol, A assistência m~dica ali 
presente, a assistente social a socorrer aquela gente sofrida. 

Havia nascido há poucas horas, uma criancinha cm uma das barracas e toda 
assistência roi prestada nllo só à progenitora como, tamb~m. à criancinha que, nu 
hora da vicissitude, nasceu, viu pela primeira \IC:l a luz do dia. E vi, no momento cm 
que chegava, um outro cidadão comunicando que a sua esposa ncccs5itava de assist~n
cia c o prefeito, imediatamente, solicitou u ambulância para levá-lu ao hospital de 
Xique·Xiquc que, felizmente, escapara à sonha das águas, a fim de que nilo tivesse a 
mcsmu sorte da milc que, anteriormente, h'wía tido o seu filho nu própria barraca 
improvisada, 

Sr, Presidente:, Xiquc·Xiquc, eu a percorri Ioda de lancha u motor. Parecia uma 
vcneza macabra, us avenidas completamente alugadas. Ninguém podia medir a 
rrofundidadc das águas, o rio se confudiu com a cidade, envolvcu•a, mauacrou-a. 
Quantas VC'le~ passamos por cima de telhados de que fora um cdificio pUblico: o~ 
buncos mergulhados na {lgua, as repartições públicas, as rcsidéncias mais importuntes 
da cidade cstuvum dcstruldus e a populaçiio pobre cstuva desgraçadamente fofridu. 

Salmos de Xiquc:-Xique verificando que o setor principal, emergcncial estava 
sendo atendido. A populuçho jta recebendo \lacinas c ulimcntaçilo c temro, mas 
~onhando c esperando, com justas rilzõcs, ns provid~ncias complementares do Go~er· 
no. 

Dc'iloquei·me, Sr. Presidente, para a Cidade da Barra. Outra dcsolaçilo! AI nào 
f'lude, Sr. Presidente, resistir à minha emoção. Encontrei o Prefeito de short, com o 
lli5po diocesano; ambos se constitulum em opérios, socorrendo e transportundo 
móveis daquelulocalidudc. 

NUa hâ, Sr. Presidente, pulavrus que possam descrever o quudro duntcsco que 
f'lresencici naquela cidade. Cidade completumc:nte inundada, A Igreja, a sua purte 
principul, o porto, a tradicional cidade do~ barões da Bahia, a tradicional Cidade da 
IJarru totalmente destrufda pclua águas, apenus um resto de casus ubrigava a populu· 
çilo que saiu espavorida das suu& hubiluções, 

O Sr. Dlr~u Cardo10(MDD- ES)- Permite-me V. Ex•um aparte'! 

O SR, LO MANTO JúNIOR (ARENA - DA)- Com muito pru1er, eminente 
colef!a. 

O Sr, Dlrrcu C11rdoso (MDU- ES)- Nobre Senador Lomanto Jlinior, nó~ que 
j(l o ~:onheccmoli de lou11u dutu, tivemos, nu suu manifestaçllo dutarde de hoje, nu suu 

clltr~ia nu tribuna do Senado, u revivescência de dois homcn~: o primeiro, o c"· 
Governador, zeloso cativo, que sacudiu a Bahia- V, Ex• reviveu, na sua linguagem. 
os quadros que cstu\IU acostumado a verificar no interior da suu Bahia: c o outro 
homem, na homenagem uos municipalistas, aos prefeitos dos m~o~nicípios baianos 
visitudos por V. Ex•, eu ouvi tamb~m aquela linguagem quente, do Presidente duAs· 
sociaçil.o Brasileira dos Municipios, cm que V. Ex• foi um dos grandes expoentes, cm 
nosso Pais, c: onde tive: a felicidade de conhcc~·lo pessoalmente. Portanto, a linguagem 
de V. Ex• exultando o homem do interior- este que Euclides disse que era antes de 
tudo "um forte" - exaltando a capacidade dos prefeitos municipais, u resistência 
heróica das populações ribcirinhai, das populações bammquciras do São Francisco, 
essa linguagem toda com a qual V, Ex• exalta u sua população, me fa1. recordar. 
nobre Senador Lomanto JUnior, os quadros que vi, sobrevoando as minhas zonas 
inundadas. Eu vi populações c casas dc5aparêccrcm na voragem do caudal do Rio 
Doce. Eu vi, cu assisti,- c disse aqui no plcnârio do Senado- mais do que essa as· 
sístência umunitária que os grandes clc:mentos dessas comunidades prestam à sua 
população atingida pela trag~dia. Eu vi a voragem do rio tragar habitantes que c:stu· 
vam na cumeeira de suas casas. Nobre Senador, quando tiz, aqui, referência l!. inunda· 
çl\o do Rio Doce chamei a atenção para um fato, que V. Ex• estA pondo cm epigrafe, 
está exaltando cm sua oratória: é a função das barragens. As barragens é que estão 
trazendo este problema l!.s margens dos rios. Quando ti\lermos o Sil.o Francisco 
compartilhado em vária!i barragens, desde: Tres Marias até Sobradinho, quando aquc· 
le imenso ca1.1dal estiver dividido cm várias barragens, o. curso do rio estará rcgula.ril.a· 
do. Mas enquanto o Governo, que nllo tem recursos ainda, deixar contida essa m'assa 
liquida, desde Três Marias até Sobradinho, guardada, represada por vários e vários 
dias, chovendo várias centenas de milímetros por dia, para se escoar numa hora ou 
num dia só,l: isto o quecstâ ocasionando as inundações, a jusante das barragens. Vi a 
barragem d\l Rio Ooe1: cheia c vi o que: Colatina sofreu! Sofreu, Sr. Scnador,.com 
ondas de inundaçil.o, que eram desencadeadas pelas comportas abertas da barl'agcm 
de Mascarenhas. Eu vi do avião! E, chegando hoje de madrugada do meu Estudo, no 
Rio de Janeiro, indo para o avillo, ouvi o profe55or catedrático de: Geografia, Dr. 
João Madureira, a quem cu havia relatado esta minha ansiedade de procurar explica· 
ção para este: fcnômenc c ele me disse: "'cu percorri as zonas inundadas c chego à 
mesma conclusão sua, Foi a barragem que ocasionou esse desastre da inundação do 
Rio Doce." E a barragem de: Sobradinho, a maior do mundo, o maior espelho d'água 
do mundo. contendo milhões c milhões de mc:tros cUbicos de água, cm \lários dias, 
porque se essu água escorresse, se chovesse torrencialmente, mas ela se escoasse naquc· 
lc dia, não ocasionaria essas enchentes catastróficas que o São Francisco está vendo. 
Mas represando o e"ccs~o de: água, por vârios c vârios dias, quando chega à contcn· 
çil.o limite da bacia de contenção, ela tem que abrir suas comportas c é isso que tem 
provocado essas inunduçõcs catastróficas a jusante de Sobradinho, O Nobre Senador 
José Lins, que quis nos dar essa otplicaçllo, mostrando seus conhecimentos técnicos 
de uma área que tamb~m ~sofrida por esses fenómenos, não me e"plicou, na profun· 
didade, o fenômeno da barragem na aluai conjuntura brasileira. Nobre Senador, des· 
culpe a extensão do aparte, mas quero chamar c convocar a atenção da ilustre 
8Jncuda da ARENA, sc:m estar condenando quem construiu a barragem, longe de 
mi misso, mas acho que a barragem, contendo o São Francisco,- como aquela peque· 
na barragem conttm o Rio Doce, quase nas suas cabeceiras, no meu Estado- é que 
está ocasionando, a jusante dela, essas inundações catastróficas. Há de se encontrar o 
scógraro, o hidrólogo, o engenheiro sanitário, ou seja quem ror, que hâ estudar u 
interpretação do fenómeno da barragem nas inundações que estilo sendo dcsc:nca· 
deadas pelo Brasil a fora. Nobre Senador, eu conheço o Tennesscc Vallcy Authority, 
ou melhor o TVA dos Estados Unidos, onde h6 36 barragens dominando o Missouri. 
Pois bem, o rio jorra o que os controladores da barragem querem. Jorra o que quer, 
porque são inúmeras, sllo trinta c: tantas barrasens, mas o São Francisco, numa e.uen· 
são de milhares de quilómetros, com duas barragens apenas, Tres Marias aqui cm 
cima e SobrRdinho lá c:m bai"o, scrâ eternamente um problema, enquanto nilo tiver 
barragens que compartilhem, que separem, que estanquem esse: caudul imenso, que 
desliza de Tres Marias 011~ Sobradinho. Foi corn muita emoção que purticipci da nar
rativa do discurso de V. Ex• Hoje, aqui, V. Ex• relembra para mim a liguru do 
Governador da Bahin, que assistiu putcrnalmcntc toda a sua população e teve nu sua 
vou1ção de Senador a pr!lva de que é o Lldcr político daquele Estado. E é o llder du 
Associação Brasileira de Município~. que exaltou as qualidades de todos os Munici· 
pulistas. Portanto, fico satisfeito, como homem do MDB, em ver da tribuna um 
homem da ARENA trazendo à Casn um problema estudado com almu c coração. 

O SR. LO MANTO JúNIOR (ARENA- DA)- Agradeço us generosas pu lu· 
\oras do Senador Dirceu Cardoso. e o hábito que tenho daquela casa da qual nào me 
esqueci c não me hei de esquecer. Mas, compreendo que num momento de emoçilo 
V. Ex•tcnhu utinsido ao entusiasmo e dedicado ao seu modesto colega palavrus cn· 
tusiasticamentc carinhosas, extremamente generosas que servirão puru mim como cs· 
lfmulo para que eu prossigu ne8ta caminhuda, que nilo teve até agora interrupção e 
nilo hl'l de ter, enquanto o povo confiar em mim c o meu entusiasmo cu minha forçu 
nllo arrefecerem ou nllo desaparecerem, 

Nobre Senador Dirceu Cardoso, vou pedir ao Presidente um pouco de tolcn1ncia 
pura dur uma cxplicuçllo rápidu do que ouvi. Levei quatro horas nessa audiçilo. Foi 
minhu primeira provill~m:iu ouvir os t~cnicos du CHESF. Um deles, corrcligionl'lrio 
de V. Ex•, eleitor do Senndor MarcO!• Freire, o principal operador da burrugem, deu· 
me us seguintes explicuçõcs: "que 11 barragem encheu de 4 de dezembro u 2 de julho. 
Isso, se fosse de 1952 a IQS7, um perlodo de EHitndc estiagem, u barrilgcm, pura cn-
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chcr, levaria um tcmpll de quatro an\lS, e ll}Zorn ocorreu, prilticamente, cm rouco ma i~ 
de 6 meses. Di~sc-me que n:lo era a rnnim hurragcrn, c eu perguntei se era n m:1inr 
c:oru:lho d'água. Disse-me que em uma das m.1iorcs do mundo, e classilicoU·il no l KY 

lug:1r, em volume d'l'lgun, no mundo, Presume-se que n chciu totul é uma cheia da or· 
dcm de 140 bilhões de metros cúbicos, Perguntei-lhe seu operação foi errada, c ele me 
respondeu que, na época de estiagem, o rio tem umn vazão de 1.000 11 1.200 metro:; 
cúbicos, que ocorre cm agosto, setembro c outubro, Em 1919, quando ocorreu a 
maior cheia atê então, que se repetiu no ano de 1949, essa chciu lcvuria trC:s scmnnu~>. 
A vazão, no pcrfodo das secas de 1978, foi de I .600 metros cúbicos, Em dezembro, já 
agora, teve a vazào de três a quatro mil metros cU bicos, c atê o àia 19 de janeiro de 
1979, o rio apresentou vazões menores que no mesmo pcrlodo de 1978. Em 1978, atin· 
giu 5.680 metros cúbicos contra 6, I 00 metros cúbicos cm 1979. Do dia 22 de janeiro n 
6 de fevereiro, a vuzAo foi constante, de 6,000 metros cúbicos. Em fevereiro, começou 
n configurar-se uma cheia acima do normal, c cm 5 de fevereiro, estava com uma rcscr· 
va de 4 bilhões de metros cúbicos, No dia 5 de rcvcrciro, a CHESF j(l tinha a informa· 
ç:lo de que estava se formando uma cheia acima do normal. Começou a elevar a 
vazllo, c as autoridades começaram a ser inf(lrmadas de que a vazão seria aumentada 
grudativamcnte, Qualquer vaz,ilo acima de 6.000 metros cúbicos j6 começa a prcjudi· 
~r as populações ribeirinhas c certas áreas urbanas de Juazc:iro. 

Afirmou (I eminente Diretor de Operações, o Dr. João Paulo: "A CHESF tem 
absoluta consciência c pediu que cu transmitisse ao liCU correligionflrio, Scnud(lr 
Marcos Freire, que está convencido de que a subida gradativa da var.ào (oi a politica 
coerente c lógica", 

No dia 2 de março, essa vazão teve que ser aumentada para 10.000 metros cúbi
cos, até S de março, quando eles começaram a elcvnr para \I .000; no dia 6 para 
11.500, no dia 7 para 12 mil, no dia 8, 13 mil, e já agora, Sr, Presidente, no dia de hoje 
ou amanhil, eles farl!.o uma reavaliação para verificar se mantêm uma vazllo de 13 mil 
ou se aumentarão mais SOO mil, c ai será a dcstruiçilo total da cidade de Juazciro. 

O Sr. M1rtoa Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- DA)- No dia 5 de março. chegou-se 
a admitir a dar-se uma vazão de 14 mil metros, Mas, verificaram que era conveniente 
espcrur um pouco mais, c a população está :~.guardando,aOita, os resultados. 

Este foi o quadro que me deu o Dr. João Paulo, dizendo que no dia 12 ou 13-
estou ansioso para saber o que: ocorreu no dia de hoje- se assinalasse apenas u aha 
de cinco ccntfmctrOs por dia na barragem, o perigo passou -a cxprcssllo é exatnmen· 
te: esta, Se neste dia, hoje ou amantt3, se mantiver uma elevação de oito centímetros, ui 
a CHESF não tcrA condições de dar uma noticia tranqUilizadora. E se ocorrer o que 
vem ocorrendo at~ agora, nu base: de 13 ou 15 ccntlmctros, aí eles terão, irrc:me· 
diavclmcntc, de elevar a vazão para 13.500, c dai fornecerão novas informu~õc:s. 

Agora, ouço com muito prazer o apurte do nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. 1\brcos Freire (MDB- PE)- Essas in(ormaçõcs, nobre Senador, é que 
nos parccc:m !tmpre muito precl1rias c pecam por uma falta de segurança, porque 
quando tive oportunidade de ir à Barragem de Sobradinho, cm que a vazJo era cerca 
de 9 mil e 400 metros por segundo, a prcvis~o que eles fatiam cru de que podcrium 
sustentar a cnchcnle na base de uma vazllo de 10 mil metros por ~cgundo, Embora 
naquela nlturu jA soubeucm que o volume total era de 100 bilttões de metros cúbicos 
de água e que apenas um dêcirno desse volume tinha pa1osudo por Sobrudínho, eles já 
tinham dimensionado a enchente c estavam dando aquela vuzão de 9 mil e 400 metros 
por segundo, Admitiam que entrariam uma base de 14, 15 ou 16 mil metros cúbico~ 
por segundo, c que poderiam fazer o que eles chamam "corte", se nAo me cng:~no, na 
husc dos lO mil. E o que nós estamos vendo t que nem a enchente aquela prevista dos 
100 bilhões de metros cúbicos de 11guu, c no entanto a cada dia a vazão t maior c a 
populaçílojl1 estava por assim dizer intranqUila, conforme V. E~• teve agora mesmo :1 
oportunidade de: constutur. Tive a ocasião de aqui fazer um relato que poderia ter ati: 
purc:cii:io exagerado c passional pelo fato de c:u ser senador du oposição, até pelo meu 
estilo temperamental, c no entanto, hoje, V, Ex• vem aqui c traça um quadro dantc11· 
co da situuçAo do Vale do Sllo Francisco, Deus queira que realmente vcnttam noticias 
tranqUilizadoras hoje, mus, infelizmente a expc:ri~nciu anterior, ns informações que 
colhemos antes, mostram que nAo havia precisão, nem scgurunça, nem certeza alguma 
nas informuçõcs da CHESF, De forma que me solidarizo com a Bnhiu, retribuindo, 
inclusive, a solidariedade que V, Ex• deu ao meu di~eurso, c, infelizmente, depois de 
tanta imprc:vid~ncia humana, só resta mesmo rezar para"Papui do Cêu". 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA- DA)- Sr. Senador Marcos Freire. a• 
informações me: foram dadas por um técnico, seu conhecido, correligionário de 
V, Ex•. Revelou-me ncsaa oportunidade que votou em V, Ex' para Senador, que esta· 
vu unsioao pura receber o &c:u magnifico diacuno, e cu disse: que me solidarizei unte o 
drama relutado por V, Ex• naquela tarde c agradeci tumbêm u sua visila uo território 
buiuno, c ele: me: disse que a cheia total presume-se que ultrapasse os \40 bilhões de 
metros cúbico~ de Agua, 

O Sr. M•n:otFrelre (MOO- PE)- Entllot!:maia SO% do que a prcvisno da épo· 
cu cm que cu cative 1(1, 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA- DA)- Easas ainda são us 11notuçõcs 
originais feita& ao pé da barragem, Ouvi, ainda, com cmoçi\o, um assunto cm que: sou 
leigo, mas que u vida prAtica vni nos cnainundo no decorrer dos 32 unos de vida pUhli· 
cu, que nos vai diplomando cm todos oa sctorea da atlvidadc udmini~trutivu. 

O Sr. Marcu~ Freire (MDD - I'E)- Aliás, I.(Uc:ro d.~r o meu tcstcmunlw di! 
respeito c de ndmiruçlo aos técni..:os que:, realmente, c:otuvurn muito empenhado~ c 
preocupados com o fenômeno, que era inl:dito naquela burragem rc:cém·inaugurada, 
Isto não impede que teçamos :1lguns questionamentos que nos parcçam~::lblvcill, llem 
nenhuma aluslo à competência de c:•dn um deles. 

O SR. LOMANTO JONIOR (ARENA - DA) - Nilo levei para esse uspccto. 
Estou upcnus dando uma informaçüo u V. Ex• pura ser fidedigno no meu relu tório, 
que é fruto de uma fotografia, ê um relato real, verdadeiro, sem nenhuma conotuçilo, 
sem nenhum desejo de dar cores negras ao problema. E uma tragédia. Jamllis, cm 
minha vida, cu pensei cm contemplar um quadro tilo triste, tão terrível, com o que me 
deparei, E a angústia do povo, o povo que não dorme, o povo que nüo tem tempo 
para trabalhar, o povo que nii.o tem tranqUilidade para nada, cm Juazciro, c um povo 
sofrido, mergulhado na âgua, com as suas plantações dizimadas, com tudo que ele 
con!ilruiu durante u sua vida dcstruCdo de: uma noite para o dia pelo turbilhão das 
á~uas, 

Sr. Presidente, cm poucas palavras mais, eu espero concluir o meu reluto. 
Pro~&cgui u viagem, depois de percorrer tumbêm de lancha, Sr. Presidente, u 

tradicional Cidade da Barra, cm companhia do Bispo diocesano c do Prefeito, que 
também é um Médico de n{vcl superior, empenhado, dedicado, de culças arregaçadas, 
socorrendo, como se fosse um homem qualquer, o mesmo fnzcndo o Sr. Bispo, aquela 
população sorrida, 

· OSr.JoliLins(ARENA-CE)-PcrmitcV, Ex•umapurtc:? 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA- DA)- Com muita honra Ex• 

O Sr. Joll Llns (ARENA-. CE)- Nobre Senador Lomunto JUnior, eu gostaria 
de saber se V. EX• tem informações de qual seria a vazilo que estaria passando hoje: 
cm Juazciro-Pctr.olina, se não cxist_issc a barragem? 

O SR. LOMA.NTO JÚNIOR (ARENA - DA) - Evidentemente deveria ~>cr 
muito mais, porque o que estA entrando hoje, no Iugo, ou, pelo menos, o que estava in· 
grcssundo no dia de ontem, era da ordem de 17 mil metros cúbicos de f1gua, c o 
volume da vn~Jo, àtruvés da barragem era de 13 mil metros cúbicos de âgu11. Sinal de 
que a barragem estA contendo. 

Como leigo, Cu ·tenho a impressão de que esta providência dc~·cria ter sido um 
pouco antecipada. Mas, eles afirmam que as inundações, as trombas d'águus foram 
sucessivas, c que à medida que eles imaginavam que o lago estava estabilizado, novas 
enchentes, novas tr.ombus d'âguas, se sucediam, novas inundações ocorriam, nova 
quantidade de água chegava até o lago. Esta e"plicaçl!.o foi a que cu ohtivc, com muita 
serenidade, dos técnicos da barragem, com a minha presença, e n do Prefeito de 
Juazciro, dos lideres da localidade, do Dr. Paulo Coelho, do Prefeito de Petrolina. 
Nós ouvimos, indagamos, perquirimos, perguntamos, para trazer aqui, também, uma 
informação a este r~pcito. 

O Sr. Joli Llns {ARENA- CE)- Agradeço a V. Ex• a informuçAo. Ela tem o 
que ver com a indagaçAo do nobre Senador Dirceu Cardoso, de que as barragens po· 
dc:riam agravar as cheias. E interessante que ob5crvcmos, que elas silo construfdus 
para permitir descarga máxima, igual à vazAo mAximu do rio. Desse modo, 
normalmente, nilo podem ·desaguar mais do que as maiores cheias previstas. Por isso 
dificilmente poderiam agravar as cheias, E este nllo C o cuso da barragem de Sohradi· 
nho que me parece estA ajudando as cidades de jusante e não prejudicando. Muito 
obrigadu a V, Ex• 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA - DA)- Sr. P.rcsidcntc. agr;odeço o 
aparte do meu eminente Lfdcr. ··•· 

O Sr, Dirceu C1rd100 (MOO- ES)- Permite V, EK' um aparte'! 

O SR. LO MANTO JúNIOR (ARENA - DA)- Adverte-me o Sr. Presidente 
de que nílo devo mais conceder aparte pois que o meu tempo cstfl Cllmcçando a 
esgotar-se c cu, nobre Senador Dirceu Cardoso, teria realmente: um prazer imenso cm 
ouvf·lo. Preciso concluir nas reivindicações, concluir o reluto que julgo imprc~cindl· 
vcl, nu tarde de hoje, pura que cu saiu- c cu espero sair nu compunhiu de V. Ex• Sr. 
Presidente, nós dois - cm busca do Presidente do Bunco do Brusil, cm bmca do 
Ministro da Fu1.c:nda, cm busca das autoridades governamentais pura pedir u com· 
plcmentu~llo das provid~ncius. 

Faço justiça, as providências de curl\tcr cmcrgenciais têm sido udotudas pelo Go· 
vcrno: nllo tem faltudo alimentação, não tem faltado socorro, u vacina, etc, Aquela 
ussist~ncia imediata tem chegado, mus, t preciso muho mais uindn, providências glo· 
huis visando a rccupc:raç3o sócio·c:conómica da região. 

Sr, P«:sldcntc, proucgui u vingcm, depois de assistir 11 cidudc. du Burra pm• 
ticamente dcstrufda, c nAo pude descer cm lbotiramu - c aProveito a oportunidade 
pura agradecer, não fora a condução oferecida por V, Ex• c cu nilo teria u oportunidu· 
de de vcrlficur, dctnlhadumente, o drama daquela regiDo,- c tinha que chcgur u Bom 
Jesus da Lapa, onde a tragêdia era tão grande como u que ocorreu nus outrus cidades 
aqui rclutadus. LA, o rio começava u buixar,IA, as Aguas estavam diminuindo- cerca 
de um metro c pouco j(l rcvelnvu a bal"n do rio- c, cntilo, n situuçno se upresentnvu 
mui!io calamitosa; as casas deslruldas, a populuçllo aem teta, a lumu, o mau cheiro, um 
'luudro rculmcntc: tl'trico - o tt!:trico dominava a cidade:. Em compunhiu, ainda do 
Bispo diocesano, c do prefeito, outro homem de nlvel superior, mC!dico tumbêm, 
rcvcluvn a sua liderança, a sua capacidade de coordenação num trabalho 'JUe cndu vct. 
muis, desculpu•mc cu insiRtlr, permita-me que eu me convença de que nós ~ó tcmu11 
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um caminho p:m1 chegar m;m rápido ao dr.:.~cnvolvimcnto nnciunal, c este: cammho é 
o município. E~tc: caminho 1: o.dotar·~e 11 filosofiô.L municipali~ta, u únic;1 c:~p:u de 
tornur este: Pais continente n•.1mn N:.çào como sonhamos, no futuro. Nàn pode h:1ver 
orgnnismo sào, organismo hfgido sem célula pcrfeitu, sr.:m cl:Jula sà, c o municlpio é a 
célula do organismo nucionul. 

Mas a cidade da lupa, ~tofrcndo as mesmas con~tcqUências, padecendo a mesma 
trugédiu, isolada, porque só se chega a lupa atravl:s do avião, as estradas foram 
dunilicndus. A população da Burra •ente uquela scnsaçllo de isolamento que provoca 
reulmc:ntc quando licnmos distante dos socorros, da assistência, ~c:puruda, como 
cstuva,do restado mundo. 

Sr. Presidente, ncne ponto tivemos que retornar. A noite: se aproximava, c não 
tendo o aeroporto iluminuçilo, nào pudemos voltur a Juuzciro. Isso foi anteontem à 
noite, Voltamos para a capital nos dirigindo u Brusflia jA febril, profundamente cmo· 
cionado, chocado com aquela situapo c pude redigir, ainda no dia de ontem, uma 
curta que enviei ao futuro Prc!iidcntc da República, dando ciência da minha visita, 
relatando, na dureza, os fatos c 5olicitando providências, que vou repetir, para 
concluir o meu pronunciamento nu tarde de hoje, 

I! preciso, Sr. Presidente, que o Banco Central recomende à rede bancária pri
vada que suste qualquer execução de títulos vencidos ou a vencer, do comércio, da 
lavoura, da indústria de todas as cidades, nilo apenas das aqui citadas, mas de todas as 
outras, Carinhanha, Malhada, das cidades de Pernambuco, enfim de todos os municí· 
pios atingidos pela trugl:dia. E que esses bancos, sobretudo os oficiais, providenciem 
urgentemente a assi!itência crcditfciu à lavoura, à indústria, à pecuária c uo comércio, 
o aumento c o cnvio·imcdiato de novas quotas de gêneros ulimcntlcios, o prossegui· 
mcnto das medidas de ordem sanitária, no sentido de impedir que se venha a grassar 
epidemias. Que se iniciem imediatamente frentes de trabalho para o aproveitamento 
da mão·dc·obra ociosa, frentes essas que poderiam, inclusive, recuperar prejullos 
causados, enquanto o ~ornem aguarda que as águas lhe permitam retornar ao seu tra
balho nu terra. 

A distribuição imCdiuta de sementes, Sr. Presidente, sobretudo para as cidades da 
lapa, da Barra, c para outras cm iguais condições, quando o rio começa a permitir, 
na sua vazante, que se volte a trubalhar a terra e a recuperar tudo o que foi perdido, 

Reconstrução das habitações dcstruldas pelas Aguas, se po~sfvcl, c atl: necessário, 
cm locais mais seguros, Sr. Presidente, para que o episódio nil.o se repita cm anos 
posteriores. •• 

Restauração das 'qu~:roram danificadas, daquelas que ainda permitam rc:;taura· 
ção; indcnizaçilo aos agricultores, àqueles que perderam tudo, o fruto da sua poupan· 
ça c da sua economia, o fruto do seu suor c do seu labor, para que voltem ao seu tra· 
bulho, sobretudo llquc:lcs de parcas condições cconõmicas. 

Recomendação aos bancos aliciais, c esta providência vamos pedir agora, cu c 
V. Ex•, Sr. Prc!iidentc, para que suspendam a cobrança dos titulas vencidos c vincen· 
dos,- repito -especial ~!lente do comércio, da lavoura c da indústria. 

Moratória, Sr. Presidente, ao comércio c à indústria, e financiamento e~pccial 
para capital de giro: reconstrução, logo seja passivei, das rodovias atingidas, após a 
haixu das ~guus: reconstrução dos prédios públicos atingidos; Jibcraçllo - aquela 
providência que foi adotada pntJ, se nllo me engano, o Estado de Santa Catarina -
dos saldos do Fun~o de Garantia do Tempo de Serviço pura reforço da economia dos 
cmpreHudos cm geral. ..

1 

Sr. Presidente, silO pnwidCncias que, num discurso de improviso, c sob uma 
emoção, uma tcnsào natural de quem viveu, durante três dias, o drnrna de uma 
população sofrida c: angustiada, alinhei, essas providências, c c:~tou certo de que elns 
não t:trdarllo, porque nllo vi, como j(a disse, um homem de milos estendidns pedindo 
esmola~; nllo vi uma manifcStaçllo de desalento; nllo ouvi uma demonstntção de dc~cs· 
pcro, ao contrârio, todos aguardam, todos conliam, com justilicadus espc:runças, n<~~ 
providências do Governo, e cu, como homem do Governo, tenho a certeza de que 
essas providências nilo tard1nào, nào falturllo. 

Quero, Sr. Presidente, agradecer a tolerância desta Casu, que se manteve ouvindo 
palavras dc:sataviudali de um orador que uindu nào conseguiu consolidar esse titulo, 
com que tanto lionhou c que tanto ambicionou, mas que é apenus um porta-voz qu~: 
fala o que sente, que diz o que vem dentro de si, que retrata, que: transmite o que viu: a 
realidade de um povo sofridtY, mas tumbtm sentiu, Sr. Presidente, u têmpera de: uma 
gente, que nllo se pode matar no KU coração c que n!l.o se lhe pode apagar u chumu d:t 
esperança, gente 11cnancja de que Euclides poderia- se hoje vivo fosse- continuar 
dizendo c escrevendo "o scrtn~cjo é, antes de tudo, um forte". 

Sr, Prcaidcntc, ao tcrmin.ur, agradecendo a tolcr4nciu de V. Ex•, presto uma 
homenagem àqueles aorridoa Administradores municipais, cm quem ninguém conliu, 
que hoje, infelizmente, pouca lmport4nciu se lhes d4, ~o prefeito, administrador mais 
Jiacalizado, mais solicitado dc~tc: Pais, 

Lembro-me, Sr. Prcsidcntê. dos dia~ Cm que dirigi o meu municfpio, o municlpio 
onde nasci; pude vcrincur como as comunidades 'amadureceram, como elas, u cada 
dia, estilo mais udultus, como 11 populuçllo pode, ·numa hora diflcil como c~sn, se reu· 
nir, superar U!i sutu dificuldades~ .esquecer as suas divcrgénciua, ufa1tur us ~uns quere· 
las polfticus, pura, cm torno do urn ohjctivo só, defender os interesses mulorc:s das ~uus 
cidude5. l'urabéns, pois, ao• rrcfeitos: t: 11 homenagem uos prefcitOH do Brusil nu 
pcuou duquclcs udministmdorcs dus cidudcs visitadas por mim, pela capacidade 

administratiV;L, pelo poder de lidcrança, pela maneira com que ~oubcram C\Lar à 01!· 
tura da confiança das suas populuçõc~. 

Sr. Prc~idc:ntc, co~v~nci·mc aindu de que, n<~ hora da mi~i::ria, da .,.ici~~nudc, 
do drama, dn tra.:l:dia, somente um caminho nos condulirú ao descnvol.,.•mento, c 
este caminho começa na municipalidade brasileira. 

Muito obrigado. (Muito bem! Pnlmas. O orador t cumprimc:ntudo.) 

. O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Antes de conceder a palavra ao nohre 
Senador Itamar Franco, a Mesa, dentro do cspfrito liberal com que vem presidindo a 
seuão, faz um apelo, cm nome do Senador Marcos Freire, para que irmumente seja 
dividido o tempo, a fim de que S. Ex• não perca a oportunidade de falar nu sessão de 
hoje, 

· O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ suspensa a scs~ilo, por falta de 
energia cll:trica. 

( Swptnsa às I 7 horas t 8 minutos, a stssüa é reaberta às J 7 horas t I I 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho. Fazendo soar a campainhn.) - Estâ rea· 
bcrtu a sessão, 

A Presidência sente-se na obrigação de prestar as seguintes informações aos Srs. 
Senadores: 

No sábado passado, de tarde, o conjunto de transformadores que abastece de 
energia a área do Senado Federal foi acidentudo: houve um incêndio; todos os truns· 
formadores foram removidos, E, por empréstimo du Companhia.de Elctricidade de 
Brasflia, nós tivemos os nossos transformadores substituldo~o c· acrescidos de uma 
nova unidade, Essas unidades estilo scn,do testudas hoje, inclusive toda a fiação 
também foi substitufdu. Ocorreu um acidente grave, sem muiores repcrcu~tsõcs, por
que temos transformadores substitutos, de atuaçào imediata, que ningui:m possui. De: 
maneira que cale episódio de hoje é francamente justificado. • 

A Mesa está tomando severas providências para que essas interrupções con~· 
tuntcs de energia que estão acontecendo nào se reproduzam; que: haja um motor de 
emergência, com disparo automático, como tivemos, anteriormente, quando fui 19-
Secretário da Câmara dos Deputados, para que a sessão funcione n\)rmulmcntc, 
dentro dos moldes regimentais. · · 

Esse, o esclarecimento que a Presidência desejava prestar aos Srs. Senadores. 
Rctilico o apelo feito ao nobre Senador Itamar Franco, pois desconhecia que 

S. Ex• iria falar cm nome da Liderança do Partido. Evidentemente, o Senador Marcos 
Freire vai ter a compreensão necessária para a fala cm nome da Liderança. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não pretendo falar cm nome da Liderança, e 
quando V. Ex• me fez o apelo para que fosse breve, a lim de dar oportunidade ao 
Senador Marcos Freire, cu lembrava a V. Ex• o tempo que a Liderança dispõe para 
que o orador possa exercer nu tribuna a sua fala. Mas, jA disse ao Senador Marco~ 
Freire, c também cm atenção a V. Ex•, pretendo ser o mais breve passivei, nesta tarde. 

Depois de ouvir o drama relatado pelo Senador Lomanto J(mior, pretendo, hoje, 
através de proposta de emenda à Constituição, acabar com o drar;,a que vive a popu
lação de Brasflia, nilo votando. Razilo pela qual estou apresentando, hoje, c evidente· 
mente cncaminhundo às milos de V, Ex•, a seguinte proposta de emenda à Consti· 
tuiçilo: 

Alrera o§ do lrt, 17; o item III do art. 42, !iUprimindo-w n item\' du 
mesmo artia:o e renumerando-st os ~~tu' itrns !tea;:uinles, da Con~titulcào 
Ftderal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados c do Senado Federal, nos termos do m. 411 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constituionul: 

Art. lq O§ I' do urt. 17 da Constituiçilo Federal pas!ta a ter a 
SeRuinte redução: 

"Art. 17. , ,, . , , , , ..........••• , , .. , ..•....••.....•........ 

···················································:··········· 
§ I' O Poder Legislativo do Distrito Federal scrA exercido por uma 

Assembléia Legislativa, cuja composição c compcténeius scrAo estabeleci· 
das cm Lei Complementar," 

Art. 2• Ficam suprimidas: do item III do urt. 42 da Constituiçllo 
Federal, as cxpreasõcs: "do Governador do Distrito Federal"; c o item V 
do mesmo urtigo, rcnumcrudos para V, VI, VIl c VIII os atuuis itens VI, 
VIl, VIII c IX. 

Sr. Presidente, antes de apresentar o. minha justificativa, lerei duas frnsc:s: uma de 
LL)cio Costa c a outru de OtAvio Mungubcira: 

LúCIO COSTA- Coriftrtncia BrasWa 

"A cidade foi conccbidu cm termos de Brasil definitivo, feita pura 
permanecer c truduzir, com dignidade, umu nova fase do Brasil, nao de um 
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Brasil novo, d1 ferente, mns de um Brusil que continuu voltado pura o 
futuret." 

Ottlvio M unsabcira: 

Nilo hâ n1ai' lugar, entre nós, para as democracias liclicíus ou 
pll.radoxatmcntc udstocráticas, segundo as quais u Nação tende 11 licur 
dividid~ cm três 11i··Cis ou cu mudas: cm cima no alto, u~ denominadas clus· 
ses diri~ntcs cor-, ,15 elementos de diversas ordens que u elas se associam~ 
depois, u certa dht.Inciu, as classes que cm todo o caso \lào vtvcndo como 
Deus quer c~ scr1ido; c, no fundo, a perder de vista, sepultada num utruso 
de s~culos, a vustJ c volumosa massa humana, sobre u qual se processa 
''impunemente a p<~ssugcm do tempo, sem que nunca, através das gera· 
çõcs, se abrande o 'ii.:U destino". DiArio da Assembltia Constituinte- 16· 
3·946- pi'lgs. 455·•i58. Ot4vio Manga beira. 

Sr. Presidente, Srs. Semulores, aqui abro um parêntese: ainda há pouco ouvi· 
ITlOS, com alegria, daquela tribuna, o Senador LomantoJúnior defender o munic:ipal!s· 
tlltl neste f'afs, tl municipalismo esquecido. Jâ disse aqui, desta tribuna, que nós, hoJC, 
rn unicif)alistas, estamos assistindo os municfpios brasi~eiro.s- c jA fu.i prc(ci.to da mi· 
nha cidade. Juiz de: Foru- se empobrecendo a cada d1n, v1vcndo, hoJe, praticamente, 
de recursos Jramfcridos às nossas comunas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, C!ila a nossajustificativa: 

JUJtiOcaçio 

A autonomia dos munidpios antecede, na História polltico-udminis· 
trativa do Pais, A das Provfncias, posteriormente transformadas cm Esta· 
dos c os primeiros mandatArias do povo eleitos no Brasil r oram os Vcrca· 
dores, seja na funçilo normativa, ou, como intendentes, no cxcrcfcio 
executivo, ou najudicaçào de primeira instância, ou, finalmente, como re· 
presentantes do povo cm certa:> deliberações do Reino. 

Por isso, no lmptrio, a capital do Pais, então no Rio de Janeiro, com 
o nome de Municlpío Neutro, elegia seu Pilço Municipal alem de Depu· 
w.dos Provinciais; como, também, com a proclamaçilo da República, trans· 
formado em Distrito Federal, passou a eleger seu próprio corpo politico, 
rcprcsentildo Jlil C4milra dos Deputados c no Senado, 

Entretanto, ao ensejo da transfcrênciil da Capital da República, insta· 
lada ero Brasília, considerou-se ncccs5ária a neutralização do jogo poHtico 
local, podendo o eleitorado brasiliense votar, apenas, para Presidente e Vi· 
Cc·Presidente da República, Veio a Con5tituiçilo de 1967 c, tornada indire· 
ta essa eleição. o eleitorado de Brasília te~c. praticamente, cassudo o direi· 
to de sufrágio, situação ímpar cm toda a Fcdcraçilo, pois, no mínimo. o 
mais atrasado M unicfpio de um Território Federal escolhe, como as Capi· 
tais doi Estados, os seus vereadores. 

Dc:certo, dentre as justificativas aprcscntndns para u interiorização da 
C<lpital, figurava aquela, totalmente improcedente, de que o centro civico 
da nação, o palco das mais importantes decisões politicus-udministrativas, 
legislativas cjudic:iais- deveria ficar isento du5lutus eleitorais c imune às 
clientelas purtidárins, pura que aqui não se repetissem os episódios cons· 
trangedorcs verificados cm situações unâlogus. Hoje, uma cidade com 
rnnis de um milhão de habitantes, meia dúzia de universidades, pujuntc vi· 
da intelectual, apresentando-se o seu setor terciArio como um dos mais de· 
~envolvidos do Brasil, se vC privada do mais elementar direito de cidada· 
nia, no regime dcmocrAtico, que é o voto, fulcro de toda legítima rcpre~cn· 
tallvidade. 

Dura essa situação desde 1960, última vct cm que o eleitor brusilicmc 
roi chamado a votar para Presidente c V ice· Presidente da República. 

As seqUêr'Jcias dessa injuatiça estl\o configuradas nos paràsrafo5 l' c 
2"' do urtigo 17 c nos itens III c V do artigo 42 du Constituição Federal, 
onde se defere: ao Presidente du Rcpúblicu a nomcuçilo do "Governador 
do Dhtrito Federal". 

A Imprensa de Bra!inia, suas cluucs produtoras, u palavra da cAtcdra, 
numerosas vo:.ees, nu CAmaru c no Senado, na!i últimas lesisluturu~ c, cn
nm, as permanentes manifestações populurc11, têm apoiado essa reivindica· 
çào do eleitorado brusilicnsc, no sentido de contribuir pura u cscolhu dos 
que cuidarão das suas leis tributArins, orcamcntflriu~. de serviços públicos 
c <lc pessoul, como ocorre com a mais humilde purcclu da orsuni1.açl\o nu· 
cional,o mais modesto dos municlpios bra:.ilciros. 

Essa longu cx.pcri~ncia, de qua~c vinte unlls, nno comprovou qualquer 
convcniC:ncia desse ubscntclsmo eleitoral t'Mçado: mas, uo contrário, cmu· 
dccendo, politicumcntc, um doa mui~ robustos centros cfvico-culturuis do 
ruis, fet com que o' poderes se exercessem sem o innuxo du opinião ptibli· 
ca, que só é rculmcnte atuuntc quando vota, quundo pode exercer o poder 
de flsculil.uçilo que incumbe à Nuçl\o sobre o Estudo, 

Toda essa distorçilo -11 Cupitul dn Repúhlicn rmliticumcnte silcnciu· 
da, como jamuis ocorreru cm nossu Hi~tórm - pode corri~ir-se cnm n eli· 
minaçilo da cKprcs~~o "o Governador do Di\trito Federal", no ~ 2v du 
art, 17, c da exprcssno "do Govcrnudor do Distrito Federal", no item III 
do urt. 42, da Constituiçllo, eliminando o item V desse mesmo urti~o. 
dando·~= redao;ilo udcquudu uo § J~ do arti~o 17. 

Dcferindo·sc o) mais alta hicrurquiu legislutivu u soluçilo finul do pro· 
blemu, csturlumos cm condições de atender aos aspectos pcculiurfssimos 
dessa unidade federada. Mas, cm lugar de uma Câmuru de Vereadores, 
Deput::~dos Federais c Senadores, como acontecia no antigo Municfpio 
Neutro c no anterior Distrito Federal, conscrvurfumos, por enquanto, o 
Governador nomeado, sujeitas, no cntundo, suas deliberações sobre maté· 
ria tributAria c orçamentAria, serviços pl'lblicos c pessoal da ndministruçào, 
ao crivo de um órgilo deliberativo próprio, soberanamente escolhido pelo 
eleitorado do Distrito Federal. 

E, aqui, Sr. Presidente, untes de encerrar vamos recordar que nem é obrigatória a 
presença, no Senado Federal, do Governador escolhido pelo Senhor Presidente da 
República. Acabo de upresentar à Mesa outro projeto de rcsoluçllo exigindo, untes da 
votuçilo pelo Plenârio do Senado, que o futuro Governador do Distrito Federal venha 
a debater com a Comissno do Distrito Federal os seus planos para que, uf sim, possa o 
Senado Federal votar livremente o seu nome, após esse debute. 

O Sr. F.nl~1lo Vlelr1 (MDB-SC)- Permite V. Ex• 1.1m aparte, nobre Senador'! 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•. Senador Evclâsio 
Vieira. 

O Sr. En"alo Vlell'f (MDP -SC)- U nus margens do Chuf ou no Oiapoquc, 
nu menor comunidade, com poucos eleitores, existe a sua Casa Legislativa; existe a 
sua tribuna de ressonância das aspirações daquelas pequenas comunidades. Brasflia 
cresce cxtraordinariumcntc c, à proporçilo cm que cresce a sua populaçilo, crescem os 
problemas desta mesma comunidade; crescem as suas aspirações. Brasflia, entretanto, 
cstd desprovida de um agente de conedo entre a comunidade c o Poder Público, 
instrumento que, interpretando as aspirações, as n~ssidadcs da comunidade, possa 
pressionar legitimamente o Governo c elaborar leis cm beneficio· do próprio cresci· 
mente desta população, sem tantos óbices. Por estas razões, c tantas outras que 
podcrfamos catalogar cm favor da populaçllo de Brasflia, e que nós solicitamos au· 
torizaçllo para manircstar o nosso apoio c os nossos saudares à iniciativa de V. Ex• 
Esperamos c rogamos que esta Casa c que o Congresso Nacionalsnibam interpretar a 
proposta de emenda de V, Ex•, interpretando o próprio interesse da sente brasiliense. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, nobre Senador 
Evcldsio Vieira. V, Ex• tem toda u razilo. Há mesmo a necessidade de 1.1m conduto 
mais democrático entre o Governador, que é o Governador nome11do, c 11 população 
brasiliense. E cndcndemos que esse conduto mais democrático é a eleição. no 
momento, de uma Assembléia Legislativa, utravts do voto dircto c secreto. 

Muito obrigado a V. Ex• pelo apoio que dA a esta proposta de emenda à 
Constituição. 

O Sr. Adllberfo Stna (MDB- AC)- V. Ex• me permite um aparte? 

O Sr. Maurolknetld" (MDB- CE)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Ouvirei o eminente Senador 
Adalberto Sena, para depois ouvir V. Ex•, com muito prazer, nobre Senador Mauro 
Bcncvidcs. 

O Sr. Adllbcrro Sena (MDB- AC)- Nobre Senador, para mim, que h6 muitos 
anos venho acompanhando com interesse a vida administrativa c po\ftica de Brasília, 
foi uma surpresa das mais dcsagrudllvcis auistir à suprcullo, entre as modificações in· 
traduzidas na Constituição pela Rcvoluçllo de 1964, da rcprcscntuçào politica do 
Distrito Federal. E lamentável, é deplorável mesmo que, cm ·t~ez de seguir a nossa 
tradição que não é só republicana, mas que vem desde o Império, cm vc;o: de conservar 
essa rcprcsentaçilo, os homens da Rcvoluçllo tivessem prderido imitar o exemplo 
americano. que cu considero mau, sendo, por isso mesmo, um exemplo suí grnui.r. ao 
que penso, no mundo. Por essas razões, Sr. Senador, cu, impressionado com u su· 
prcssllo nllo só da rcprcscntuçdo como cm conscqUcnciu disso, do próprio direito do 
eleitor votar no Distrito Federal, porque o direito de voto é um direito rundumentul, 
como nós todos sabemos, c transformado até numa obriguçllo. Por isso mesmo, j~ 
uprcscntci aqui no Senado um projeto cm que se dava, pelo menos, esse direito. 
aprcssci·mc, porém, cm rc1irá·lo da puuta quando soube que o ilustre Senador Cattctc 
Pinheiro havia uprcscntado um projeto dando rcprcsentaçilo, pelo menos no Scn11do, 
à população de Brasllia, porque vi que o meu projeto diante duquc:lc, que cru muito 
melhor c que: o supcruva inteiramente, poderia ~cr, de certo modo, prejudicial à sua 
tramituçno. No entanto, u proposta do Senador Cuttetc Pinheiro ni'lo conseguiu 
scmibilizur o Congresso Nacional e nllo foi ilprovadu, porque nós vimo~ cm virtude 
da faltu de q11orum c por decurso de prazo que ela foi condcnudu ao fracasso. No cn· 
tanto, sinto renusccr as minhas esperunçus, us esperanças de que BrusUiu tcnhu umu 
rcprc!i-Cntuçno como sempre teve, tornando supcrudo uo muu c sul grnnl.w exemplo 
umcricuno. Sinto renascer as minha/i cspcrunçus, como disse, com esse projeto de 
V, Ex• que, ~c nilo rcstuura integralmente a rcprescnlltçllo de Brnsfliu, pelo menos dl'l 
o primeiro passo nesse sentido, um passo que espero que, dentro dus possihilidudcs 
em lJUC us suns limituções o colocam, venhu transformar-se cm e~pltndida realidade c 
que nilo repita 11 sorte du Emenda Cattctc Pinheiro. Muito obrigudo u V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDU- MG)- Muito ohrigudo, nobre Scnudor 
Adulberto Scn11. Tive oportunidade de, no Congrc!so Nacional, ddendcr 11 EmenUu 
do Scnudor Cuttctc Pinheiro, quando aquele nosso untigo compunheiro pro(lunhu 
três Scnudorc:s pun1 IJrui'IUiU. Entendo que c~te é n primeiro pus~o pllfll romrer o que 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONALCS.çúu I! i Terçll·fclra 13 197 

uí está. Acho que se colocli~sc:mos, no momento, upenus tri:s Senadores de llrn!.llla no 
s~nadn, esses tri:s Senadores ficariam isolados do contexto. Entendo que, no futuro, 
após criada a Assembléia Lc:gi:;lutivu, dcvc:rc:mos ter, também, uma rcprcscntuçào 
rcdcrul, tanto no Senado como nu Câmara dos Dc:puuu!os, E oxulâ c:~ ta emenda 4uc 
oru apresento nllo tenha o mesmo dc•tino da emenda do Sc:nud11r Cmc:u: Pinheiro. 

O Sr. Mauro Bent~~ldcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•, Senador f\.Jiluro 
Bcncvidcs, com muito pru;o:cr. 

O Sr, Mauru Brnc,lde~ (MOO- CE)-.. Nobre Scnudor Itamar Fnmco, t<~mhém 
cu desejava, de forma pública c com o cntu!<>iusmo que a inü;iativu merece, levar a 
V, Ex• a minha solidaríedatJ'c pela formalíla~;ao de sua propmta de emenda 
constitucional que vai ensejar a criação du As!.embltia Lel!islutiva de Br<~silia c, 
~.:onscqUcntemcntc, uma rc:prescntaçào eminentemente popular, como V. Ex• sempre 
defendeu. Recordo que, noutras ocasiões, sobretudo na Sc~sào Lcgislativu pa~~ada, a 
voz dcm~mcrosu de V. Ex• se ergueu cm várias oportunidade~ para focalizar na tribu
na do Senado problemas relacionados com Brusllia c destaco sempre que V. Ex• fazia 
essa defesa de Brasilia com um ardor c uma combatividade inexcediveis. Parecia 
mesmo que V. Ex• já se transformara no rcprcscntuntc do povo de Bras!liu no Senado 
Federal. E essa 11utcnticídadc com que V. Ex• sempre revelou na dcfc5a do~ 
problemas brasilienses, t que lhe dá realmente a dJmcnslo dessa autorid:1de para vir 
comandar, hoje, no Congresso Nacional, essa medida, algumu, salutar c patriótica 
que vem ao cnc::ontro dos anseios de desenvolvimento c, sobretudo, dos anseios demo· 
cratizuntcs do povo de Brólsllia. As minhas congratulações a V. Ex' c, queira Deu~ 
que sua argumentação e se-u trabalho consigam scnsibililur u Duncada da Maioria, lc· 
vundo·a a ucolhrr essa propo~içào que tilo de perto interessa ao Distrito Federal. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, Senador Mauro 
Bcncvidc:s, pelas palavras carinhosas de V, Ex• Por certo, f<~lou mais um amigo do 
que o Senador do Movimento Oc:mocrático Brasileiro. 

Esse: Senador que apresenta, neste instante, uma emenda por demais irnporLan.le, 
como é a de V. Ex•, pedindo- eujú digo pedindo- ao Governo que aí csu1, perm1t<1 
sejam os Prefeitos das Capitais escolhidos lívrcmc:ntc pelo voto secreto c pelo voto 
direto. 

A emenda de V. Ex• ecoa por todo cs1c País. Aproveito a oportunidade para 
dizer também a V. E.''• que no meu Estudo, o Estudo de Minas Gcru/5, na pequena 
comuna, senti que o nome: de V, Ex' é hoje pronun~iado com rcspcito •. porquc V. ~"' 
encarna neste instante, o desejo do povo brasileiro de participar ma•s dcmocrauca. 
mente d~s seus destinos, c: a emenda de V. Ex•, permitindo eleições nus Capitais, faz 
com que o povo brasileiro ucorde c, através da emenda de V, EJt', envie um apelo aos 
nossos dirigentes, para que sintam o desejo de uma nação gnmdc c democrática e 
uma nação grande c democr!J.tica só se firma com eleições, 

Mui to obrigado a V. Ex•, Senador Mauro Bcnc:vidcs. 

O Sr. HumMrto de Lu~a (MOB- PB)- Permite-me V. E:~>• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço, com prazer, o Senador 
liumberto Lucena. 

O Sr. Humbtrio Lucena (MOB - PB) - Desejo aplaudir a oportuna iniciativa 
de V. Ex•, que vem, de longa dntn, lutando por rc:stubclcccr nossa tradição 
constitucionnl, que sempre foi- c::omo lembrou o nobre Senador Adulbcrto Sena -a 
de assegurar a rcprcscntac;!l.o politica do Distrito Federal nns Câmaras Lc~islativas. 
Espero que todos os Sn;, Congrc:uistus, acima de qualquer conotuçào tlc natun:za 
político-partidária, compreendam o alcance du proposição de V, Ex• c contribuam 
com seu apoio pura que clu, sem mais dcmorn, se transforme cm texto constitucional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOO - MGl - Muito obrigado, Scnudor 
Humberto Lucena. O no!isO desejo, tamhtm, é de que 11 Maioria dc~t;L Ca~a c da 
Climara dos Dcruwdos entendam, de uma 'llel por todas, que Brusillu preci~a votar, 
que Brnsilia pn:cis:L ter uma rcprescntnçilo cscolhidu pelo rrocesso direto c secreto. O 
Senado reder.ll tem OUtril~ obriguçõcs c nito pode continuur legislunclo pura o Distri· 
lo federal. 

llra~flia, então, uma cidade pujante- como cu disse- de mui~ de I milhão de 
hubii<Lntcs, com vflrias universidades, nilo pode continuar esquccidu dm Poderes da 
Rcpúblic;L. 

Sr. Pre:o;idc:ntc, unte~ de encerrar, vou passar ~s mào~ de V. Ex' csUL propoMu, de· 
vidamentc assin01du pelo~ Srs. Deputados c pelos Srs. Senadores. Gostaria que com •• 
lussc, t;unbtm, deste meu pronunciamento u fula do Deputudo Aldo Fagundc~. do 
MDB do Hio Grande do Sul, nos seguintes tcrmo~o: 

Sr. f'rcsidcnlc, 
O brusiliemc: nilo vota. O brasiliense ttm diminuída u ~uu ciduduniiL, 

uintlu que Urusiliu seja u Cupit:JI da Uniilo c o "centro Jus grande~ dcd~õc~o 
nucionuiK", ~cgundo o Fundador Ju~cclino Kubitschck. 

Aqui o dchutc politico é permanente, ~cja pela tribunu do Congrc~su 
Na~o:ional, 5cju por dcclaruçõcs c c:ntrevistus que os jornais, u telcvis~o c o 
rtulio divulgam. 

MuJt o brusiliense nilo pode votur. Nno votu puTJL umu rcprcscntu~,;Uo 
lnC<II, ..:omu C.imum de: Vercmdore~. Nllo vuta 11aru uma re11rc~cntuç1lo 

política a ní~el de A~sernbléiu Legislativa ou banclld.a~o no (;ongrc~~u. Não 
vota pua Govcrnlldor. Nilo vota pura nada. 

Não era pura ~c r assim, quundo da origem da Cidade:, mas aos poucos 
cmajurisprudêncin anti-dcmoc::râtica se foi afirm11ndo entre nós. 

E.m ratão disw, há uma !.insularidade de Brasl\ia quanto às elciçõc:~ 
para os órg~os de classe ou entidades culturais c recreativa~. Estas eleiçõc5 
cm Brasiiia sào as mais concorridas do Pais. Para a diretoria dil A5sO· 
ciaçào Comcn:ial, por exemplo, t feita uma vcrdudeira campanha eleito· 
rui, com cartazes nus ruas c propaganda !'leio râdio c TV, po'1:o ncs~c ILpo de 
escolha nilo valem os impedimentos da "Lei Falcii.o". 

Nesta nova legislatura, Sr, Presidente, nilo vou mui~ insiMir na 
criaçlo do Conselho Comunitário de Bra~llia. Nestes tempo~ de abcrtur:1, 
ncho que o alvo da atuuçlo no Congresso Nacional, nesta matéria, deve 
ser a aprovação de uma emenda constituciooal que defina de: vez a rcpre· 
sentJção politica para a nossa Capital. 

E assim que me situo, Sei que o cmincntt Senador Itamar Franco já 
elaborou um texto de emenda constitucional sobre a maté:ria. Dou o meu 
apoio c o meu voto favorlhoel. 

Democracia sem participaçâo do povo não existe. Democracia sem 
voto é impossfvcl. Deixem o brasiliense falar através de ~cus legítimos 
representantes. Oeixcm·nos dar a sua opinião sobre as prioridades do Go· 
verno. Deixem que se manifeste sobre a aplicaçAo dos milhões c milhõc~ 
do Orçamento, que ninguém discute. Deixem-no dize! se está na hora de 
demolir uma fonte luminosa, Deixem que fale sobre 11 construÇllo dt: mUlti· 
plo~ estádio) de futebol, se não necessários ou é mâ aplicação dos dinhci· 
ros públicos. Ocixcm·no saber o preço de obras faraónír.as c não urgentes, 
enquanto a lona rcsidc:ncial do lago sul não tem esgoto c as cid~des-saté:• 
litcs c;arcccm de urbanização. 

Enfim, Sr. Prcsidc:ntc, silo muitas as razões que clamam pelo voto 
para o brasiliense:. Espero que o Congrc:sso Nacional dC a Brasnia u 
oportunidade de participaçJo politica que: o seu povo deseja. Será um a til 
de respeito aO!ii clcítores que aqui vivem. Será um serviço prestado à cuus:i 
da Democracia e da Libcrcladc. 

O que isto rcvctu? Rcvelu, claramente, que o brasiliense - como, 
aliás, o povo brasileiro - gosta de votar, confia no voto c sabt à fcgi· 
timidadc que: s6 o voto confere à investidura pública, 

Em contra·ra::õcs para o voto do brnsílicnse, por muito 1empo se ale· 
gou que a cidade não tinha vida própria, pois seus habitantes eram brasi• 
lciros de outras ~giõcs do Pais para cá transferidos por uma questão fun• 
çional. Tal argumento, inconsistente mesmo nos primeiro~ tempos de: 
Brasília, hoje: não tem qualquer sentido. 

Brasília t uma cidade: adulta. Nos ~ellf vinte unos de cxistC:nciu, defi· 
niu uma sociologia própria, tem os seus costumi:S c vai firmando a sua tra· 
diç?lo. Em breve o Distrito Fcdc:ral abrigará dois milhões de brasileiros e 
não é mais passivei deixar essa gente- a c:xtraordinària gtntc brasiliense 
que fct de Bras!lin o orgulho dos brasileiros c o deslumbramento do mun· 
do- sem qualquer rcprcscntllçào politica. Nilo é mais possfvc:l deixar essa 
3cntc sem voz c sem ve;t., . . . 

Nas duas últimas lcgis\aturas, Sr. Presidente, apresentei projeto cnan· 
do um Conselho Comunitário para Brasllia. A meu ver, seria esse órgilo 
um embrião de uma rcpn:scntação politica, Raciocimtva qut: se os corifeu~ 
do rtgim..: não tC:m maior apreço pelo voto populur, ao menos c~~c órg.Jh, 
comunitllrio daria um sentido de participação do brasilien~e nos negóchJ~ 
pUblicas da Capital. 

O projc1o, porém, morreu nas Comissões as duas vezes. ~ilo veio '' 
rlen:mo por absoluta falta de interesse da rc:presc:ntação govcrntlltil, cmbt}· 
ra muitos deputados da ARENA com ele se: tivcsst:m solidari1.ado, 

O Sr, Dlrcru C11rdow (MDU- ES)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ITAMAR fo"RANCO (MDH- MG)- Ouço V. Ex•. Senadnr Dir(.:cu 
Coudo~o. 

O Sr, Dirceu CJudu!iO (MDB- ES)- Nobre Senador ltamur Fri!IlCO, llS que 
conhecem o plano da criação de Brasflia, v~cm com certa admiruçilo u emenda de 
V. Ex• porqut Braslliot roi criuda para não ter rcpresentuçi1o politica ntm centro 
indu~otrial. Mas BrasUiu foi projetada pura uma cidade de quatrocentos mil habitom· 
tcs. E hoje, c::om bem salientou V. Ex', é uma cidade pulsantc, de um milhão dt hubi
tuntcs, tm 20 unos apcnus, Portanto, é necessário rever todo o plano du criuçào de 
Hrasília. Hstou tamb~rn com V. Ex• A gr11ndc çri11çào dcmocrúticu é a reprcst:nliHÍ· 
v idade c a eleição, DrusUiu qut tem, hoje, os forui11 de Capital, jol tem suus univc:r~itln· 
dcs, tem es~a intelectualidade de Capital da República, não pode: ser marginulilada nu 
processo eleitoral bru~ileiro. Ejusto,justbsímo o unsc:io de V. Ex•, lutundo pelu r.cpre· 
.~entutividadc de Hruslliu utravts da Alisembléia. E nmanhll, quundo ll hJsttlTJildur 
citar us pulavrus de: Lücio Cos\11, criador de: Uras!ltu, u~ palavrus de Otávio Mungabei
rn, há tambCrn de citur 11~ paluvrus de: ltamnr Franco, ~cndo pregoeiro do ~entido de li· 
bertuçilo de /Hissa Capitnl. 

O SR. JTAI\1:\.It fo'RANCO (MOU- MG)- Muito obrigadtl, Senmlur t>m:etl 
Cardo.~o. pelu~ pah1vru.~ de V, Ex• Mus quando busquei Lúc1o Costn e Otúvio Mung.1· 
heira, Senador Dir~.:eu Curr.loSll, ftli ua tcnt:ltiva de scnsibihlllr e~ta Muioria, 1h vete~ 

... 
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1ilc:ncin~a, que temos em noss>1 Casu, nu esperança agora. Scnndor Dirceu Can.hlM1-
quundo o Brasil, nu quintu.feira, ter A um novo l,n:sidcnte dn República- de qu~: Sua 
E~tcclêncin do Pl<~nalto desperte sun Mnioria, nestu C usa e nu Câmara dos Depu tudo~. 
p;tril permitir que; Brasília tenhu sun representaç!'to politica. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, Estamos seguro.~ que n~o é outra n u~riraçilo do 
Congresso Nacil1nal, quando o Senado reconhece que u m:umulaçi\o cum su:ts fun· 
çõc:s ordinárias da sua utribuiçilo federul com aqu~:lu prevista no§ J9 do artigo 17 
nào IIJ'Cnus connita com o sistema reprcscntutivo, mus dílicultu u própria adminbtra· 
çlo de Bra~ilia, 

Encaminhando, entilo, a V. Ex• esta proposta de emendn constitucionul, Sr. Prc· 
sidente, nu esperança de que, com este novo Governo que teremos u pilrtir de quintu· 
fciru, BrasUia tumb~m possa, uindu este uno, ver aprovado esta proposta de emenda U 
Conilituição. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR, PRESIDENTE (Jorge Kulume)- Concedo u paluvru uo nobre Senador 

M61rCOI Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUt', 
F.NTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulumc) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES. Pronuncia o :.cguinte discurso. Sem 
r'vi,ao do orador.)- Sr. Presidente, Su. Senadores, re~rcsso, hoje, de meu E~t:u.lo, 
onde ti~c a infausta notfcia do passamento, num dos distritos do Município de Alegre, 
na Sul do Estado, de um corrcligionflrio, de um amigo que foi José Corrente. Humilde 
homem, Sr. Presidente, cuja rumllia mal suspeita que o seu nome pudesse: ser murmu· 
rcjado sob esta cúpula dourada do Senado da República. Homem humilde que não sa· 
ti1fez seus ideais de homem se casando, porque se casou com a politica. Lutou toda a 
sua vida cm politica; um grande trttbalhador; Verr.ador .à Cámara Municipal de Ale· 
gre. um dos grandes Municlpios do Sul do Estado, mas sempre conduzido pela con:.· 
tdncia. pela força, peln solidariedade de seus amigos c de seus correligionários. 

Eru meu amigo fraterno. lutou por mim e merece, portanto, esta homenagem 
que eu presto, tilo distante de sua morte. 

Sr. Presidente, é, pois, com ecrtu emoção que estou prestando esta homenagem u 
José Corrente. Nüo é um grande do meu Estado que morreu. Nilo é um Deputado. 
~~o foi Prefeito, embora tivesse as qualidades para ser Prefeito ou Deputado. Mas foi 
um Vereador à Cúmara Municipal de Alegre. Homem de uma vida humilde c;: de umu 
fanllia tamb~m humilde do arraial do Cnf~. no Municfpio de Alegre, do meu Estudo. 
~leueompanheiro de tantas lutas c de tantas batalhas. Enfrentou ali o poderio do Go· 
vcrno, cm ~{Irias oportunidades; enfrentou o poderio da ,\RENA, nc:ssus últimus lu· 
t~s. sempre se reelegendo Vereador à Câmara Municipal. 

Portanto, daqui, enviou sua querida mile, que pranteia a morte do seu amado li· 
lho. as homenagens do MDB do Espirita Santo, Envio as homenagens do MDB uo 
NDB de Alegre, dirigido pelo ilustre Deputado José Rodrigues de Oli~ciru. 

Sr. Presidente, tenho 11 oportunidade de dizer que~ com pe':iur imenso que: urrio ~ 
bandeira do meu Partido, cm sinul de pc.o;ar c de luto, como u arriaria a um Governa· 
dor que tivesse morrido, 11 um Deputado que: tivesse falecido, a um Presidente da Rt:· 
púDlica qucdchu~sst: de existir. Ele~ tilo digno du minha puluvru e desta homenagem 
que cnou }:!restando, no Senado da Repúblicil, à memôriu de José Corrente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- Nada ma i~ havendo a tratar, encerro a 
prts.cntcsc.~silo, dc:signundo pura u rróxima u seguinte 

ORDEM DO DIA 

MA TERIAS INCLUIDAS EM ORIJEM DO DIA PARA QUF.O 
PLENA RIO DELIBERE SE DEVEM TER PROSSEGUIMENTO 

(§ 19 do art. J68 do Regimento Interno) 
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PROJETO OE LEI DA CAMARA N• lOM, DE 1973 
(n• 1.4JO·B, de I97J, nu Casa de qrigem) 

DO. dcnominaçilo de Rodovia Presidente Médici à BR·21U (Perirnc:trul Norte), 
tendo 

PARECER FA VORAVEL, sob n•l89, de 1974, da Comissão: 
- de Transportt'fi, ComunleaÇÕt'l t' Obra!6 Públh:11,, 

-l-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 86, DE 1975 
{n' '2U?, de l9i5, na Cusn de origem) 

Altera u rcduçllo do § 29 do urt. :!6 do Dccreto·lei n9 J.J65, de :! I de junho t.h: 
1941, quc''dispõc sobre dcsupropriações p01 utilidade póblica". 

A.ndamL"nto: 

J·II·7S- Lido cm Plcn{lrio t.: dc:~puchudo As Comi5st.)cs de Comtituiçi\o c Ju~ti· 
çu,dc Econmniu c de Finunças. 

14·6· 76- Apwvado o Requerimento n9 :!J 1/76, d11 Scnudor t\C!.:Iuh Filho, 
solicitunt.lo que ;a matéria tenha twmituc;i\o conjunta com o Projc:to de: Lei d:t C:imar;t 
n• 35/76. 

:!.2-J-77- Arrnvudo o Requerimento n~ 1Jj77, do Senador Dunicl 1\ncl!cr, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senudo nv 257 j75 c o Projeto de Lei du Cúnwra 
n~ 9'ri/76, sejam unc.,ados à propo!oiçào. 

lO· lO-77- Aprovado nu Comi~sào de Con:;tituiçi\o c Justiça rnrc~:er do Scmldm 
Dirceu Cardoso, pela connitueionulidadc c juridicidudc do Projeto com u umcndu 
que aprc:sc:nta de n9 I·CCJ, c voto contrArio, quanto uo m~rito, do Sl.'nndur Hclvidin 
Nunes. 

29·6·7K- Aprovndo na Comissi1o de Economia parecer do Senador Murilt1 
Paraíso, favor6vcl no Projeto c à Emenda n9 I·CCJ. 

Ob.rtn'fm1o: o Projeto de Lei do Senado n' 257, de 19iS foi urqui~ado, :to linul 
da legislatura pussud<t, nos termos do art. 367 do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 35, DE 1976 
(n•45J, de 1975, nu Casa de origem) 

Altera a redução do§ 2' do 11rt, :!6 do Decreto-lei n9 J.J6S, de :!1 de junhtl de 
1941 (Lei de dcsapropriução por utilidade pública). 

And•mrnto: 

2R·5·76- Lido cm I>Jc:nflrio c despachado às Comissões de Constituiç:lo c JuMi· 
ça c de Finun~as. 

14·6·76- Aprovado o Requerimento n' 231/76, do Senhor Senador Accinl) 
Filho, solicitando que o Projeto tenha tramitação conjunta com o Projeto de Lei d:t 
Câmara n9 S6, de 1975. 

22·3·77- Aprovado o Requerimento 'nt 13/77, do Senhor Scnudor Accioly 
Filho, solicitando scjum :tne~tados à matéria o Projeto de Lei du Càmura n~' IJK, de 
1976, c;: o Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1975. 

10-10·77- Aprovudo na Comissão de Constituição c Justiça Parecer pc:la 
prejudicialidudc do Projeto cm fuce de Parecer favorável, com emenda, dudo ao Projt:· 
to de Lei da C;imara n' 86, de 1975. 

29·6·78- Aprovado nu Comissão de Economia Parecer do Senhor Senudor 
Murilo Paraiso, pela prcjudicialidudc:, 

ObstrWJ(do: O Projeto de Lei do Senado n• .257, de 1975, foi urquivudo, ao linal 
du lesislnturu passada, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno. 
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PROJETODELEI DA CÂMARA N•9M, DE 1976 
(n9 J69, de 1971, na Casa de origem) 

Acrc:sccnta dispositivos uo Decrcto·lei n• 3.J65, de 21 de junho de: 1941, que 
dispõe sobre desupropriuçõc:s por utilidade pública. 

And11na~ruo: 

J!J.JI·76- Lido cm Plcnflrio c despachado às Comissões de Constituições c 
Justiça, de: Economia e de Finanças. 

22·3·77- Aprovado o Requerimento n' 13/77. do Senador Daniel Kirc:ger, 
solicitanJo que u proposição c o Projeto de Lei do Scnudo nQ :!57 175 sejam unexadm 
aos Projt:tos de Lei da Colmara n9 86, de 1975 c JS, de 1976. . .,." 

10·10·77- Aprovudo nu Comissão de Con,tituiç~o c: Ju!>tÍI;a parecer do Senador 
Dirceu Curdoso, que conclui pela prcjudiciulidadc do Proj~:to cm face do parecer 
favorável, com emenda, dado uo Projeto de Lei da Ciimara nQ K6/7S. 

:!9·6·7K- Aprovado nu Comissão de Economiu parecer do Senador Murilo 
Paraiso, pela prc:judicialidadc:. 

Ob.!m'a(ào: O Projeto de Lei do Senado n• 257, de 1975 foi arquivado, uo final 
da legislatura passada, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 154, DE 1975-CO!VIPLEMENTAR 
(de: uutoriu do Senador luiz Cavalcante:) 

Altera as Leis Complementares n9s 7, de 1 de setembro de 1970, c K, de 3 de 
dezembro de 1970, com us alterações estabelecidas pelas Leis Complementares nYs 17, 
de 12 de delcmbro de 1973 •. c 19, de 25 de junho de 1974; ctiu o Bunco Nacional do 
Trubulhudor (BNT), c dfl outras providências, 

And•mrnto: 

17·9· 75- Lido cm PlcnArio c despachado à1 Comiuões tlc Constituição c Justi· 
çu, de Lesislaçllo Social, de Economiu c de Finanças; 

5·11·75- Apruvadu nu Comissão de Constituiçilo c Justiçu o purc:cc:r do Scnu· 
dor Jost Surncy, pela constitucionalidade c juridicidudc:; 

25·3·76- Aprovado, nu Comissilo de Lcgi!!luçl!.o Sociul, o parecer do Sc:nudor 
Jurbus Passarinho, fuvorA~cl, com voto vencido do Senador Dom leio Gont.lim; 

4·8-16- Aprovudo, nu Cominllo de Economia, o parecer do Sc:nudor Jurhas 
Pussarinho, solicitundo o rcc:xumc dn mut~riu pela Coml!isllo de Constituição c Justi· 
çu, cm face de voto contrMio, cm serurudo, do Senador Roberto Suturnino; 

18·8·76- Aprovndi1, nu Comissllo de Constitulçllo e Justiça, o purccer do 
Scnudor Jo~(: Surncy, pc:lu con~titucionulidude du mut~riu. 



-(1-

fli{OJ E'1 O DL 1.1·1 DO SFt\AI>O N~> 7, DI: 1'17h-CU~! PLI ~!I· ~T·\ H 
(de autori;t do Senador lt;trn;tr l·r:!ll(.;ll/ 

Vcdil4ll:tlqucr modllí.::tçün Oil l!!!-11'1açàn clcltural até um ;mo unte' de ciCIÇ•lC' I C· 

dcrai,, c~laduai~ nu rnunit.:irai~. 

,\ndumcnlo: 
10-)-7t•- Lido cm Plcnflrin c: dcsrachudo ;'t Cnmi~~iio de Comtituiçüo c Ju~lt~o·:t. 
Ohwn'llrúo: Cnn,l:lm do rroce,~o \'OIO~ dos ScnadMc' Jt1~é l.indn,n c W1bon 

Gnnç;~lves, rc:l;l incon~titu,;ionulidadc: da mutí:riu. 

-l-

PROJETO DE LEI DO S!:NADO N• JS, I) E 1076·COMI'LEMENT,\R 
(de auto da do Scnudor Leite Chave~) 

Tornu inelegível, por doi~ unos, os que tiverem c>;c:rcido t:argn~ de dircçào cm 
empresas decapitai estrangeiro. 
Andamento: 

19·3·76- Lido c despuchudo à Comissão de Constituição c Justiça. 

-H-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 268, DE 1976·COMPLEMENT,\R 

(de autoria do Senador Nelson Carneiro) 

Dispõe sobre a contagem reciproca de tempo de serviço urhano c rural par:1 
c(cito de uposcntadoria. 

Andamento: 
26-10-76- Lido cm Plenário c dcspuchado i1~ Comb~õc~ de Conlitituiçào c: Ju~ti· 

çu, de Legisluç;io Social c de: Finanças. 

O SR. J•RESIDf.NTE (Jorge Kalumc)- Está enccrrudi! ii ~.:~são. 

( Lt'I'UIUtl·.\·t' a Jt'.I'Jdo à.\ /H horaJ I' ~5 mfmllo.\. 1 

DISCURSO PRONU.VCIADO ft'LO SR. EVF.J.AS/0 I'IE!RA SA 
SESSÀO IJE 9.].79/i QUf.', ENTREGUii À REVISÃO IJO ORADOR. 
SERIA I'UBUCAIJO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVF.l.ÁSIO VJf.IRA (MDB- SC. Pronuncia o ~c:guintc d1st.:ur~o.)- Sr. 
J•rcsidcntc c Srs. Senadores: 

Na leitura dos jornais de hoje, recolhemos dois destaque.\ indicadorc~ d;1 c~.:o
nomia desorganizada, neste País: 

"Com sua quarta dc:walorizaçlo deste MO dc:tcrmirwd:~ ontem pc:lu 
Banco Ccntr:~l, o cruLciro atingiu uma qut:da :J~o:umul.1da de S,6b2r; frente 
uo dólirr norte-americano, ~upcrando a inn;.~çào acumul;~da dt: 7,6'1 ilté 
fevereiro.,\ partir de hoje:, o dólar sc:rã cotado a C r\ :!~.~~ para compra c 
Cr\ 21,72 para venda, numa baixa de 2,126'1i, cm !H Ji;l~. que c:quiv;Lie ii 

),54% c:m )l) dias, 
Nos últimos 12 ~csc:s, a desvaloriuação do cruLciro atinf!iu 36,6'!,, a 

m:rim ta.,:t anu:1l rle~dc fevereiro de: 1977 ." 

Do Joma( dollraJil, 
Outro dcst;Jquc, Sr. Presidente: 

"Três empresa~ brasilcirus d1.1as c;.tatuis c uma privada 
(t\ÇOMINAS, ELETROOR,\S c: Fia·t)- ~on~c:guiram renegociar puru: 
de: seu cndividamt:nt11 c~tc:rno, no tutu Ide Nl5 milhões de dó\arc:~. com pr:~· 
lOS maiores c taxas de ri~co ("sprc:ads") menores. Outras c:mprc:~;~~. prin· 
cip;~lmcntc do ~o11c:rno, tamhl:m tentum rcncgm:iar ~cu~ ài:hitll\ t:.\tcrno~. 
com o apoio (di!>trc:to) do Banco Central, intcrc:~~oado cm prorwt:ar, '' 
má~imo possível, os vencimento,. da divid11 nu Exterior neste c: no~ prúxi· 
rn{lS quutro :tnos. A AÇOMINr\S renegociou US\ 50~ milhflc~; ;I 

ELE1'R08RÂS, US' 250 milhi)c:~: c a Fiat Automóveis, US) ón mi· 
lhl)cs. A SIDERDRAS cstã tc:ntundo renegociar dois empréstimos junto a 
b:mcos japoneses, enqu11nto u NUCLEBRÁS quer su\dur u\gun~ débitos 
menores, para obter outros de maior valor, maior prato e menor 
"sprcad" ," 

Do O E.l'lad(l dt S. Poulo. 

O Sr.lt11mar Frunco (MDB- MG)- Permita· me um urmrtr.:. Scnudor E\'cl;biu 
Viciru·~ · 

O SR. EVF.I.ÁSIO VIEIRA {M08- SC)- f: 11 c:vidênciu, Sr. Pre~idcntc, d;~ 
dcsnrguniLuç;lo du politica c:conômica neste r•ur~. que: cstã levund11, a c:1du diu, 01 

~ndedude hrasilciru u um maior cmpobrtdmcnto. 
J•rctcndo c:~tahclc~.:cr, nesta oportunidwdc, um perfil u este rc:~pcihl, c~cutant.lo, 

antes, o rcprcscntuntc de Minils Gcrub, Senador ltumur Fmm:o, 

O Sr.IIAntllr Jo'nencn (MDU- MG>- Scnudor Evc:ll\~io Vieira,~ apt:ml' p:m1 
um ururtc rnuitn r{ipidu. Quundu V, Ext meneio nu u renef!tlt:iuç;lo. por C.\emplu, da 
AÇOMIN/\S, \";unns primcin1 l'u:r.c:r uma pe~quisu ~c realmente: u c:mprê~t'uno l.lllt: a 
r\(OMINt\S recchcu foi totnlmentc tliri!lído u cm· cmprcc:rulimcntu. bta, a pcrgun
tu que deiu1 no .~r, no Senudn Fedc:rul. qu;tndn vejll, a~,,ru, 11Ue \'. 1-.\• lllllktru iL cu~a 

o1 rcncgucJ,l'-'•!o de qulllht:lllo' nuiluk~ 1.h: dúl,uc' c, ,\(1 que parece." :\!.'1\II'AI., 
re~chcu ,, cmpré\tlmne ~:~~c crnpré,!llno lnr d1rtp1d<l .1 <JUiflo\ \Clun:' Ju (,,.,clli<l •JliC 
llilll,IJ;t A(,'lll\.11:-.;t\S. 

O SR, E\'EI.ASIO \'fEIRA (~IDU- SC)- c,lrnprccmkmu' '' .q-:cc11~.~~~ c 

;J~o:citarn'" a indagaç;ln Jc \', E.\ 1 , porque, hoJe, j;'t é cn111urn, é mlint:IW cnlj•fc',l' no~· 
i:IUil<IÍ~, empresa' púh!ll.:;l\, Clllj'lrC~iJ' multina~IO/l;ll\ !.:Oillr.\lfCnt t:mpr~,; IIII• •' nu ''IC

rior c ;rpli~.:arc:m no mercado ah~:no, na ;1giotapem 1!1\lilUt.:ionJiit:tJa nc,tc J•.u, 
Sr. Prc:,idcnte, Sr~. Scnildorc,: 
Diveho' resultad~.1~ ofc:rccidm rela c:"mom1a hr:hJ!c:1ra c:m I'J7)< .ugcrcm ;1 

necc~sid.tdc: de uma ;m:'tli\c, de formil a ulcançar :1~ 1númc:ril~ di~ton;iie\ q11C ~.::ld;t vc1 
ma i~ se aprofund;un cm nos'o l1ah. 

Assim, 1l lndicc: Geral de Preço~ calculado no Rio de Junc:irn c .~c·cuo wmo 
pudrãa p:~ra as demais rcgiôes c:Jc:vou·sc paru 40,I!r,:;,, c:m 197M. 

Enquanto iho, o produto agrícola dccrc:scc:u I ,M% cm rcluçJo ;w :wu anterior, 
tendo a produção das lavoums sofrido um i! queda da ordem de 7 ,) 1 ~ •• 

Por outro lado, o d~ficit c:m conta corrente do balanço de papilrncnto atinp:iu 
cerca de 5,7 bilhões de dólares, cm ]07/l, :to mesmo tempo cm que a divida externa, 
que caminha u pas~os de gigante para os 500 bilhões de cruzeiros. 

Esses dados, constantes da Mensagem no Congres~o Nncioni!l, de autoria do 
general Ernc~to Gciscl, caracterizam a crise de um modelo de crcscin1cn:o c.:onõmico, 
E mai.~ do que a crise, u inviubilidadc: de um modelo alicerçado na produçiltl de: bcn~ 
de consumo sofisticados pura umu rc:du1.ida pi!rcc:lil da população. E mc~mo quundo 
esse tipo de consumo :alc;~nça as camadas mais pohrc~ é u custa do ~;H,:rifíc10 do in· 
dispensável. 

Ocorre então uma forma de consumo suntuàrio ao lado da continuidade de um 
quadro de carências que n;lo ~c modifica. 

A vcrd:adc, Senhor Prcsidc:ntc:, é que faltou sempre, nos último~ >10th, c:~tllbc:lecc:r 
o equilíbrio entre os sctorc:s fundumcntais du cconomiu. 

Assim, o predomínio da indúsLria representou um ~cgundo rl<~no p<~rJ a u~ri· 
·cultura, E~ta, além de sujeita ao~ f:llorc:s naturais, n;'io obteve a atcn~ào nc:~.:c:-.~ária. 

Daí, o crescimento da agropccuãriu, segundo u citada ~1cnsagem ;w Congre~~l) 
N:~ciona\, não ter ultrapas,ado os 26%, entre 197J c: 197M. Par;tlclamcntc, muito em
bora prc~cr\·undo :1 'ua caractc:ri~tica de cxtrc:mu ~.:oncentraç:Jo.l, ,, rc:nd;L nacional 
crc:~cc:u, 

Dessa forma o seu valur prr capiliJ apresentou uma c:lc11açJo cm l1.lrllO dm :!.I ror 
cento, mas cm função de um crescimento industrial de 46r:;. 

Essilpn{ormona industrial ocorreu ~cm dúvidil cm ríllào do pr,)prio dinamismo 
do setor. o qual porém recebeu poderosos estímulos p:ovcrnamentai,, 'oh :s forma de: 
recursos fartos c um conjunto de: incentivo~ fiscais c crcditkio~. 

\'u]c rc~.:ordar, Sr. Presidente:, Srs. Senadores, que o' 'uh,idim p:Lr:t a~ 

e~portilCÕC'i de manul'atura~ chegam, neste País, :tti: :1 h4'·r; o pnhre a prndutir c a 
suh~idiar para os rb~.:m cm outros puí~c:s, Enquilntn is,n, o ~.:ri:diw :rgricola c a' 
dcmai~ inidativa~ U C)C CLlmplcmcntllfC\ nào foram .:apatCS de: C:\itilr O 0U\tl mi· 
gratório da~ popu\a<;ôcs rural .. ('lJr:l ii cidudc, il)!r:t\'undo ,, ~uhcmprc:,~;n c ;, 
r~:r~isténcia de condições pnuco humana~ de vida, 

A gr:tndc ~.:onscqilén;;ia di~~o tudo, c a mui~ l!fil\e, foi •l rclUrdarncnttL d.1 
cxransào do mcr~.:Jdtl intcrn0 de l.:l10~Uillo.l do P:~is, A produção Jc hcn~ c~~em:lili., n;)o 

crc .. cc:u ltaxa nc:cc:~~ària, rnquanto o dc .. perdício de rc:~.:ur,os l'IIITI llhr:L~ t':traónii.:J' c 
nem sempre: prinrit;'tri:L~ persistiu, 

F. ncc:,~:'1rio, rmtanto, de uma \'C/ ror toda,, c ... tabc\c.:cr rri11rtd:1de~ reai.,, 
l.:'ompati11Íiililndn u~ invc~1imcnw~ ~.:orno l'rc:scimcrllo ll>t cconl11nia c a melhoria d11 

hem-cstar da r11pulaç;lo br:bilcir;~, 
Ai sim, Sr. Prc:~idcntc, a mctu hom~:m \t:tá alc;mç:Hl.i. 
" rrioridudc il~ropecuária signilil'a tumbi:m, Scnbor Prc~idcnre, ScnhofC\ 

Sc:nadore~. ii pcr~pc:ctiva de de~afll~O em tcrnw~ Je p;t~.tmcntu~ ;u1 Cl.tcrilH, 
rorqu:mtu :1 cstra1é~iil ;Uual, u par do desequilíbrio t.:omcrci;t], clc\'liU cm muito :1 
dc:pcndênciu financeira. E na verdade, apesar d:.~ Uilil'uldudc, agwrecu:íria~. fui o 
sctor·que, nos últimos antl~, muis contribuiu p:1ra o e,forço d1• rc~.:upen1~·;ltl c~tcrna, 
t:Jnto 'assim que o v:~Jor das C.\portuçõcs, c:~pecialmcntc :Jgríclllii~. rcprc~entíl pc:rh1 de 
60% ·do total de vcndils intcrnucionilis, E, nils C.\portaçõc~ d:rs nm~••~ matéri:l~·prinw~. 
Jus 110ssos produtos primário~. dos produto' agricohl,, poucu rcprc:~entil ii par~c\a de 
subsldios que o Governo concede. Antes, relo contr(trio, a Uf:riculturil ~cralmcnte é 
confilicadu, é p~:nalizudii pelo Governo, 

· E quusc um mila~rc, nào rcst:\ dúvida, já que :1 asropccuária, cnstig11du pd:~ 
ad.vcrsidadc climática, suhmc:tidil a uma dieta de recurso, bast<~ntc prc:cári;1, c sohrctu
do crescendo u tu>;us inferiores ao produto industriul, su,tcntou todo o c,fon;o de 
c~rmrtuçi1o, que nilo foi pequeno, dos Ultimos unos, 

' Mus este esforço, Senhor Presidente, trou.\e inumcrá\·ei" problema~. F. simplt:~. 
pois' se tl ritme de pr0dw;Jo nao é o desejado, c uindu par\1: dc:lu é requerida puru .. , 
vcndus cdc:rnus, 11 prc:s~•lo interna sobre m preços é u mn.,c:qUênciu imedia1U. E ni\u 
st\ nu medida cm que 11~ mercudos cxwrnos .,t,Jicitunun certos c: dcterminudm pw· 
dulo~. a prúdu~~o de ~ênc:rus de primeira nccc:.,~id:idc n.h, crc.,J:cu no rítnm ncc~:~~;'~rin. 

Quer-nos p>trecc:r, pnrt<lnto, que u nossa po~iç;'hl, llt: dc~tu~;;~r 11 imrorti1nd:~ do 
~cttH :r~wps:cuárin c prop1LT todo o aroio ã !'IUil 1:\P·IIl'iln, nàu e'tú h.t~cat.l:~ numa 
~~píniilo ;1pcn~11, de pt1Ut.:a Cllmi't~n~.:ia. A rcalid>Ldc c.t:, ;d rnc~nw, na ck\'lli;:ln thh 
pn;~·m llC,tC Ínkio dl' \1l71l, C'pn•i;l]/ll~'ntc dm j'lTIIdU\tl' de ltlilior 1:011\Uilhl [HLtJUiar. 

r\creditllllHI'i IJUC: mln h.l~ta a dcdar.H;lo de intl'!li.;l)C~ flara liiiC ~c dc11vc o iiJ1111U 

:t,c,pan~.ln do \Ctor. I. pr~:~,;j,o qUl' a~ mcdldil.\l]IIC e\plt:~~cm C~\c ;lpuio ~C.Jal!l ~·ariL,W· 
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rizudus pelo reordenamento de pro1•idências c recursos, c que tcnhum, fundumt:ntul· 
mente, continuidade. Nesse ponlo, o que o ocorre, c tem ocorrido nos Ultimo., unos, 
cm nosso Puís, é a inconsistênciu nus dcci~ões 11dministrntivoll;. Em virtude disso, todas 
us mcdidus têm um cartuer de curtlssimo prazo, c mui sào postas cm vi~or, co1cm cm 
desuso. Isso cuusu, pura os grupos cmprcsariuis de: quulqucr porte, u incerteza c por 
fim o receio de realizar o investimento, pois o apoio de hoje pode ser u indifcn:nça ou 
a posição contri\ria de amanhã. E como o Governo tem sid? volúvel, irrcspon~ável, 
nesse 11spccto. 

Ou!, Sr. Presidente, defendermos um horizonte de pluncjamcnto muis lo1r~o do 
que u mera rcação às pequenas vuriuçõcs conjunturais. E desde que ussim scju, us dcci· 
sõcs cmprcso1riuis cstarllo protcgidus c se c:fctivarào com lit:gunmçu. 

Outro aspecto que mercct: destaque especial é o referente à tt:cnologiu. O modelo 
brasileiro de crescimento cconômico, na medida cm que tomou por base u produção 
de bcn~ de consumo ~ofisticados, admitiu no Pais a presença da grande cmprcs;l de 
capital cstrungciro, cm cujo mecanismo de utividadc sobressai u introdução de 
tecnologiu c a dependência fin11ncciru externa. 

O Sr,ltamar Francn{MDB- MG)- Permite V. Ex• um a pune'! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA {MDB- SC)- Com prazer, dentro de: instantes, 
Vejam, Srs. Senadores, que fomos para o modelo econõmico de uma grande 

abe;rtura, c hoje cs1amos numa grande dependência externa, 
Fala-se muilo que o calcanhar de Aquiles du economia brasileira i.: u importuçllo 

do petróleo. Ainda ontem, ouvimos o Líder do Governo alardear esse fato como a 
razão total para as grandes dificuldades do Brasil. Esquece-se o Lider, talvez 
deliberadamente, que o grande problema, superior li importação do pt:trólco, porque 
pura este, como sucedâneo da gasolina, do óleo combustível, temos o álcool curburun· 
te e, no entanto, não estamos a cxpandi·lo na su11 produção, porque falta a decisão 
politica do Governo, 

O maior problema, Sr. Presidente, é o item de serviços no Balanço dt: Po•sa· 
mentos, é o grande volume de cruzeiros que estamos mandando paru o exterior no:; 
pagamentos de tecnologia, de juros e em outros, volume anual superior ao valor da 
importação do petróleo. 

Ouço novamente:, com alegria, o nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Evt:lásio Vit:ira, enfrentamo~ 
hoje, V. Ex• sabe disso, uma completa desnacionalização de nossu economia. Alguns 
exemplos: 100% da indústria automobil!stica; 100% d11 indústria farmacêutica; 100% 
da indústria da borracha; 80% da indústriu qu!micu; 80% do setor de comunicuçõcs c 
70% do sctor de alimentos, Em uno algum- c isso é importunte frisar, Senador E velá· 
sio Vieira - a participação de capital de origem estrangeira ultrap11ssou a I% do 
investimento nacional, devido a nossa poupunça interna. Estamos dcsn11cionalizando 
~ nossa economia com o nosso próprio capital, t: é por isso que a nossa tecnologiu 
caminha para um sentido agonízunte. Portanto, os nossos parabéns pelo pronunciil· 
menta de V. Ex•, nesta tarde. 

O SR. EVELASJO VIEIRA {MDB- SC)- Sou eu que ugradcço a esplêndidu 
contribuição de V. Ex•, que fortalece, de forma objctivu, u apreciação que t:st11mo~ a 
fazer da economia desorganizada deste Pafs. Não fazendo u critica pela critica, pelo 
simples prazer de criticar, mas, fundamcnlalmente, procurando, hoje c cm toda:; us 
oportunidades, oferecer soluções pura o Governo, soluções pulpáw;is, soluções 
reulizdveis, mas que o Governo, incapaz, não as realiza, c u:;sim as difículdadcs do 
nosso Brasil silo cada vez maiores, 

Esso1 importaçilo de tecnologia requer, de um lildo, pugamentos diversos aos 
vendedores cxlcrnos, enquanto de um outro ôlngulo significa a inibição da pcsqui~a 
interna voltada para o aprovcitumento das potcncialidudcs do território brasileiro c 
da capacidade de nossos cientistas c t~cnieos. O Brusil que precisa se desenvolver no 
campo da'tecnologiu, par11 poder rumar uo estágio de pu/s desenvolvido. Mus este 
Pufs se dã ao luxo de banir credenciados, guburitudos, eminentes cicntistus do seu st:io. 

Nu medida cm que, ao mesmo tempo, a c:mpres11 multinucionul importa 
tecnologia, projctu também sobre u sociedade br11silciru formus de comport<lmento 
oriundos de outras formações sociais, submergindo ussim manift:~taçõcs culturais pró· 
prius uo Pais,. to outro ponto nocivo que prccisu ser rculçado nc:stu oportunidade, 

O modelo, Sr, Presidente, visto no seu contt:Udo globul, reforçou c tumbém criou 
interesses poderosos. Antigos c novos, ílliados, resiste") à mudançu, quulquer que clu 
seju. Hd dúvida nisso? 

O problema energético ê um exemplo disso, E um exemplo utuul do que cstumm 
u falar. Em 1973, ocorreu a altu ucclcnu.lu dos preços do petróleo no mc:rcudo intcr· 
nacion11l. Ao mesmo tempo, no Pufs, o c::sgotumcnto de cupucidudc cm sctorc~ fund••· 
mt:ntuis trouxe diliculdudcs à t:conomiu. Os rt:cursos puru ulmportm;no de bt:m de um 
momento pura um outro tornaram-se baslantc escassos, dui por que foi colocudu a 
necessidade de desenvolver, internamente,' fontes ultcrnutivus de cncr~iu e uma tccno· 
logiu upropriuduu isso. 

Mus- sempre h à o mas-, somente dois unos depois, jfl c:m 11J75, sur~iu, linul· 
mente, o l)rogruma Nacionul do Alcool- o PROALCOOL, 

Muito c:mboru n Mensugcm no Congresso Nucionul de ]1)71) mencione os pw· 
grc:ssos verificudos u respeito, ui~ "o domlnio du técnicu de conver.~ào de mnturc~ 
puru funcionurcm cxclusivumcnte com dlcool hidruuu.lo", certo é llUC muito nesta 
Arc:n uindu c~t(l. por fuzc:r, cspeciulmcntc criur umu conscii:nciu nucionul quuntu uo pro· 
blc:rnu. 

Chegou-me, ontem, às mãos o recorte de um jornul, por gentilezu do" Seno• dor 
Evandro Currt:irn, onde: vulc 11 inclusilo nus considcruçõcs que cstumos 11 fulcr do st:· 
~uintc tópico, que é uma munifc:stuçilo não de um homem du Oposição, de um homem 
do Movimcnlo Dcmocrr'ltico Drusilciro, mus cxutumente de um homem do seio do Go· 
vcrno Federal, c que diz o seguinte:, 11 respeito: 

"BRASILIA (O Glvho)- Cultivando umu drcu de H milhões de hcct;1· 
rcs - apcnus 4 por cento dos :wo milhõcli de hcctures de ccrro1dm - o 
Brasil podcr{i produzir unuulmentc IS milhões de metros cúbicos de úlco
ol de mundioca, o que cquivulc uo consumo nacional de gasolinu cm l'l7K. 
Se for poss/vc:J intcgrur usinus de álcool corn indústrias de rnçõcs, projetas 
de pecuária intensivu c frigorflicos, o custo de cudu litro de álcool pode ser 
rcdulido a CrS J,OO- pouco mais de um terço do preço da gusolina. 

E:;su id~ia é dcfendid11 pelo cconomistu Geraldo Alencur, coordc~ 
n:1dor geral do Progr:una de Desenvolvimento dos Ccrrudn!o 
{POLOCENTRO), que u considera umu ótima solução pura o problema 
do ubalilecimento interno de cornbuslfvcis, pois o dlcool pode substituir 
pelo menos u gosolinu. Na sun opinião, esse plano cnquudra perfeitumcntc 
na lilosoliu do próximo Governo, de aumcnlar a produção, a produtivida· 
de cus oportunidades de emprego no campo." 

Não é só a opinião dt:ssc técnico, :;ào dezenas, cc:ntcnns de técnicos do próprio 
Governo, são grandes c dcstacadus uutoridudcs do Governo, são os homcn~ da Opo· 

· siçilo que estão a dizer, hi\ anos, que o ãlcool pode contribuir não só paru u dimi
nuiçilo da importação do petróleo, como pode se constituir num grande agente paru o 
desenvolvimento da agricultura brusilciru, como grande instrumento da fixação do 
homem O terra, como grande instrumento no fortalecimento do mcrcudo interno. 
Quuse todos sabem, apc:nas o Governo da Aliança Renovadora Nacional continuu 
desconhecendo. E nós todos, cento c quinze milhões de brusileiros, continuamos p:1· 
gando um alto tributo pela incompetência do Governo federal. 

O Sr. Eundrn Carrrelra (MDB - AM) - Nobre Scnudor, concede-me um 
upartc? 

O SR. EVELASJO VIEIRA. (MDB- SC)- Ouço o Scnudor Evandro Carreira. 

O Sr. E"andro Carreira (~DB- AM)- Nobre Senador Evclãsio Vieira, cnl'oca 
V, Ex• com muitu propriedade um problema que remonta há vúrias dêcadus. lnfc:lil· 
mente, temos sido governados por estadistas de quintal, sem 11 menor visão profética, 
homens desprc:parados culturalmente, porque lhes falta uma noçilo cicntilica; muitas 
vezes são alçudos a gurus governamentais conduzidos por frases feitas c: decorada:; uu 
subor de estudos de algumas revistinhas de Direito. Mus, nunca se prc:ocuparo1m cm 
estudar Biologia, Filologia, Zoologia, u fundo. Nobre Senador Evelúsio Vieira, 
quando se dt:scobriu o petróleo, no universo, c ele começou u tt:r aplicação como 
combustível, a cii:nciu disse que se trutava de um hidrociiTboneto, resultado de dccom· 
posição orgânica, florestas e animais que foram sotcrrudos, hà milhões c milhõt:s dt: 
unos. Portanto, um bem não renovi\vel -, um bem nilo renovável! Nilo sendo reno· 
vúvcl, como é que um Pais de oito rnilhõoo;s c meio de qullômetros quadrudos estrutura 
a sua rede de distribuição de riquczns com base no combust{vcl que ele nào tinha, quC· 
clt: sonhav11? "0 petróleo é nosso", dizia Monteiro Labuto. Mas, tudo isso muito utó~ 
pico, Então, cstadistas de quintal, nobre Senador. Eu nilo posso ir pura a Amilt:ôniã 
com fogão elétrico, tenho que levar fogão A lt:nha, porque lá. 'onto é com lt:nha, 
mesmo. Ora, nilo tlnhumos petróleo, c como i: que se desenvolve um rodoviurismu. 
cretino? Nós tínhamos que partir pura outras fontes de energia hl\ mais de: 50 anos 
utrás. Mas continuamos leimando, c a teimosia foi muito muior depois do1 guerra de 
1967 entre árabes c judeus. Estava nu caru- como diz o vulgo- nu cara que os, 
árubcs mais cedo ou muis tarde iriam usar o petróleo como armu, porque a OPEP já 
existiu hi\ K anos utrds, já huviu esta organização de defesa, essa :insiu dt: tru.H. Era u 
única arma com que os drabcs contuvam c eles tinham que usá-lu fatulmt:mc. Veio u 
gucrru do Yom Kíppurt:m 1973, u coisa aindulicou muis gravt:, mas nós Ctlntinuumm 
a produ;,!ir I milhão de automóveis por uno c abrir rodovius c a ~~~~tur dinheiro cum 
rodovius cu cuvur burucos dentro d'r'lgua, quando nós tinhumos que partir, de lnngo1 
da tu, pum outrus ultcrnativus energéticas. A Revolução que nós lizcmth foi rara i~ tu, 
foi pura ucubar com u corrupção, u subversão c dura voltu c sucudir 11 pnciru. Mu~. 
nós nào lizcmos. Continuamos mucaqucundo o Sr. Juscelino Kuhitschck, cnnti· 
nuumos mucuquundo todos os cstadlstus ultrnpussudos com busc num cnrnbu\livel 
qut: nós nào tlnhumos, nobre Scnudor. Nós temos é qut: suir deste ~ufocn. b~c ~urncn 
i: tcrrfvcl. O progrumu do álcool i.: o nutur11l, nós estamos num impas~e lJUc tcmm lJUC 
suir, com o álcool, ou mctunol, ou energia solur, ou ~t:julá o que J'nr, ma~ tcmm, untes 
de mais nudu, de procurur um outro caminho, u cuminho hidri:lCITico. jf1 lJUC a~ ntl~,~~~ 
fontes sào abundante:;, mas fugir deste rodoviurismo ungustiuntc, cs~c rodoviarbmtl 
qur-nos mutu c nos sufoca. Nobrt: Senudor, muito ugrudccido. 

O SR. •:vt:I.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex• nm ol'crccc ul!!lllllil~ t:un~i· 
deruções intcirumcntejustus, muito IUr.idas, c fulu com uutoridudc, porque\'. E :c.• i: d11 

Anmtonus, um Estudo rico em vius nuvcg(IVcis, e o Govcrnn, un inv~~ de de~crnol\·cr 
u nuveguçilu nuvial nu dreu du Amuzôniu, preferiu dc~cnvolvcr o rodoviuri~mo. Ai 
está u Trunsurnnzünicu, u Pcrimctrul Norte, u Estrudu dn Mudciru, nuveccnhh IJUilú· 
metro~ de Porto Vc:lho u Munuu~. umu rudoviu purulclu u um riu nuvcpúvcl n iltHl 
todo. V, Ex• tem Tlllt)t:s de sobru, rnus qut:rn di tu u pnl!ticu ecnnômicu no llra~tl nilll 
~omos rhh, pelus ru1ões lJUC h(l pouco upnntc:i. 
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O Sr. t:undro C11rrl'ir11 (M DU- AM)- V. Ex' me permite um aparte'! 

O SR. EVEI.ASIO Vlfo:JRA (MDB-SC)- Jloi~ não. 

O Sr. t:~11ndro Cimeira (M Dll - AM)- Nobre Senador, o que acre~ce ;unda (; 
n fattl, este é que é preciso salientar, que desde que ~e descobriu o petróleo que se Mtbc 
que ele não é rcntlvávc:l, que ele vai se extinguir, ele se extinguiria, eh: ~e voluti;wria, 
ele dc~apureccriu um dia. E como é que vui .~c estruturar a busc du distribuição de ri· 
que:ra num combustlvel que vai se esgotur, que tinhn seus dia.~ contados'! Nós Mtbia· 
mos disso, nobre Senador. Desde 19311 a5 re.~crvas de petróleo que forum culculndils, c 
nós tlnhumos mui.~ ou meno.~ umu prcvi!ião de quej(t no uno 2.000, nu cntruda do Ter· 
ceirn Mili:nio, não podcriumos contar mais com o petróleo, a não ser p<tra adoçar o 
café com leite, porque vai ser tilo raro, que ia valer mnis do que platina. Como e que 0 

estudistu estrutura a distribuiçilo de riquc1.u do seu país, de M,SUO.OOO km 1 de área, 
com fWIKJ km de costa, com base num combustível que vai se esgotar, se exaurir'! 
0\hil a respostíl capc:ngu: "Ahl Mas o petróleo cru barato". Veja o r<tciocinio do 
tecnocrottu curto, que vive de antolhos, ",,era burato", Então, obediente 11 curva de 
procura c à curva de demanda, alegando que nós tínhamos que seguir o projeto pctró· 
leo, porque era mais barato, dois dólare!i ou três dólures o barril, c dentro da competi· 
ç~o. dentro do mercudo livre, dentro da lei da oferta c da procura, o economista tinha 
que plancjar assim. Veja bem! O estadista não é economista, o cstudistu é um profctít, 
quem nào for profeta largue a dirc:çlko deste pais, porque nilo tem condições de 
condul.i·lo. Esta é que é a verdade. Muito obrigado, , .','.·. , 

O SR. EVF.LÁSIO VIEIRA (MOB- SC)- Agradeço o ap.i~;~;·ilobrc Senador 
Evandro Carreira. · 1. 

Nilo restu dúvida que a matéria c:stâ afctu uo próprio modelo br·a·sii~Jro de cre.\CÍ· 
menta. Já dissemos em outra oportunidade, existir estreito parentesco'· entre o volume 
du dívida externa brasileira e a aquisi,çflo de petróleo no mercado inteÚtacionul. Da 
mesma forma, entre a indústria automobilística c o modelo de crcscime"nto existe tam· 
bém uma aproximação bastante grande. Voltada para o consumo das camadas 
melhor aquinhoadas da sociedade brasileira, a indústria automobi!fstiea se renova a 
cada uno e lança no mercado do Pafs sempre modelos, cada vez, mais ricos c que:, por 
sua vez, consomem também quantidades sempre crc:scentcli de combustível. Por tudo 
isso, a racior1ulizaçílo, ao invés de purtir dos modelos de .~utomóvcis, tornando·o~ 
muis económicos cm termos de combustível, fecha os postos ·ao~ domingos c feriados 
c durnnte um período do dia, sem maiores preocupações, · ' 

Sr. Presidente, o impasse pcrsistc. Passamos da crise à dcmonstraç'Uo da inviabili· 
dadc do modelo, que aumenta a dependência externa c gera outros-'desc:quilibrios, 
como ;1 inflação, o êxodo rural, a violência nus cidades, para sÓ"cita'r.'os mais grave~ e 
evidentes. ":. • · 

As providências, todas de superfície, demonstraram ati: aqui·a;·inlp{ôvisação e a 
imprevidência. Agora, quando a innuçllo no País entra numa fase de. acc:lcrução 
incontroladu, fato agravado pela inccrtcz.u do mercado internacional de: petróleo, 
voltam novamente à cena medidas que, no passado, ainda que recente. dCmonstraram 
u sua incapacidade no reduzir a clcvaçlko dos preços. , .' ., 

E certo que u cri&ica pela critica a nada conduz. Por isso acreditumO!t, e estamos 
convencidos disso, que é imprescindfvcl persistir no debute das questões muis ~entidas 
por toda a populuçAo brasileira. ) . 

A melhoria dos padro~s de vida das camadas mais pobres da socicdude b~~silcira, 
da cidade c do campo, é a nossa prcocupaçllo principal, e pura !Unto cabe desenvolVer 
o sctor básico de atividade, ou seja, a agropccuária, pura que haja o atendim'cnto às 
nece~sidudcs básicas alimentares daqueles colocados na situação antes mencionada. · 

Cube esclarecer que essa meta principal encontra a sua justificativa também 
naquilo que signilica o desenvolvimento de outras utividadc:s, ji\ a nfvcl industrial~· 
capu;r.es de ubsorvcr ~·transrormar a produçilo agropccui\riu, 

O Sr. Aa;enorMa~a (MDB- RN)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA. (MDB- SCI- Com mui tu honra. 
. ' •' 

O Sr. Aa;&.'flor Mlrlf (MDB :.- RN)- Senador Evcl4sio Vieira, o próximo Prcsi~ 
dente da República já nfirmou que nilo mudm\ cm nada o modelo económico. O 
modelo económico existj:ntc optou por uma filosofia onde o financeiro se sobrepõe uo 
cconômico, Dai u quedu'do nosso rebanho, dai a queda da produtividade, duf a qucdu 
do próprio trubulho porquci .nc:sie Pais, quem tem dinheiro dobra u cadu uno seus rc· 
cursos, quem nilo dispõe de dinheiro dobra a cuda uno suas dividas. Ou o Governo 
modilicu essa lilosoliu, dund(ú,ondições· u quem trabalha ~ a quem•'produt, ou não 
teremos desenvolvimento, 11. 'nilo ser o desenvolvimento da .'prostituição e du 
corrupçilo, que l: o que muis cresce neste Jluls. Muito obrigudo'. · , .. 

O SR. F.Vt:LASIO V)t:IRA'(MDB- SC)- Eu! que ugrudcço h·V. E<• pclu 
~oluhorn~llo que prcstu. · . .' · • ; ·:, 

' . . ·~· 
Nilo nos colocamos contnn;iamcntc uo desenvolvimento tecnológico, t:tnto assim 

. que coordenundo a atividudc lri.dustriul 11 agropccufiritt, tem ~ido nossll' prç·ocupuçào 
constuntc nesta Casa o I'ROALCOOL, no qual cncontrumos, sob u formu potenciul, 
rculidudcs curuzcs de trun~formur todun vidu do nosso Pais. .. • •' 

Mus ucimu de tudo l: lmrortuntc curactcrizur um dcscnvol~ifncnto uutünomo, de 
buscs nucionuis, em que scjum observado~ crittriOs que coloquem ~cmprc er!\ primeiro 
plunu n ht:m·cstur dus pessoas que produzem c vivem no território hrasilci~·~ 

n mniN umu ~:ontribuiçRo do MOI! IUJGovcrno Federnl.. :· ... .. 
'• 

' . 

O Sr. Jo!J Lln!t(ARENA- CE) -l'crrJlite V. Ex' um aparte'.' 

O SR. EVF.J.ÁSIO VIEIRA. (MOB - SC) - Nobre Senador Jo~é Lim, cu 
cswvu frustrado pelo fato de o~ homens da Aliunçu Renovador" Nacional nilo intcr· 
virem, mas nào cheguei ao juizo do Llder Jurba~ Passarinho, que entendia no~~a oml~· 
são, durante o discurso do Senador Dirceu Arcovcrde, como uma concordância, c 
subscrevfamos o que S. Ex• faluvu. Nós não pensamos hto de V, Ex•, Senador Jo~e 
Lins. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Dc:~culpe-me V. Ex 1 E~tavu certo de que ~cu 
discurso ainda se estenderia um pouco. Reitero, rorl::m, meu pedido de aparte, uo fim 
de seu pronunciamento. ' 

O SR. F.VELÁSIO VEJEIRA (MDB - SC) -Senhor Presidente, ouço com 
muita alegria o Senador José Uns, que o conheci nu Presidi:nciu da SUDENE, pcrcor· 
rendo vários Estados do Nordeste, onde fomos encontrar na implantação o Projeto 
Sertanejo, uma cxpcrii:nciu notável, que está a provar sua viabilidade cm no~so Pítb. 
O Projeto Sertanejo pode expandir·sc pelo menos por uma grande parte do Bra~il, 

mas que, infelizmente, . o Governo federal não drenou ao Superintendente da 
SUDENE o~ recursos necessário~ para que aquela obra possa constituir·~e. no mab 
curto espaço de tempo, num grande agcntc: cm favor do dc:senvol\11mento da Região 
Nordeste, 

Ouço, então, V Ex• Mais do que isto, cscuto·o atc:ntumcntc. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Muito obrigado a V. Ex' No meu c; tender, 
a apreciação que V. Ex• fez sobre o desenvolvimento da economia brasileira, 
conquanto V. Ex' tenha procurado dar à sua voz um tom crítico. na essência não foi 

. contundente c de certo modo apresentou até certos elogios. V. Ex• se referiu, por 
exemplo, ao problema da taxa de ctimbio. Sabemos que estamos num processo infla· 

'cionário, ninguém nega isto, e seria inadequado se o Go~·crno atualmente estabilizasse 
o valor do dólar. Temos, naturalmente, que desvalorí;r.ar progressivamente o cruzeiro, 
de acordo com a sábia política que r~ Governo vem adotando. Quanto aos invcstimen· 
tos feitos pelo Poder Público, V, Ex• discorda, talvez, da natureza dessas aplicaçõc~. 
mas ~ fora de dúvida que a ordem de ptiorid~dc dada pelo Governo a esses inve~ti· 
mcntos- V. Ex• mesmo se referiu a alguns deles,- mostra que eles se dirigem para 
a soluçilo dos grandes estrangulamentos que poderão tolher a marcha de nos~o dcsen· 
volvi menta. Em petróleo V. Ex• vê, na Mensagem, que foram aplicados "149 bilhões 
a preço de 1978, podendo atingir 170 bilhões no período." Em energia c:létrica, cm que 
nossas potencialidades são grandc!i, houve maior empenho do Governo na aplicaçllo 
de rccursos, que somaram 326 bilhões de cruzeiros. Port<lnto, muito mais cm petróleo. 
V. Ex• sabe que na área de insumos bâsicos temos aindu uma séria dependência do 
sctor cxlerno. Muitas das nossas indústrias dependem de in~umos do cxtcrior. 
Ninguém nega isso. Temos, portanto, que produzir mais alumínio, mais cobre, mais 
papel, mais fcrtiliz.mtes, sob pena de que nosso processo de desenvolvimento seja 
sustado, porque esses insumos nào chegariam às nossas indústrias sem crescente~ 
despesas cm divisas. Mas isto pesa na nossa balança de pagamento~. Temos que fazer 
grande esforço paru a crescente produção desses insumos básicos, aqui mesmo. Por i>· 
so foram aplicados 326 bilhões de cruzeiros cm siderurgia, cm pctroquimic'a, em 
metais nào·fcrrosos, papel, celulose, álcool etc. Quanto a obras pLiblicus os invcstimcn· 
tos:foram menores. Houve, realmente, uma dcsacclcraçilo no processo de implcmcnta· 
ção,da nossa rcdc rodoviária. Iniciou-se um esforço maior no sctor ferroviário. Reco· 
nhcçQ que tivemos dificuldades cri1 alguns desses programas, mas instalou-se uma 

, tendência, uma filosofia. de mudança, pois vinha mos de uma fase na qual o rodovia· 
ri;mo tinha um grande peso. E verdade que já em 1945 ~urgia a Lei Joppcrt que 
institucionalizou a politica rodoviAría no Brasil. Não tivemos, infelizmente, na mesma 
época, um processo de institucionaJizução semelhante, pura as politicas ferroviáriu c 
hidroviáriu, que nos silo fundamentais. Felizmente criou-se o GEIPOT que hoje cont:1 
com· excelentes técnicos nacionais. Esse órgllo tem feito estudos de toda a rede de 
transportes nacionais, procurando integra.r os diversos sistemas deixando de ludo a 

... fusc de predominância de rodoviarismo. V, E,V se referiu ainda ·uo problema do 
· Alcool. Ora, nobres Senadores, todos nós sabemos que os combustfveis de muior 
importância no mundo são os combustíveis fósscis; o carvão c o petróleo. S!lo uqueles 
que, como bem disse S. Ex•, o nobre Senador Evundro Carreira, estavam disponlvcis 
pura esta fase do progresso humano. A naturczu foi sábiu. Elu ucumulou, por bilhõc~ 
de anos, essa energia que vem do sol, formando a matériu orgânica das florcstus e dos 
!mimais. Essa mutl:rin orgllnicu, soterrada, deixou fi disposiçào do homem, nessa fase 
de nosso progresso esse imenso manancial energético. Ora, se riu extremamente esdrú· 
xulo se o mundo todo usasse a energia do curvllo c do petróleo c: somente o Brasil ni1o 
u usasse. Os grandes mananciais conhecidos de petróleo estilo no subsolo dos corlli· 
ncntcs, mas, já hoje, n pesquisa estâ avunçando pelo mar. Nilo Sitbemos bem qual é a 
disponibilidade do petróleo no mur, mas estamos aprendendo u pcrfurur o subsolo 
murinho u milharc:!4 de metros de profundidade c 'iremos buscur combustlvel sempre 
que o preço permitir: no pl~lo, no fundo do mar, nus nossus plataformas çontinentui~. 
etc, Se nós n~o temas depósitos udcquudo~ no no~so continente poderem o~ cxrlorur 0 

rctn\lco nu nossu plutuformu continental. A tecnologin pan1 i~~o c~tú, hoje, ~c:ndu 
uprinwrudu no mundo, c o Urasil tem que imporlá·lu, mé que u dominemos, l,rcvê-~c 
que t1 pctrl\lco poderá fahur u médio prazo, nn cn~o em ~5. JU ou 50 unO!>., Ma~ nàn 
!>tabernm, uintht, que ~urprcsas poderemos ler ncS.\C sentido. I lo\ jutic.ht~ inexplurad 11 ~ 
porque; o pre~o n~tl permitiu. Eu ca~o do~ xbto~ hctuminmos commilhõc~ de mctrm 
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,úi!L .... ,,, ,k r•h:ha iznpre~n:1da de •'LicP, euj:Lo,plor;L~'.hl, é lllllil t]Ue,tún de pre..;o, :"\,, 
1]\ ILIIl ~'l',l<l~lllL]m ll pr;;l,'tl d<L pelrtilt:n ~Uht:,\Udtl h~ll rmJ~·r:1 'ef ilfHtl\ei\;idtl, 

:"\,)d Cfil CI,'UflÚ!Ill~''l r;Jra t.l\ il!liCrle~LntlS fil/Cf Ulll dtldtl fllflt', dtl i\Jibt;;L p.U<I ,1 

,\ 11\l!tll'.t,lll:l\ ~I~Llril é, c ek~ e~t~o f;LJ:endtl ~~~o. ~1il~. \'. 1:.\' ~ahc, 11:1 de chegar um 

Jt,l, c: n.l,, :o.<IIH:mm -JU:mdn, cm que o pctrôlctl \Iili Jall..r. 1: n pctrtLk'iL u;'Lo é \t) 

~ncr~ia :\ inLiústriu pc!rl.LlJUimL<::l do mundo inteim tjlll' 1: unw da~ mui,Lrl'~. da.\ mai\ 
di :lÚOliC;.H, d:h que llhLI~ ~l'r<~m novil' indú~tria~. tamhém \'III \Oin:r 'cu~ pcr.:alt;o~. Se 
hoj~ c::.:.LllLLmLtamos petróleo, h:1 4ucm dclcnd:L c.:ontLmiu muito rnai,Lr, ah:fotlldlL que 
n~.,dcl'iouno~ queim!L·I•L dl.' \'CJ que ,.,:u uso nes~a inr.lu~tria é muito n1.1i~ n(1hre. H•Ljc 
- V. Ex' ~;thc - ati: illimen!o pode·~e fa1cr Jo petróleo combintLndtL c~~c hidrocar· 
llur~lll~~llfl li nitro}!Cnj~\ cnrJf.jUCCCOdLl•n c pr,JdUlinrJtL pHllC:Íníl!'l.!lil Jin~ OtUJIO ITiíli~ 

nohre' ['l!lra n pctn\h:o lilL f.IUC a ~implcs queima. Mu~. de qualquer fornw, parece 
'~rltl yuc un1 diu, cs~c petróleo \'ai f:~ltur. E ~crá que al!!,uêm pema que hll.l<L a inJLi~· 
tri;LflClroyuimicu, c~~c:~ carros, esse~ veiculm vi1o Uesaparecer'! O homem preci~a ,,c 
nl<JIÜ11mtilr. Acho que: n;)o vilnws rc~:tredir, v;mws progrt:dir, c nutro~ combu~tí\ei~ 
1·ir~o. E. un1 deles, senl o MCtlOL Serão form<Ls de: energia rcnovúvcl. Na energia 
r~nll\. :1vcl e~lá :1 grundc esper:mça, o grande rnanacial energético p:1ra o homem. 
Conc,Hdtl corn V. b' tJUc a~ outra~ fontes de energia sJo importunte~. ma~ o can·tw 
to pc:trólco >~ind~ sJo rcspon~áveis por mais de 90',~ de todil a energia que 11 mundn 
lu>jc ~.:on:o.tunce. mc~mo com ll uvant;o da tecnolo!!iu do ti tomo, n~u temos \cnilu ) ou 
~·~<- d~t cner~ia. dele rrovcnicntc. I: é possivd que jamab. chcguemm a utililar o 
Jt<.llll'-L ~o mo fonte Jc 15 nu ~u(·o da energia no mundo. Quanto a energia ~o lar, cs~• í:, 
tr~mt:ndamentc difu\a, lmtal:~çõc~ pura produlir cnergiu solar, para uma cidAde 
''iliHO llrmíliu, ocuparilu t:Jlvc;r. um;• iLre:t exagerudamcnte gmndc. E daro quc a 
lCCIHll11~ia v<Li mLLd;mdo c, m;ti~ tarde, talvc;,o. pos~:tmllS ter melhore~ rcnr.limentm. 
M ~~~i e~ttt o Stll jlll-\andll lu;r e, em geral, su:~ energia radiante, suhrc a tcrr:~. ,.,~ 

pl=.1nt~s c;Lptólm css;• energia, tamhi:m a penal> num percentual trcmcnd:1mcntc bai:o:o. 
De lf'lda a t:mrgin qu.: cai na terra, a cana- nào sei o número e: .. ato.- abo~rvc, 
JiganlH~. J~. o que é muito pouco. Além dis~o. de cuda tonelada de cam1 tirumo~ 
apenas cc:rca de 7U litros de álcool. Vê V. E~• que a fonte é c:.~:.traordin.'Jria, mas .tem 
1un1hém :o;ua~ dc:fidências, Há ;:oisas melhores, pos!'l[velmcntc c est:Lmo'> numa f11~c: de 
l'ri11S cst udos sobre a energia renovável. A seringueira da sua Anmlõnia, meu carCL 
Sc11:1dor, prmluzcc:rcu de 3 mil quilos de borracha por hecwre- !>C n~o me engano
V. Ex 4 SLJbe que lilmbêm a borrachu é um hidrocarburcto de peso molecular extrema· 
mc:nlt: alto, muito mais alto que o peso atômico do ólcool. Pois os pC!~quisudores est~o 
tmtando tirar lO mil quilos de borracha por hectare:, pura desdobrar essa moll:cuh1 
pcs~da,c usá·lu como combustfvel. E qual foi o pais do mundo que começou a fazer 
um ~r ande: el'Jforço para substituir a !>Ua c:nergiól por energia renovável'! Foi o Brasil. 
!:111 pouco tempo, com um plano que sabemos ter seus defeitos, já estamos substituin· 
dtl ~or,:;, de: nossa gasolina. V. E.'t• há de convir que jâ é alguma coisu, Tulvcz daqui u S 
unc:n cheguemos à metade. Nossa divida externól cresce com a compra do petróleo. I! 
da ro 'lUC temos que fazc:r um grunde esforço parii rcduzi·la, e eMie esforço estú sendo 
fdto. Par~ is:;o devemos recorrer U tecnologia disponível no mundo. Ir buscâ·la onde 
for possível. N~o podemos começar do lc:ro aprendendo e refulcndo toda a pesquis:1 
u~i vcr!i~l. I lá criticas que são essenciais. Concordo com V, Ex• de que e)~l! Governo 
nàLJ ~t:ertu cm tudo, mas tenha a convicção de que um grande esforço cstú ~cndo feito 
pei<L pOI'o hrmileiro, n:io digo nem só pelo Governo, pelo povo br:tsilc:iro. inclu~ive 
pcl.o;t Dp1)siçào com suas criticas, porque quando V. Ex•s dizem que: entramos num 
mP.ddo Jc: dc~cmolvimento concentrador de renda, devemos reconhecer que, rc:~l· 
rnclllce houve: uma fase cm '\Ue isso ~e deu. O fulo, porém, ê que já cstumos eomcç;m· 
di! .01 l'a.ur um tipo nom de descnvol\'imento. Em \'el de injewrmos recur~os stí na par· 
te ri~::t do sist~ma cconõmico pura qu:: os resultados se filtrem puru as camadas mais 
puh:cs, ~st:1mos tendo o hom·~enso, talvc:t. cm parte devido :te~ reclamos d;t Opn!'li· 
.,·Jo, de:: mmeç~r :1 injetur rccunm m• parte m;tis dc~fa\'Orccida, p;tra llUC ela pns~a 
.:omcç~r ~~ po.uticipar t<unhém da produção c para que o de.~envolvimcnto se wnw 
lllil i~ h: um ano. V. Ex• ~ahc que estumos roup01ndo cerc;1 de ::!2% do nosso Produttl 
lntc:rno IJruto. E pouCtL? Talvc1 pm~amos puupur m<~is. Pllrque nada ~c: pude falcr 
:'l,tn puupo.1r. A poupanç:t i: nccessúriu. El11 c5tá sendo fcit<J, acredito, alí: corn grande 
.. ~~rifí~.:io tln p0\10 brnsilcirn, mc~mo dns cum:tdus mais pobre~. Ma~. nú~ cstam•l~ 
<:1'(.) Juindt>, c~tmnos mclhuwndu. As critic:b que \'. E~' fel. tenho ab\ulut:~ .:ertct.a, 
t(!!"l o htLnl scntidll de chamar a :ttcnç:~u do Governo pura erros que !lcaso esteja 
ol..'um~tC"ndo, pur;a que ele possa <~pcrfciçoar seus programa~. Acredito 4uc ni\o c~tamm 
.accrtantlo cm tudo. Temo!'~ errm a corrigir, mu~ h;\ um umpln ~cntidtl, nm<l gr.mUc 
"Vtl!"lt;idcdc tiCCTlitr, de levur o Brasil, c ns hr•t~ileiros, a melhore~ dius. Muito ohripadn 
.;.1 V. 1:: :.:• pela atcnçào. 

O SR. EVEI.ASIO \'IEikA (~IDU- SC)- Rcconhc:ço todo o c~l'un;o du 
Gt~vcrnu, comu reconheço que: fulta curacidudc, inteligi:nciu, c: sahcduri•• pam o 
C]liV(/nll c:~•ab~lc::ccr u~ pnnridmlc~ no dcsenvolvimrnto do povo hru~ilciru, V, E.'t' 
Calou du ·dcw;lloril!lç~o ~omtantc do cru1.ciro, cm rtluç11o i1 mocdu cstmngciru, c 
t ent(lll justificm. llcm, dL:svuiL>n.~a puru permitir .ts cxportuçllc~. J: o cmprcs;irio t..lc 
1-'trniltnhuco que C<mtraiu um ernprtstimu e~tcrno, com u desvulnrilut;i'lu, como ele 
vul rc~gutarestt ~.:umprorni~so, \C sua dividu uumentu u cada dcwulori~>Lçi'lo. A pena~ 
Ull\õ.llflC:I:tU .. , 

Sahcrnn~ que o Gu\'crnu aplica ultns sumus nu Fcrruviu du 1\çu, nu 
·rrLLni:LJII:lJ'tiniciL, nu l'erirnctrul Nmtc, nu Luthfallu, na Light. Mu~. o liUC 111'1~ 
c-~liL 11111:-. a dc~cjar, c~tamm a 'lucrcr, e~aun1us ;L rch·indkur l; Ulllil rcPricntll'.;ilo 1111 
~~~li·b c~.:nnÚIIlit•:l neste l'al!;, nunm pnlítku vnltndu uu hcm·e~\:lr material c 

c~pirLlLW) de lnt!tl' lh hra~ilcirll'>, tl!lll de 11111 llllldt:]O IJUC e\t{l U crnrtl)lfCCCf lll:ll\ O 

:\'tHdc,tc, ;1 cmrnhrn·er m rurali~ta~ de \tLd;" a~ úrca~. m trahullwdnrc~ urb:111m. a 
t:l;~~'l.' méd1.1 ~~a hcndici,Jr, a pena~. 5' ;. dm hra~Jicirm 

O Sr • .lusli l.in~tt\REi\A- CE)- ;\':lo é a~~lm. 

o sn. E\'ELASIO VIEIRA tr-.1J)U- SCJ- Scnilr.lnr Ju~é l.in~. \', b• i: urn 
tt·cnicu. V. Lx' me~nw mo~!rou ljUC cxi~tcm \~Liut;Oc~ para o~ gn1vc~ prnhlcma~ 
hra~ilcLru.;, i'ar.L .1 agricultura dn ~urJe~tc, p"ra a ;Lgrorccu:iriiJ, dc~cmm c);panr.lir m 
Prnjctlls Scrranejo~. Vi, cm urn Projeto ScrtancJll, uma familia rurali~ta que, ante~ dc 
ingrc~~ar no Projeto, tinha uma renda r.lc ~ mil crulciw~. Um ano depni~. tinha 
.Lufcridu uma renda de ~5 mil crulciros. E~ tá ai un1 agente de desenvolvimento. E i~tu 
n que nlÍ.'i queremo~ pura o Hr;Lsil, nào é dificil. O Bras1l i: um Pai~ de ri4ucnL~ naturai~ 
cxtranrdin~rias, de um povo hom, inteligente, um povu que tem unw cup;1cidadc de 
a~'irnilaçilu notável, um poYo mdciru c twhillhadtlf. O f.jUt: falta'! 

O Sr. ,Jo~é l.ln~(t\RENt\- CE)- V.Ex' me permite'! 

O SR. E\'.:LASIO \'I EIRA (MDB- SC)- 1':. o Governo ~er cup;u, intt:ligcntt:, 
c c.'tplorar est:t~ rique~:;ts cm favor do~ próprios br:1~ilciros, c nilo c~tar a .Liimcntur 
emrrcsas cstran~eiras quc est:lo dominando este !'ais, que e~t:1o c~plor:mdu u povtL 
br;~silciro, E contra i~to que se levanta o Movimento Dcmocrático Hru!'lilciro. O que 
nós Jcsc:j;unos i: um Brusil se desenvolvendo dc~dc o Chuí até o Oiupoque. Todm, c 
n;lo 01pcn;ts S~'ó de sua populilç~o. 

Escuto, nov11mcnte, V. tx' com todo o pra~:cr. 

O Sr •• Jo~é l.ins (t\RENA- CE)- Se V, Ex• mudar as equipe~ do Governo, i: 
el.tro que as prioridades mudum, mesmp que o sentido geral da politica continue o 
mesmo c, sc as prioridades mut.l:~m, i: claro que tumbém os programa~ devem mudar. 
~l';:l na sua qualificuçilo, seja na sua dimens~o. O fato, porém, l: que sempre ht~vcrá al· 
guém que concorde c alguém que r.leles discorde. O debate é fund~tmcntal, nJu hú Uúvi· 
da quanto a isso, nem todo mundo vai 01certur sempre. Nilo vumos dizc:r que o Go\lcr• 
no do meu Estado, de quulquer Estado, que Governo Federal do Brasil ou qualquer 
Governo do mundo n~o comete erros c: que sempre cumpre, (Ul o~ melhMcs prol-\ra· 
mas. Essa perfeiçi'lo não existe. O que defendo no momento nào C a perfeição, é o scn· 
tido de objetividade dus programações que Yêm sendo desenvolvidas neste Pais, !oào os 
resultados ultumcnte compensudores em termos de: desenvolvimento económico, c u 
tendência de seu ajustumento em busca do bc:nc:flcio social e de melhores padrões de: 
hem-cstar pura todo povo brasileiro. O qut: defendo é que noss:t politica de dcsc:nvolvi· 
menta tende paru a humanizuçdo, sem prejuflo da aplicação de uma murgc:m do nos· 
so produto p:tril formaçllo de mais capital produtivo, Porque do contrário, dentro em 
pouco, nada terlàmos pura distribuir. Muito obrigado u V. Ex' 

O SR. F.VELASIO VIEIRA (M DB- SC)- Nilo hó dúvida que a nossu intcn· 
ção l: c:ss11, ê de buscar a verdade, que nilo é nossa, nllo é de V. Ex•s, mas, queremo~ 
encontrá-la, o quanto antes. 

Mas veja V. Ex• como esse modelo econômico udotado nos úhimos unos no Bril· 
si! tern favorecido u interesses estranhos uo nosso meio, Em \964, o dt>fldt de serviços 
CriL d>! orllcm de 25~l milhões de dólares, que os udversários do Governo nu ocasião, 
proclumavam; "Mas como, esse volume de 259 milhões de dólares! Exclumaçào do~ 
opmitores da época, com os quais eu concorduva, . 

Pois bem, em JQ77, u elevação constuntc das despc~as J~l com 4uc u drjit'il ;uin· 
gisse 4 bilhões c 2JJ milhõt:s de dólarc:s. O aumt:nto foi pcrccntualmcnte de J.S.Wt, 
quer di1cr, vcm dobr;mdo de: uno paru ano. 

O Sr. José l.lns (ARENA- CE)- V. E~• talvcJ. pudc~sc falcr a mesma cumpa· 
ruçào na e~oluçào do nosso PIU, desde J!Ud até hoje, para ver que a cvolut;Ju tamhém 
fni trcmcnt.J:L, 

O Sr. HcnrlcJUL'StuuUio (MDB- GO)- Permite V. Ex• um II[Wtt:'! 

O SR. J•R•:StoESTE (Nilo Coelho. Fazendo soar :1 campninha.) - Pc:~o·n a 
V. Ex' que concluu o seu discur.m. 

O SR. EVEI.ASIO VIEIRA (M DB- SC) -Sr. Presidente, uprcnt.li no gmnr.lc 
Est~tdo de Jlcrnumbuco a generosidade da sua gente. Tenho ~ir.lo gencro~~~ p11ra cum 
1l.' hmnen~ diL Ali;~nça Renovildor:t Naciunul, pura com o Stn;1dor Jl1~C Lin~; pediria u 
V. Ex• antes de: terminar, npenas ouvir o Senndor por Goiib, l·h:nrique Santillu. 

O Sr. Hcnrh]UC S11n1illn (MDU- GO)- t\gr:1der;o u V, Ex' c ii Mesa, c ~mtHria 
apenas de di:tcr u st:guintc: ningui:m pretende uqui que n Governo fuçu tudo, ou 'Iuc 
(1ualqucr Govcrnu f<~çu, num t.lct~:rminudo periodo, tudo f.IUC é nccc~súriu J'uJcr. Na 
\'tm\ndc, govcrmlf é cstubc\eccr detcrminn<las priorit.l:Ldc.~. cu 4uc ,\c quer, u tJUC a Na· 
l,'iln inteira an~eia- c un~ciu cnm Ioda uulnw -é que no pmccs~u de elabtLraçiltl tlc~· 
t;t' prioridades, a N:1çJo t:11nhém pm~u participar: que es~ils dcciM)c~ ni\n continuem 
~cndntonwdus cm guhinctcs fechudus ... 

O Sr, Enuulrn CLtmlru (MI)IJ- AM)- Muito hcm! 

O Sr. llc:nriiJLil' S11nlfllt1 (MDH- GO)- ... por per i tu~ que ~c jul~am ~~~ <Jnnm 
da vcrtliidc. Ohrigut.hl. · 

. O SH, EVEI.ASIO \'JEJUA (MDU-- SC}- Muito nhrigado a V. b,t 
Mui to ohrigudtL, Sr. Prc~idcnte. (Muito hcrn! l'alnm~.) 
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(')ATO DO PRF.SJDF.NTF. 
N•31, DE 197H 

O Presidente do Senado Federal, no uso dus suu~ 11tribwçüe~ regimentai~ ~ dr: 

QUADRO ANEXO 
GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTf 

ORe/ui c Porlarh• 

acordo com o di~pusto no urtigo 2', lc:tru "b", do Ato n' 2, de 1973, da Comi~sào Motorista Oficlal 
Diretorn, c tendo cm vista a dccbào du mesmo Comil.sào cm rcuniiio de 4 de 
de..:cmbro de 197H, Resolve :•dmitir, sob u forma de contrato, cm re~imc jur/dico d11 
Consoliduçilu dus Leis do Truba/ho, José Maria Leite Aguiar, J,,nlun Mirunda J.,•re~ 
c Anlonio Dins do N••~cimcnto, pur:1 o emprego de Motorbta Olicit1l, Classe "A", Cla!IW' 

Lot11çào 
Proposta Utferência 

Rcf~:ri:nciu 14, do Quadro de Pessoal Cl T, a partir de 3 de muiu de 197!!. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 197R.- Pelrônlo l'ortellu,l'rcsidcntc. a 58 16 

(")- RcrubtiClldP pur hncr •~Ido çom in~urr~·~e~ nu DCN (S~Ju JJ), de llol ~-7~. 

(')ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N•3, DE 1979 

A Comissão Dirctorn do Senado Federal, no ~o~so de suasutribuiçõe~, Resolve. 
Art. I' Rctificar o Quadro de Pessoal contratado pelo regime du Consolidação 

das leis do Trabalho a que se refere o Ato n' 8, de 1976, da Comissão Dirctora, para 
olimde: 

1-ampliar, de acordo com o quadro anexo. a lotução idcul da C\as~e "U" da 
Cntegoria Funcional de Motori~ta Oficial do Grupo-Serviços de Transportes c 
Portaria, de 55 puru 58: 

II- incluir nus claros da lotação ideal da Clusie "B" os Scr\·idorcs Fausto 
Inácio de Oliveira, José Ribamar da Silva, Fruncisco das Chagas de Almeida c João 
de Deus Lopes, aluais ocupante~ da Classe "A" da mesma Categoria Funcional 
conforme relação nominal constante do Ato n' 14, de 1976. 

Art. 2v Este: Alo entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições cm contdirio, 

Sala da Comissão Dirctora, 9 dcjnflciro de 1979,- Petrônlo Porfl•lla, Presidente 
- Jolf Llndoso - Amaral Peixoto - ~fendes Canalc - Mauro Bcnc"idl'~ -
Henrique de L1 Rocque. 

A 

Classe "8"- Rcfcréncia 16 
Rclaçilo Nominal- OcO I a 58 
(De 01 a 54 _i'1 preenchidos} 

55- r·. liStO Inácio de Oliveira 
56- Josi: Ribumar da Silva 

10 14 

51- Franci~o das Chagas de Almeida 
58- João de Deus Lopcli 
Classe "A"- Referência 14 
Dc04n10-Clarosdclotaçào 
{OcO I a OJ já preenchidos, conforme Ato n' 31. de 1978, do Presidente). 

ATASDECOMISSOES 
(•) Atas da !•, 2•, 3•, 4•, 7•, 9•, 11• c 1:!• Rcuniõc~ da Comis~ào Parlamc:nlur de 

Inquérito para investigar denúncias formuladas pela revista "Der Spicgcl", da A lema· 
nha, sobre a execução do Acordo Nuclear Bmsii·Alcrnanha. 
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SUMÁRIO 

I- ATA DA9•SF.SSAO, EM IJDF.MARC'O DF.I979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Oficio do Sr. 1~-Sccret!Írio da Câmara dll!l OrpuladO!tl 

Enruminhandoti rrvüiio do Sttt(Jdo auttígrofo do Jrguintc• pmjrto: 

-Projeto de Lei da C;)maru n9 bji9 {n~ )ji9, na C01~~ de origem). 'Iuc 
reajusta os vcmcimcntos c sulários dos servidores da Cilmara dos Deputado~. c di1 
ou Iras providências. 

1.2.2- Comunlcaçio da Presidência 

- rrcjudicialidadc dos requerimentos que mcncionu, cm virtude; 1..1!: a~ 
matérias a eles pertinente:~. ou J>cja, projctm de lei do Senado que c~pc:ci~ca, terem 
~ido arquivados, ao linal da lcgislu!Uru passadO!, noJo termos do art. 367 do Regi· 
menta Interno. 

1.1.3- Oficio 

-Do Sr. IQ·Sccretário da C1imara dl)s Deputado~. referente: a rctiticuçiio no~ 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9 135/78 (n9 5.724f7H, na Ca~a de 
origem), que acrescenta artigos à Lei n9 6.385, de 7 de delembro de JQ76. yuc 
"dispõe: sobre o mercado de valores mobiliários e cria ;L Comis~ão de \'alorc~ 

Mobiliários", por ter havido omissão cm sun feitura. 

1,2,4 - Fala da Prr~ldimda 

- Refc:rcnte ao ofício lido. 

1.2.~- ComunlcM._,-ões d111 l.lderunç111 da Mlnorl11 

-De inJic••~·ào do~ titulare~ c ~uplc:nte\ yue intcgr;Lr~Lll ••~ cnmL,~(Lc' 
permanentes d;L Casa, como reprc~entantcs llo PartiU o. 

- De suh~titui~~o de membro crn comi~sào purlumenwr de inyul:rito. 

1.2.b - J.clluru dl• projdo 

- Prnjctn de Lt:i do Senndo n~ l'lf19, de autorÜL dtl Sr. Seno1dor Orc~le~ 
Qui:rCiit, ~tuc revoga nlctnt b do ;trt. 6::! da Con~olid:u;àll di!s l.ci!< d11 Trõ~h;,l)w. 

1.2.7- Rcqucrimrntoll 

- N~~ JO 11 J4,179, de auwria do Sr. Senudor ltamur Fram:n, 'u!il.:itan~..h, 
llc:~ilftluivilmento Jc prupo~içõe~ que menchlnil. 

- N~ J5f79, de iLUt~lriu do Sr. Sen:u.Jor J~~rhiLS l'it~~arinho, Mllicit;Jnd~ol .1 

prornJ~m.;iLo, pur um uno, do pr.tw du Comi~~àu l'arl;tmc:lltitr de lmJLLÍ:ntu. cn.t· 
d;1 pela J{cMllu~;.lo nY 69/7K, paru inve~tit:~<~r denUncia~ formulada' pcliL rcn~ta 
"Der Spic~cl", du 1\lcmanlw, ~uhr~ u cxccw;i'w dt• Acordo ~LICic;Lr Uru~ti
Aicrn:mha. i\proudu. 

1.2.H- llbrur\11~ tlu Expl•dlcntc 

SI:",\'!1/)(JR Cl:SIItii.IM,·I- [teULJUL~U,'ilo, pelo Sr. }{llll;tlllo Cunha l.llll.i, 
l'.\•Prdcuo de (umpllla tiTiLndc- Pil, Jc ~cu~ dircLil•~ p11liiLCU\. 

SEiVAfJOR LUIZ CAVALCANTE- DivergCnciu entn: o Brasil c a Argenti· 
na no tocuntc às cotus da~ hidrcli:tricas de ltaipu c Corpus. 

SElVA DOR ORESTES QUERC/A - Rcvoguçào de parecer emitido pela 
Consultori::t·Gcrul da República, aprovado pelo Senhor Prc~idcnte da Rcpúhlicil, 
cm 11·12-71$, referente ajornadn normal de trabalho dus bancários. 

SElto'ADOR JARDAS PASSAR/,\'110, como líder- Reparo' a trechm do~ 
discursos dos Srs. Roberto Saturnino c Henrique Santillo, proferido~ na ~e~~;io 
anterior, de criticas ao modelo de desenvolvimento ~ócio·eeonômico do Pab. 

l.l.9- Fala da Prrsidência 

- Dcsignaçlo das Comissõc!< Permanentes 

1.2.10- Rrqurrimrntos 

- N9s 36/79 c: 37J79, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, \Lllicitundo 
dcsarquivamcnto de proposições que menciona, 

I.:Z.II - Ltllura dr projrtos 
-Projeto de Lei do Senado n~ 13/79, que dbpõc ~obre a conr;:e~~ào de 

aposcntudoria csrccial pum o comcrciário, na forma que especifica, de autoria do 
Sr. Senador Nebon Carneiro, c por S. Ex• justilicado da tribuna. 

- Projelo de Lei do Senado nY l4f79, que revoga di~posi!ivo da Lei n~ S,.t49, 
de 4 de junho de 1968, o~ DecrctO!I·Icb. nYs 672 c 1.273, n:~pc:cti\·amcntc de J de 
julho Jc 1969 c ~9 de maio de 1973, e dá outm~ providi:nci:L~. de autoria do 
Sr. Scn:~dor Selsl.ln Carneiro e por S. Ex• justitic;tdo d:.trihun<~. 

1.~.12- ConrlnuMçio dos dl~ur!'IO\ do Ellptditnre 

Sf:'.\AIJOR IJ/R('t:L 1 C.-tR!JOSO - Prorroga~i"tO do pr:tlll da (.'1'1 1h1 
Senado, dc~tinada •• apur:.r dcnúncius veiculada:. pela rc\·i~tu "Der Spicgcl", diL 
Alemanha,lohrc a c.,ecuç;io do Acordo Nuclear Bm~ii-Aiem;Lnha. 

1.!- ORDEM DO DI,\ 
-Projeto de Lei da Cárnara nv !Oil/7J (nv l..tJO-H/13, na Ca~a de origenlJ. 

4ut dú dcnomina~i\o de RodO\'iil Prc~iJente ,\.-1êdici ~ BK·210 (Pcnmetr:d N1Hie), 
Apmudu o f"fO~~cguimento dil tramitaçiiO d;1 mnti:riu. 

-l'rnjt:to de Lei d•t Cámura nv X6/75 (nY ::!07j75, na C1~i1 Ut: origl!ml, que 
:.Item •• n.:d11çào do * ~ 9 do art. :!ll d1.1 Dccreto-ld n~ .UnS, de ~I de JUnho de 
JLl41, que "di~p1lc sobre desaf'lropriaçOt:~ por utilidade pühlici\". (Tr;Jmit;mdtl cm 
Clllljuntu cnrn o~ Pmjetm de Lei du Cimar:. n9~ H/76, nY 45Jf75, n.t CiL~iL de 
Mi~em; c: ~'n/76, nY ]61}/71, n•• Cil~il de ori11em.),\pru"11do o pru~M."{!UJmentulÜI 
tramiti1Ç<1n Uil m;llêriu. 

- Prujell} Jc Lei do Senado OY 154f75-Complementar. u~ <!Uillfl:L du 
Sr. Senador Luit CiJ\'alc;mte, 4ue altera a~ Lei~ Ü)mplementilte~ n~, 7, de 7 Uc 
'clemhw de 1970, e H, de J Jc Jelcmbw de 11}70, Cillll ~~~ altcn•~;ôc~ c~t<thelc~;ir.Ja, 
rclil\ I.CI~ Complemcnt;trc~ nY~ 17. de 1:! de dctcrnhrLl de 1~7J, c 111, de:!~ Uc 
iunhu de Jll74; cria n Bun.:o ~LICLOIHII r.J,J Trahalha~olnr{BNT), c di1 mnr:1' 
pnwidi:nCLa ... Aprn,mfn o rm~~ct:uimcnto Lia trilmJta~·."lut!ii rnati:n;L, ••rú~ u~.tr d:1 
pal<n r•• o Sr. Scn;~Jnr Luit Cav;Licante. 

- PrntctoL1c Lei do Senado nY 7j7h-Complcnwnt.tr, de autnna dn St. Scn<L· 
dnr lt;ILilllr l·r;lllúl, >JIIC 1ed.t qtlillqucr lllllt.llfll,;;u;i'\llna lc~L,Iih.,:;L\.1 clcLhnal ale um 
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uno antes de eleições federais, estaduais ou municipnis. Aproudo o prossegui· 
mcnto da tramitacilo du mutériu, após usarem dn paluvru os Srs. Scnadore~ 
ltamur Frunco c Murilo Badaró. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 3!lf76·Complcmentur, de autoria do 
Sr. Senador Leite Chaves, que torna inelc~t!vel por dois anos os que tiverem 
exercido cargos de direção cm empresas de capital estrangeiro. Aprov11do o 
prosseguimento da tramitação da matéria. 

-Projeto de Lei do Senado n9 268/76-Complcmentar, de nutorla do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contugem reciproca de tempo de 
serviço urbano c rurul para efeito de aposentadoria. Aprondo o prosseguimento 
da tramitação da matéria, após usar da paluvra o Sr. Senador Nelson Carneiro. 

1.4- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE - O fortalecimento institucional da 
SUOENE c o respaldo económico-financeiro, como medidas reivindicadas pelo 
Nordeste para o seu desenvolvimento. 

l.l- COMUNICACAO DA PRESIDENCIA 

-Convocação de sessão cxtraordinAriaa rcalizur•sc hoje, às 18 horas c 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa, c tran,fcrênciu, para às 19 horas, da 
sessão do Congresso Nacional, anteriormente convocada pura as 18 horas c 30 
minutos. 

1.6- ENCERRAMENTO. 

l-ATA DA IO•SESSAO, EM 13 DE MARÇO DE 1979 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

l.:Z.I - R.:querlmrntos 

- N's 38 c 39, de 1979, de u~toriu do Sr. Senador Joiio Basco, solicitundo 
dcsarquivamcnto de proposições que menciona. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Constituição c Justiça, sobre a Mensagem 
nt 34/79 (n• 56/79, na origem), pela qual o Senhor Presidente du República 
submete à deliberação do Senado a escolh.:1. do Tenente·Brigadciro-do~Ar António 
Geraldo PciKolo para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Tencntc·Brigadciro·do·Ar 
Dl:lio Jardim de Muttos. Aprecl•do em ~naio~tereta. 

2.4- DESIONAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSAO. 
ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Dirceu Arcovcrdc, proferido na sessão de 9-3-79. 

4- ASSOCIAÇÃO PARLAMENTAR DE TURISMO 

- Edital de convocação de reuniilo plcnâria. 

5-ATASDECOMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

ATA DA 9• SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 1979 
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GASTÁ O MÜLLER 

ÀS /4 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORôS: 

Adalberto Sena- Evandro Carreira -Joilo Basco- Gabriel Hermes- Jarbas 
Passarinho- Henrique de La Rocquc- Helvfdio Nunes- José Lins- Mauro De· 
nevides- Agcnor Maria- Dinartc Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena
Milton Cabral- Marcos Freire- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante- Lourival 
Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalhãc'- Lomanto Júnior- Luiz Vianu -
Dirceu Cardoso- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo Badar6- Ores
tes Quércia- Benedito Ferreira- LAzaro 8arboza- Gastão Muller- Saldanha' 
Dcrzi- Af(onsoCumargo -JoK: Richa- Evelâsio Vieira- Paulo Bro~sard. 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimcn· 
to de JS Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessdo, 

O Sr. I•·Sccrctário procede rã à leitura do Expediente. 

E /(do o stgufnlt 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. I'·Strrttdrfo da Cdmora do.f Dtputados, ·rnraminhandfJ à rrvf.tàu do St•nado 
autós:rafo do Jtgufntt pro}tto: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 6, DE 1979 
(N9 3/79, na Caq de orl&em) 

Re1jallt os vrndmen101 c 11lárlos do!i litrvldorrs d11 Câmara dos 
Depurados, c dá outr111 provldênd•s, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IV Os utuuis valere~ de vencimentos, salários c grutilicuçõcs dos servidores 

cm utividude, du Cümura dos Deputados, decorrentes dn UJIIicuçilo da L~:i n~ 6.517, 
de 17 de março de 197tl, silo rcujustudos cm quarenta por cento. 

Art. 29 O~ proventos de inatividude licum reujustudos no mc~mo percentual 
estabelecido no urtigo anterior. 

Art. 311 O rcaju~te de vencimentos, sulários, grutincuções c proventos, conct:di
dos por cstu lei, vigora u partir de 111 de março de 1979, 

Art. 411 As Clusses da~ Cntc:gorius Funcionais integrantes do (•Juno de Clnssilicu· 
;àu drCurgos, lnstituldo pela Lei n' S.64S, de JO de dc1.cmbro de 1970, que ro~suum 
m1 ~uu ::struturu suluriul as refcri:ncias J c 4 du escala de vcncimcntus d~::corrcnlc du 
upUcuçil•J da Lei n9 (,,517, de 17 <.lc murço de 1978, russum u iniciar-se nu rcl'crênciu5. 

Pnrágraro único. Os servidores ntualmentc inclufdos nas rcrcrências 3 c 4 dus 
Categoria~ Funcionais de que trata este artigo ficam automaticamente localizudos nu 
referência 5, 

Art. 5' O parágrafo llnico do ltrt. 3• da Lei n• 6,325, de 14 de ubril de 1976, pus· 
sa a vigorar com a seguinte redução; 

"Parágrafo único, A soma da grutincaçilo por encargo de Díreção 
ou Assistência Intermediária com o vencimento ou salário do scl'\'idor, 
designado pura exercer a correspondente função, não poderá ultrapassar o 
valor de vencimento, acrescido da rcprcscntuçào.mcnsal, nxudo para o 
cargo cm comi.são integrante do Grupo Dirc:ção c Asscssoramcnto 
Superiores, a que estiver dirctamcntc subordinado," 

Art. 6~ Nos resultados dos cálculos provenientes da aplicação de~ta lei ~crào 
desprezadas as r rações de cruzeiro, inclusive cm rcluçào aos descontos que incidirem 
sohrc o vencimento ou suiArio. 

Art. 7' A despesa decorrente .da aplicação dcstu lei será utcndidu à contu das 
dotações constantes do Orçamento da União, 

Art. s~ Estalei entrará cm vigor nu data de sua publicacilo. 
Art. 99 Revogam-se as disposições cm contrório. 

LôGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 1.660, DE 24 DE JANEIRO DE !D7D 

Ren.Justa. os vencimentos e salários dos servidores civis 
do Poder Executivo, dos membros do. l\olnglstratura c do 
Trlbunn.l de Contas dn. União, e dá outras providências. 

o Presidente da República, no uso du atribuição que lhe con
fere o nrtlgo 55, Item III, da Constituição, dccrctn: 

Art. 1.0 Os ntunls valores de vencimento, :m.lúrlo, provento c 
pcnsõ.o do pessoal clvJl, nUvo c lnntlvo, do Poder Executivo, dos 
membros dn Mnglstraturn c do Trlbunnl do C<lntns da Unlüo, do 
pessoal civil docente c coadjuvante do magistério do Exército c 
dn AcronúuUco c dos ponslonlstns, decorrentes da. npUcnção do 
Decreto-lei n.o 1.004, de 22 de fevereiro de 1078, são reajustados 
cm 40';;, !quarenta. por ccntal, excctundos os casos previstos no 
artigo 8.0, cnput, c seu ~ 1.0 , deste decreto-lei. 

Pnrú~rufo único. Em dccorréncln do disposto neste urtigo os 
\'Cllcimcni.O.'.l, salúrlos C grntJflcnçõcs do pessoal cm a.tividnde cons
tante dos Anexos I, II, lll, V c Vl.do Dccrcto·lcl n.O 1.004, de 1078, 
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pas.c;am a vigorar com os valares especlrlcados nos Anexos I, n, 
III, v c VI deste Decreto-lei. 

Art. 2.0 Os membros dos Tribunais, quando no excrciclo da 
presidência destes, e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral· 
tcriio o valor da respectiva Reprcscntaçiio mcrual acrescido dos 
seguintes percentuais: de 2G% (vinte per cento), o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal: de 15% C quinze por cento>, o Pre
sidente do Tribunal Superior Eleitoral: de la% (dez por cento), 
os Presidentes do Tribunal Federal de Recursos, do Superior Tribu
nal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal c dos Territórios, do Tribunal de Con
tru da Unlüo c dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Art. 3.0 Os cargos de Procurador do Ministério PúbUco junto 
no Tribunal de cont..'l.s· da União ficam transfonnados cm cargos 
de Subprocurador-Geral, com o vencimento e a representação 
mensal lixados no Anexo I deste Decreto-lei. 

§ 1. 0 Respeitada a situação de seus atuais ocupantes, os car
gos transformados nos termos deste arUgo serão providos em co
missão quando vagarem. 

§ 2.0 Enquanto nõ.o vigorarem os valores fixados no Anexo I 
deste Decreto-lei, o Subprocurador-Gcral do Tribunal de Contru 
da Unlão perceberá o vencimento c a representação mensal esta
belecidos no art. 3.0 do Decreto-lei n.O I. 649, de 19 de dezembro de 
1978. 

Art. 4.0 As classes das' Categorias Funcionais integrantes do 
Plano de CIOS!lltlcação de Cargos Instituído pcb Lei n.o 5,645, de 
10 de dezr.mbro de 1970, que possuam, cm sua estrutura so.ln.rial, 
ns Ref-erências 3 e 4 da. ~cala. de .que trata o Anexo III do Decrcoo
lcl n.0 1.604, de !978, passam a iniciar-se na Referência 5 da es
cala constante do Anexo III deste Decreto-lei. 

§ 1.0 Os servidores atualmcnte lncluidDs nas Referências 3 c 
4 da.' Categorias de que trata este attigo ficam automaticamente 
localizados na Referência. 5. 

§ 2.0 - Em dccorrênrla do disposto neste artigo, flcam alte
rados, na !Drma. do Anexo IV deste Decreto-lei, os AnexDs IV dos 
Decretos-leis n."' 1.445/76 e 1.004/78. 

Art. 5.0 A estrutura salnrln.l dn. categoria Funcional de CDn
trolador de Tr:\!ego Aéreo, código LT-DACTA-1303, do Grupo Dc
fc..•m Aérea e Controle do Tráfego t\éreo, passa. a ser a const:mte do 
Anexo IV deste decreto-lei. 

Parágrafo único. Os servidores integrantes da Categoria. 
Funcional. de1 que trata este urtigo, ticam automaticamente loca
Hzn.dos na. primelrl Referência dn. nova cstruturJ. salarial da classe 
o. que pertencerem na data da vigência deste decreto-lei. 

Art. 6.0 Fica incluída na relação referente no Grupo Outras 
Atlvldadcs de Nível Superior, constante do letra h do Anexo IV 
do Decreto-lei n.O 1.445, de 1976, a Categoria Funcional de Tradu
tor c Intérprete, códigos NS-938 ou LT-NS-938, na forma do Anexo 
IV deste decreto-lei. 

§ 1.0 Os ntuals integrantes da Categoria Funcional de Tra
dutor, códigos NM-1034 ou LT-NM-W34, do Grupo Outras Ativlda
des de Nível Médio, que possuírem diploma do curso superior de 
Lctrns, poderão ter os respectivos cargos ou empregos tncluidos, 
mediante tronsformoçiio e sem alteração de regime jur!dlco, na 
Cntegorlu Funclonul de Tradutor e Intérprete. nos llmltes dn lot.'
çüo aprovada e ob.scrvndns ns normn.s regul:Lmentn.res pertinentes. 

§ 2.0 Os servidores de que trata o pnrág:ra.t'o nnterlor aerúo lo
calizados, dentro do. classe em q11e forem iucluido.!.:, n.l Refcrênclll 
de vnlor .superior mJis próximo no daqucl:t cm que se encontrarem 
na dntn dn publlco.çUo do nto que efetivar :1. inclusão, \'lg:mmdo, 
n pnrtJr d.l mesma dnta, os efeitos flnancclro.s decorrentes ela 
medida. 

§ 3.0 A partir da. dlto. da vlgêncb dest~ decr~ta-lel, niio JW" 
dcrá haver provimento nn Cnteg:orln Funcional de Tradutor c'o 
Grupo Outras /\tlvldades de Nível Media, n qual é consldc:·ntia em 
ext1nçi10. 

Art. 7.0 Nüo serão reajustados, cm dccorróncln dest~ decr~to
lel: 

I -os v~lores referentes lu; Diárl:l..s c à Indenl:.mçüo ele Trnn!·.
portP, ele que trltnm o.s itens X c XIX do A:-~~xo II do Dccr:~::~-1~1 
n.u 1.341, de 22 de a(.l:D.'ito de 1074, com n.s nltcrnções introduzldn'i 
pelo Dccrcto-lc1 n.U 1.4·15, dt~ 1076, c pelo Decreto-I~! n,u 1.5~5. c1c 
:w de Icverelro cll! 1077, rc~pectlvamentc: 

II - os vnlorcs de vencJmcJlto c de ~o:rntlflcoçila de runçüo, 
eon·l~:;pnnclt•ntw; ao~ cargo.'! em coml!-i'iüo e üo; fun~·ÜL'!'l ~rat!flc.ulns 

previstos no sistema de classl!lcaçúo lnstituido pela Lei n.• 3.780, 
de 1~ de julho de 1960; c 

III - ns grati!lcnçõcs, vantagens e lndenlzaçóes mencionadas 
nos pa.rágrn!os 3,0 c 4.0 do arttgo 3,0 e no pa.rágrato 1,0 do artigo 6.o 
do Decreto-lei n.o 1.341, de 1074, que ainda estejam sendo pagas a 
sc~vtdor~s não 1ncluidos no novo Plano de Clns.si!Jcação de cart;os. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apllca aos 
servidores pertencentes aos quadros dos Territórios Federais. 

Art. 8.0 Os ocupantes de cargos não lncluldos no novo Plano 
de Clns.s1Uca.ção, pertencentes a. quadros suplementares ou não 
lntegrndoJ às entidades de que trata a Lei n.O 6.!84, de 11 de de
zembro de 1074, cuja aposentadoria tenha ocorrido no perlodo com
preendido entre 1.0 de novembro de 1974, quant-o aos primeiros, e 
ent!J 1.0 de março de 1076, quanto aos segundos, e a data dn. pu
bllca-;ão deste decreto-lei, terão os respectivos provc:ttos reajusta
dos nas mesmas bases e condições estabelecidas no art. 27, e seus 
parágrafos, do Decreto-lei n.O 1.445, de 1076, exceto quanto no 
dl.sposto na parte !lnal do caput e nos parágrafos 1.0, 7.0 e 8.0 do 
mesmo urtigo. 

1 1.0 O reajustamento de que trat~ este artigo vigora a partir 
de 1.0 de março de 1970, observados os valores de Referência. cons
tantes do Anexo III deste decreta-lei. 

§ 2.0 Não caberá o. aplicação deste artigo quando o piOvento 
resultante !or menor do que 'o decorrente do reajustamento pre
visto no artigo !.• deste decreto-lei, hlpóteso em que scrã apUcado 
ao !nativo esse último dispositivo. · ;; 

Art. 0.0 O pnràgra!o único do artigo 4.0 do Decreto-lei n.O 1.445, 
de 1S76, alterado pelo artigo 1.0 do Decreto-lei n.• 1.465, de 3a de 
r.lJrJ! de 1976, passa a. vigorar com a .seguint~ ret!ação: 

''Parágrafo único. A soma. da GraU!lcaç:io por Encargo 
de Dlreção ou A.ssi:stêncln. Intermediárias com o vencimen
to ou salário do servidor, designado para exercer a corres
pondente !unção, não podcró. ultra.passar o valor de ven
cimento ou salário, acrescido dn. Representação m.msal, 
Uxado para o cargo em comissão ou funç:'io de confiança 
integrante do Grupo Dlrcç:i.o e Asses.sornmento Superiores 
;t que estiver diretamente subordinado." 

Art. 10. A partir de 1.0 de junho de 1970, a designação para 
função classiflcadn. nos nlvel.s 1 e 2 do Grupo Dlreçi!o c Assessora
menta Superiores, observado o limite de 50% rcinqücnta por centol 
do número de funções, desses nive!s, exi.~tentc cm cada. órg:io ou 
entidade, somente poderá recair cm servidor dn. Admini.~tr:tção 
Federal dircto. ou Autn.rquia. federal, ocupante de cargo e!etlvo 
ou emprego permanente Incluído no Plano de Clusslllcaciio l'lstl-
tuído pela Lei n.O 5. 645, de 1970. · 

P~rágrnfo único. Na hipótese deste artigo, não oera permiti
da. n oartlr da publicnçüo deste dcer~to-lci, designação de pessoa 
estranha. ao Serviço Püb11co, quando alcançado a limite percentual 
fix:tdo, com vlst(l.S a atingir-se a quantlficaçõ.o ·est:tbclccldn até 1,0 

de junho de 1979. 

Art. 11. As diferenças lndlvldunls de vencimento, salnrlo ou 
vnntngcm, porventura percebidos por ocupantes de cargos ou em
preg.:J:; lncluidos no novo Plano de Clnsslflcnção de Cargos. são 
absorvidos pelo rcnjustnmento concedido por este decreto-lei, na 
meEmo. base pcr[:entunl. 

Art. 12. Nos cã1culos decorrentes da apUcnção deste decreto
lei, serão desprezadas os !rações de cruzeiro, Inclusive em relação 
aos descontos que incldirmn sobre o venclment:~ ou salário. 

Art. 13. Continua em visor o disposto no parás:ro.fo 1,0 do 
nrtlgo G.O da Lcln.O 6.030, de 1.0 de mola de 1974. 

Art. H. O reajustamento de vencimentos, snlrirlos. provento_, 
e pensões, concedido por este decreto .. Jei, \'igorn. J pnrtlr de 1,0 de 
março de 1079. 

Art. 15. o Departamento Administrativo do Serviço Público 
cJabornrú n.s tabeln.'i. de retribuição decorrentes dn. npllcaÇ"flo deste 
decreto-lei e firmara a orientaçüo normativa que se fizer necessá
ria. à sun execuçüo. 

Art. 16. A d['spcsa decorrente ela. npllca~·üo c!e:;t~ clrcreto .. lrl 
!:crú atendida n contn dn.s dotações c:m.stnntcs da Orram~nto da 
Uniüo. · 

Art. 17 ~ E.stc elccreto-Jci entro. cm vigor na d:ltn ele sua pu
b!lcaçüo, rcvo~aclo~ o nrtlp;o 3.0 do Decreto-lei n.o 1. !HO, de l!l ele 
dN:cmbro de 1978, c demn.ls cUspo.sl<;>ilcs em contr:\rio. 

Brasilln, 2·1 de Janriro clt• 1n7o: 15ll.0 ela Indrp~nc1i•ncltt e !Jl." 
d:~ Repúbllci~. - EltNES'l'O GEISEL- Armando Falc;io, 
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ANElO I 
(I z• do ar tiro 1' do ;;;;;;;:w-D' 1 "o , "• 24 .Se jiiMlro 

ISC.U/.S Dt RETilrBÚIÇ'AO 

Dfao•i 11 • ç i o \'encl .. nto )IIIID&l 
Cri 

a) • C'UCOS tiE NATUJ:EZA ESPECU.L 

alinhno de f.ludo n.us.oo 
Contul~or·Crul da ll•públiu n.us,oo 
b'lrttor-Ceul do ncpnt,untg 
Ad•lnh~Ulh'O do Xrvl~o 1'\llltm ss.us,oo 
Cnvunedor de Tnrltórlo Fcdeul U.ZOI,OO 

Secredrlo Ge G<lverno de Terrhó 
rio FtdtUI - SD.Sit,DO ----

b) ., NACISTRATUJIA 
MlniU:rg do SurreM Tubunf1 

"'"''t 
u.us.oo 

MlnUtro do Trlbund Fcdtul de Jlecu 
SD.!ll,OD 

'" 
JUstltA MILITAI 
Mlnhlfo do Supedl)t frit-Lm•l M~l! so.uz,eo h r 
Auditor Corrcscdor ., ·'" ,00 
Audhor Mlliur co.us,oo 
AudUor Suhltilu~o ~~ .sn,oo 

- _J_ . 
JLi~ TI ÇA tlJ TUIALHO I MlniJ.l ro do T1ibun11 Surtrior lo 
TrtbUJrio 

Jvlr 4• Trihnll ••r tonal do Tu ••ao -
Juh•Prt:~tdtfltl dt Junu d1 
cU h~io 1 Jul.:•-nto 

Co!'. 

Jul.t do Trtb4il.o S"bttltuto 

JUSTIÇA PO DISTIITO FEDtUL ! 
DOS TtUtTOMfOS 

Dncebarcator 

Jull dr Dhcito 

Jlli11 '5ubuhuto 

Juh Tnpor,i'r·IO 

JUSTJÇA RDUAL DE 1•. tMSTkiA 

Juh Jtd'eral 
~ 

c) • TI:IJtiHAJ. DE ~QJr,TAS 04 UlUlO 
Ninhno do TrHntnal 
th UniMo 

dr Contn 

Aulllur 

d) • "l~t,STE~IO POILICO PA UNilCI 

JUNJSTtRIO PCILICO FEOLI.AL 

FJ'I\I.'UUdor•l"oeul d• RtpúbHe• 
!iubpruc~udor·C•nl de ltrrúbl&l!a 

Prorur•d~r Ja bpütollu dt II.C~otcJCifl• 

Pro('uUdor da a.rüblic•. dr Za.Cat•aora• 

Pruc"'·•tSor .!.1 ltpÜblic'• dt )a,Catraorh 

MINJSl[fdO JICILICO MILITAR 
Proc-ur•dor·C•r•l d.1 JutUç• Militar 

Suhp rocunclo r·C• rei 
Procurador dt la, (•t•lorh 

Proçundor 4• h. Cucaorta 

rrgt urador dt Ja, cueaorla 

AdVPJido "-• orfclo 

Mllii.ST(Rhl PQILICO M TRABALHO 
l'rueuredor·Ccul 4• Junlrp d.) Tubatho 

rroc-uradu do Tr"'"lho ik' h. C.te(:'lna 

rrocurad:-r do 1rah•ll'ln-d" ~3. C-11f'1'ria 

Procourador .,djunto 

m~·l SThlt> ·rOILIC'O 00 DISTRITO 
ft.flfRAI: f rY.'S 1f:RIU1C'PIO!i 
PI C'\' u r,.Jo r • C:• ra I 

liJ,UI,IID 

41.117,00 

J7.UC,CIO 
l7.U7,00 

•J.tt7 .CIO 
, .l:t,QCI 
SJ,fOI,OO 

JS.JU.OO 

u.:u.oo 

IO.UZ,0;1 

•••• 15,10 

u.zu.oo 
so.nz.o:J 
u.u •• 11o 
n.se1.o0 
u.n•.oo 

I 
I 

IQ.2U,C'O 

U.U6,00 

l7.S01,DD 
U, 7U,OO 

11.01'.00 
17.2(1),00 

sn.uz,oo 
n.so1 ,ro 
u.n• .. c:~ 
n.r:1~.oo 

u.c??,oo 

bpr••enc•çio 
Mensal 

701 

701 

701 

>11 

201 

701 .. , 
'" UI 
JS\ 

"' 

601 

"' ,., 
"' 

'" "' .10\ 
201 

"' 
.. , 
"' 

70\ 

101 

'" III 

CreUfic•çio de 
A~hidedf 

. . 

. 
-
. 

. 

. 

. 
-. . 

.. 
-
-. 

. 
--. 
. 

. 

. 

20\ 

lO\ 
201 

lO\ 
lO\ 
20\ 
10\ 

201 

101 

IOl 

. ·r~ 
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Dr no • I na ç i o \'r•u~r:CDII) ltrrrtsrnt~~;co .~ut1Hc11çlio da 

Sultp ronn alio r 
l'ur111il'lt 

l'rOJI~•tcr fÚbliCO 

J'rc~,O!\lf ~u'Jstitutco 

f•d•n•or PG~llco 

~IIIIISTUIO PD!ILICO JirHTCI AO 
t•:!J,IIS,,L !'t CmH ',S D.o\ UHIAU 

I' tt>rur• J!l ,.,~, r•l 
!.:.~lo!•ro,..,,,,ht .,~, nl 

-------....... -.--.:.. .. -- ......... .. 
t) · Tl\1~·~•t! ~Hf1''(t 

J•11: ·c 
J",~ 

~~~~~~-1----·-·-··-'-'-'----f----_!~t.:v_!:!!~' 
lO.B?,O,t't 

!'7,S~I,:IO 

2S.J16,00 
19,11Q,'JO 

17.1111,00 

.O.Hl,t'U 

ll.•~t ,00 

lO I 

60\ 

l!l 

I 
, ..... ,. ! ~·· 1 
H.H"!I,r' I .. 1 

~o·. 

IDI 
101 
101 

101 
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!..!..!..!...L...L! 
(ru•1ura• I' , z• 4o artt1o I' 4o Decrato·l•l n• l uo • •• U 4• janalro> •• ltlt) 

ISCAI.A Df lf.fliiUI(.IO OOS CAitCOS EM CCIUSS.I.O, FimÇOES DE CONFIAilCA E FliNCOt.S DE DIUÇ.IO E .. Ssr! 
1[HCIA IIT!~DIAll.lS, INCI.UfDAS NO PI.AHO DI! CUSSifiCACAo Of. "-1C:DS DE OOE Tl.ATAALEI N1 S.tf5, 

DI! 10 DI: DtzEMilO Dl 1170. 

Vrncl•rnto ou lcpt•tenlat;io 
CIUPOS 11 t V l I S hlírlco Mtnnl 

Cri 

•l - D!Rr.i.I.O t ASS!SSOl.UU:.h'TO 
so.uz,oo sUPt roau OAS•I 

DAS·S f5 .ZOI ,00 

MS·.t U,697,DO 

DAS• S J6,fU,OO 

DAS·l U.Uil,OD 

D.lS·l J7,6H,OO 

bJ • DlltEÇJ.O l ASSIST[NCJA alltltF.LAÇlD COM CATfC:OIIAS YALOA Mf'N~AL [IA 
C:ltATfFlr"Ç.I.Il IWTEaMEOIARIAS DC NfVlL SUPUIOJI C r 

....... , I,Z19,00 

UAI•l •• 7'11,00 

DAI·l J,117,DD 

CORRI:LAÇAO COM C,t.TECORIAS 
DE NfVll. ~E!IIO 

DAI•S s • .u7,oll 
DAI·J J,Z64,00 

DAl-I J.su.oo 

ANElO ltl 

{Pnianfo :• •o ntl&o 1' do Dlcrno-hl n' I 6611 , dt 2f di ~.ndfo' * 117tl 

Yllor llf"Mil 
·dll wncllo«~to 

w $JI.irío• 
Crf --

:n.4l4 .o~ 
.H,UO,DII 
SO,]lS,OD 
'U,IU,I!O 
21.507,00 
Z6.1'il'I,DO 
14.949,00 
U.7&D,DO 
U.6H,C.O 
n.su.oo 
:o,us,oo 
n.us.oo 
li,U4,DD 

llo7li,OD 
16.1U,OO 

EScALA DE YCNCJHEHTOS E :OALAIIIOS, E IIESPECTIVAS ltf.FfJt[~CIA$,.00~ CARCOS E EMPJttr.i!S 
PEIIHANENTES I SCLU fDOS. NO PLA.IfO DE CI.ASS IF ICAC.I.O DE CAkCOS, llf 01/E 1RAT4 A l.f.l N' 
S.IU, DE lO Df DEZEMIRO Dt U70, 

Vdor a.11wl YIJQr 111'1UI1 Y11or wnul 
PtCc~lu 

ckl wnc il:lmlo lll(erCncia' ~ Ytnei!W'nto ltrCcrm.:l~' de Ye'flC!~to 
ou u1i.r1o oti ••lirit. ou ••lir~o 

'" Cri Cri 

" a,o;~.oll ol a.u1 .~u 11 4,J0l,UIJ .. 'ls'.lH,OO " 7. 72'11 ,00 17 J,90ó,DD' 

" u.su,oo •• 't.lu,oo " ], 119,00 

" U,IU,DO li .,,ou,oo " l, SU.,DO 

" u.:n,oo li 6,676,00 11 l.S70,DO 

" )l,60I,DO " l,lU,OO ll ~.zu,oo 

11 u.ut,oo " o.oso,oo 21 l,OSII,OO 

50 11..U9 ,DO l5 5.7&1,00 21 Z.tll,DO 

19 IO,IU,OO H s.u:.oo. lO Z.?U.,OO .. 10,]67,00 ll s,:l9,DO 

" 2.641,00 .. ~.IH,DO li 4,9U,DO 11 l.SU,DO .. t.•os,oo li f, lU ,DO 11 2 ,]III ,00 .. 1,911 ,DO •• 4,5n,oo 16 2,216,00 .. •• su ,00 19 4,]07,00 IS 2,171,00 

IS 

Nrn111 

'" SSI 

"' 
'" m 

'" 
. . 
-
. . . 

~frrinc:lu 

" u 
11 
11 
10 

• 
I 

' • s 
4 
l 

' I 
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ANEXO IV 
(Anic~ ,,,. l 1•. • .areiao• c• • 5• Jo ~.cruo·hi n• 1 uo 

""A N E X O I V" 
(I 1• 4o ntJJo 6• do Decrclo•hl "' },4C5, 4t U de tevrreirb da 1~7t., e p.u.iar•Co linteo ~to artiJo 5' 

.lo Otocrtto·lei •' 1.6DC, d• U dt fr'1tre1ro de 1971J 
IEFUiNCIAS DE \'fNCIMtNTOS f. 5~1.~11.105 DOS CARGOS ErtTIVOS E EMPIIECOS PUMANENTES, INCLIHOOS "'0 PLANO 

DE CLASSrFICAC~Il O!. CARCOS DE QUt TRATA A \U N' ,,6C5, O~ lO DE· DI:Ztlol&l\0 Ut U70 

GRUPO$ C~TfC:OAIAS fUNCIO);AIS caOtCO R[f[llrNCIAS Dl; \'LN! lt-11 Hro 

-_,-:-:"....,C":"""C":"""-:-:"""c:7!.,.,-:-:"_,-:-:"---- OU ULARitl Pm CV~~~ .. IIi ---~----~~~~~..,.,.,.,=7.·~-------..................................................................................................................... .......................... ............................. ........................... .................................. . 
ARTESANATO ........ , .... , ........................ ~ ................................................... .. 
(AIIT·f(IO ou LT·M1'·700J ~ ........................................................................................ .. 

b) • A~o•lll., 4• Ari(Uu UT•HI9 ou LT·ART·709 Aualllu llt 

---------1--·----·---1--------·--- --·~-·'-'-''-'----·-··--·-·-· .......................... ............................ . ................................................................ 
.:..:.:" ·:.::":..:.:" ":.:.:· ';.:.:" '::"..::..:.:" '.:.:";.;.." ·.:.:· "+' ·.:.:· . "."" ... "." " """ • " 

CUrRA.'i AliVUW»"S li! Nhh ............................... 
" ............. " ... "'::.:~ ~~:.: ..... '" ........... " .... ". ". 
................................................................ 

SUIJUI'II ............................ ................................. ............................ . 
(foti·900 001 LT·Hc;..PGn) • 

............................ 
tiJ • AUIHIIItt 511Cial 

llbiH•tte.ido 
r.,.r:.clro "'ri~I'IICir 
IIII!,UU'O dto 1.\Jr'UÇill'l 

Jtuvmloclna 
tMrldcllhU 
fio11i11 ·~n.b~hlll~~ 
trattnr>r t lr~1frp~11 

................................. : ........................ , .. . 
NS·YJO ou l.l·j,~ -· CÚSSL t::irtt:rÃL:-:;-;!7;;-' 
NS·9ll o~ Lf·•S·~Jl 
HS·UC ou LT•toiS·?U 

H~·lll ou LT·NS·VU 
NS•tl S ou LT•NS·9U 
N.'i•IOi ou I·T·NS·9C~ 
H5·oor. ou a.T~r.;s.tt~r. 

NS·U~ 011 Ll·tõS•!IJI 

C:USSfi A 

·aec:a~c 

•ti•Jla41 

Março dr 1979 

-- ---·-------
• ~11111 I 

ca.ol#.& m•n•~u n •''"" ... ,,o . 
'""'"".., U·-lflll 

,GIII r,t,l 

IIIIUOitUI jlt WI"'CIOI..,O 
.... IJIIr,..I\U.Ihl 

.............................. 1. .................................................... .. ........................................................................................ 
o) , 110,,, lt '"'"1•1 lo ID 

• .: ... 11 ...... ~o. ••IUt .. U••·llll CU.IIl UriCIU • lo 11 o lt 

Ai'"'" lo Ailllloloo III! 

"'""'" fitoU i1r C-uloHIIIÕI 

,. "" 

cwu. 

CI.IIIJ' 

...... " ........ 
••• , •• 11 

,_.., 11 lo IO.:.o tõ•llu n•llll·• ~~·-·IIII CIJIU I 

....... ; ..... , .... ·~ ······i· •. uu ... ~1·""'1111 

hiii!ICIO\ III \lo•:l .. olQ 
OU IOihiO ""' I~OUII 

ClllllllllfiWIIollllltllfnL 

·'WIIO 

......................... lool>t 
o1oo-lnuo , ••• ,, • u 

•lollo\1 
ololl1ll 
•.••••• 11 
•lo lo 1 

f••UII •• Lf•II;IHII 

••. ,., ... ,._,. -"'l •• n~·••• ............. o-o~ ... 1 

··~·- ' 

.............. "''""'" ....... ,1_ 

S::::::::::::::::::::::::: 

.,.,."'.," ..... '"' 
... 1 .... ,_,_ 

......................... ......................... 

•lolloll 
... l!oll 
••• 11 • 11 ........ 
·• lo t 

o lo 11 I 11 

-~·;:ii 

·••lloll 

·'•'''" •l•llolo ••••• u ..................................... ...................................... 
................................................................................................................................... ........................ , ....... ,. ................................... .. .......................................................... .. 

'UPOI 

111"1111111-'\JOII~ICIU. 

I POITIIIA 
!lr•llll .. lio.,•llftl 

CITIIIOIIAI 'UIIfiOiolll -'-'-'-' •. '-'..c--j-·~·~~U~'~~"'"::~:=:.~~~~~l~:~~·:.~:·_ 

., .• ,,,,. • ''" .. '' "-'"'"'"'"'u" 
n..wt l"'"" ••• 11. 11 
CIMU.C ••ollol' 
Q.l.\\1 • • .... 11 
Q.\1,~ o • lo I o I ----............................................................................. 

-·---II.:::·"C::::'"'".::::""'".::::"'".::::"'".::::'"'".::::'"'""-'"1 .::.:'"'.::::"".::::"'".::::'"".::::"'".cj..' .::::'"'".::::'"'".::::'"".::::'"".::::"'".::::'"'"=""'"'" 
. ;~:~.-..'!::;o~ u .. ,..,~, w ~::~::~:::~:;:,:·~.:~:;~;;~::~:::~:~::·c·'.~:::'-1_.~ .. ~·~"~'"~'"~'"~'"~"~"~'"~;_::_::_::_::_::::.::_~:.~~~~:~: 

tU•a<nt.•lllfl li '·!::~::l:;,:•lo,.oliol IHN'l.,lllll ~5 't'" ::: !! :!! 

:::::·:::::::::::::::::-:::::::: 

~------------~----------~-~""::·~·- __ ._._._ .. _._._,-
::::•::::::::::::::::::~:::;_ •:::::::':::::::•::: ::::::::::••::::::::::::::::::: 
11 • loouohl•• ;, l!ilo1o -·---- -n,;~~w;~~-·-;-;;·~j;';õ-

• ilno II•IWI•·IIOI ~)!~~ ~ : :: :: : :: 
114\.11. ·.•• "'" 

........................ ~:::- -::=::-........... ~.:..:....-... -.... :.:.. ... :.:.. ... :.. ..... ·-.. 

!.!!...!..!.!!. 
!r.ri11of• 1• do ""'o I' ~ .. 'llfrul••l•l R0 I 6U ~ ~· H •• ~lflll«o 4• U71\ 

. t•III'U ! DfPIOIIACI._ 

~t'l~ll.lr ! ~·!UO 

~~!..'-~ !!!.. ti!!:!!.CJ! 
fl'l~lr.tl I h•\~1 

. ;.·;~:;-;;·:~:~~---~ --~;;,.:;:;;;~ ... -
-·--;;;i;,";;-';;'i:'.·-,·,;;.-, -·-· -----i~:~';6~,;----

'"""''"''" 
I' l .. lfllolf 

I' ,., rotlrl• 

,, \t"r,.;,,. I 
lloiii,U 

h.ou,oo 

,:.ou,ot 

-·---·-.. -·----'-·----- -· I 

'" 
"' 
"' 
"' 
'" 
'"' _, __ 

!rH;Info I' "' "'"'• I' •• honU••I•I o.• I -10 ft J4 •• J•.trco .l1 1\1'1) 
fJI",' ! IU(ol~lhl•l 

CI\Dic.J I M•UO 111 LT·~·I~ft 

----;;;-~~------~~~~~;;-_-

• , u ....... ~w··••• "·'·~·~' 

VI~U'"'~Tn _Oio JILUID IIIN>I~ 
' (ti 

Dl~li'II'.'":J D? r•rur.o 

Aooolller ... hUM 

li •eru ll••~lh .U,SII,DD 
Jt lllfn , .. ,~•h II.IU,DI 
lt loout t•uuh lf,rtt,IO 
,li loo1u u••••l~ I,UI,If 
U Won 1•••u11 I,JU,tt 

·---L~-.:.:....:._ __ 

" . 
LEI N,o ~.517, DE 17 DE MARÇO DE i97B 
Reajusta os vencimentos o salários doo servidores da 

. Câmara doo Dopuladoo, o dá outras provldêMiaa, 
o Presidente da República: 

Fnço sa.bet que o Congresso Na.clonul decreta c eu sanciono n. 
seguinte Lei: 

Art. 1,0 Os ntunls vn.!orcs de vencimentos, saló:rlos e grntlfl .. 
cnçõe~ dos servidores cm o.t1v1dndc, dn Cdmnrn. dos Deputo.dos, n 
que se referem os Anexos I c II dtL Lei n.o 6.408, de 20 de mnrço 
de 1977, Bão reajustados em 38% I trinta c oito por cento!. 

Art. 2.0 Os proventos de lnntlvidnde tlcnm rcnju.•tndos no · 
mesmo perccntuni cstnbelecldo no nrtl~o anterior. 

Art. 3.0 O snió.rio-tnmllln é lixado em Cr$ 81,00 (oitenta e 
um cruzelroSJ, 'por dependente, n pnrtlr do l,o do mnrço do 1078, 
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Art. 4.0 O reajuste de vencimentos, salários, grati!lcnçóes c 
proventos, concedido por esta Lei, vigora a partir de 1,0 de março 
C.e 107&. 

Art. 7.o Nos resultados dos có.lculos provenientes da o.pUcn
çúo d-esta Lei serão desprezadas as !rações de cruzeiro, inclusive 
cm relação aos descontos que 1ncid1tem sobre o vencimento ou 
salário. 

Art. 5.0 As CIW!ses das Categol'ias FU'Jlclona!s Integrantes do 
r-lano de Classl!lcaçiio de Cargos lnstltuldo pela Lei n." 5 .645. de 
10 de dezembro de 1070, que possuam, em sua estrutura salarial, 
ELS Referências 1 e 2, da escala de vencimento constante da Lei 
n.0 6,408, de 29 de março de 1977, passam a Iniciar-se na Refe
rência 3. 

Art. 8.0 A despesa decorrente será atendida à conta das do
tações constantes do Orçamento da União. 

Art, 9,0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 6.0 A Classe "A" da Categoria de Motorista Otlclal pW!sa 
a inlclar-se na Re!erêncJa 14, c a c:asse "A" das categorias de 
P.gente de Portaria. Agente d·e Serviços de Engenharia e Auxiliar 
Operaclonal de Serviços Diversos, na Rcterêncta 3, alterando-se. 
conseqüentemente, o Anexo III da Lei n.o 6.325, de 14 de abril 
de 1976. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrár!o, 

BrW!llla, 17 de março de 1978; !57 .0 da Independência e 90,0 

da República. - ERNESTO GEISEL - Mário Henrique Slmon
sen - João Paulo dos Reis VeUoso. 

ANEXO I 

ESCALA DE RETRIBUIÇAO DOS CARGOS EM COMISSAO E FUNÇOES DE DIREÇAO OU ABSISnNCIA 
INTERMEDIARIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Grupos 

a) Dlreção e Assessoramento Superiores 

b) Olreção e Assistência Intermediárias 

Níveis 

CD·DAS-6 
CD-DAS-5 
CD·DAS-4 

CD-DAB-3 
CD-DAB-2 
CD-DAS-1 

Níveis 

Venelmenlo 
Mensal 

Cr$ 

26,000,00 
23.400,00 
22.100,00 

18.850,00 
16.900,00 
14.300,00 

Correlação com categorias de nl
vel superior 

CD-DAI-3 
CD-DAI-2 
CD-DAI-1 

Correlação com categorlaa de 
nlvel médio 

CD-DAI-3 
CD-DAI-2 
CD-DAI-I 

ANEXO II 

Representação 
Men.ul 

Valor Mensal 
de 

Gralltlcação 

3.250,00 
2.470,00 
1.950,00 

1.950,00 
1,690,00 
1.300,00 

% 

60 
55 
50 

45 
35 
20 

ESCALA DE VENCIMENTOS E RESPECTIVAS REFERtNCIAS 
DOS CARGOS EFETIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Valor monJal Valor mensal Valor mensal 
de Vencimento Rei. de Vencimento Rei. de Vencimento Rei. 

Cr$ Cr$ Cr$ 

17.3o6,oo 57 6,847,00 38 2. 707,00 19 
16.481,00 56 6.523,00 37 2.580,00 18 . 
15.697,00 55 6.211,00 36 2.458,00 17 
14.951,00 54 5,916,00 35 2.341,00 16 
14.238,00 53 5,635,00 34 2.230,00 15 
13,561,00 52 5,366,00 33 2.124,00 14 
12.914,00 51 5.111,00 32 2.022,00 13 
12.299,00 50 4.868,00 31 1.926,00 12 
11,714,00 40 4,634,00 36 1.834,00 11 
11.156,00 48 4.413,00 29 1, 748,00 lO 
10,624,00 47 4.202,00 28 1.665,00 9 
10.117,00 46 4,001,00 27 1.584,00 8 
0,635,00 45 3.811,00 26 1.508,00 7 
0.178,00 44 3.620,00 25 1.437,00 6 
8, 730,00 43 3.456,00 24 1.368,06 5 
8.323,00 42 3.291,00 23 1.303,06 4 
7.027,00 41 3.!35,00 22 1,242,00 3 
7.540,00 40 2.986,00 21 1.184,00 2 
7,190,00 30 2,843,00 20 1,128,00 1 

PubliCiçtlo no DIAr1o Otlc:lal n.o cu, do :10·3·1071. 
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LEI N,0 G. 645, DE lO DE DEZEMBRO DE 1970 
Estabelece diretrizcs para a clnssitlcnção de car~:os do 

Serviço Civil da União c das aut.1rqulas federo.!•, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber qu·~ o congresso Nacional decreta c cu sanciono n 

seguinte Lei: 
Att. 1.0 A c;nsslflcnçüo de cargos do Serviço Clvll da Uniúo c 

das autarquias federais obedecerá às dlrctrlzcs cstnbclccl~ns na 
presente lei. 

Art. 2.0 Os cargos serão clnssitlcados como de provimento, em 
comissão e de provimento ctetlvo, enqundrnndo~sc, basJco.mente, 
nos seguintes Grupos: 

De Provimento em· Comissão 

I - Dlreção e Assessoramento Superiores. 

De Provimento Efetlvo 

II - PesQuisa Cientifica c Tecnolgicn 
III - Diplomacia 
IV - Magistério 

· V - Pollcla Federal 
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
VII - Artesanato 
VIII - Serviços Auxiliares 
IX - Outras atlvldades de nlvel superior 
X - Outras ntlvldades de nível médio. 
Art. 3.0 Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trn

bnlhos ou o nlvel de conhecimentos aplicados, cada Grupo, nbrnn~ 
gendo várias atlvidades, compreenderá: 

I - Dlreção e Assessornmento Superiores: os cargos de dlreção 
e nssessoramento superiores da administração cujo provimento de
va ser regido pelo critério da confiança, sesundo fOr estabelecido 
em regulamento. 

II - Pesquisa Cientifica e Tecnológica: os cargos com atri
buições, exclusivas ou comprovadamente princlpnls, de pesquisa 
cientifica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exiJa diplo
ma de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente 
c não esteJam abl'llllgidos pela legislação do Maglsterio Superior. 

m - Diplomacia: os cargos que se destinam a representação 
diplomática. 

IV - Magistério: os cargos com ativldades de magistério de 
todos os nlveis de ensino. 

V - Policia Federai: os cargos com atribuições de natureza 
policial. 

VI - Tributação, Arrecadação e Flscnilzação: os cargos com 
atlvldades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos 
tederat.. 

VII - Artesanato: os cargos de atlvldades de natureza perma
nente, prlnc}pals ou nuxma.res, relacionadas oom os serviços de nr
tlfice em suas várias modalidades. 

VIII - Serviços Auxlllares: os cargos de atlvidades adminis
trativas em geral quando não de nlvel superior. 

IX- outras atlvldades de nlvel superior: os demais cargos pa
ra cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino 
ou habllltação legnl equivalente, 

X - Outrns atlvldades de nlvcl médio: os demais cargos para 
cujo provimento se exija diploma ou certltlcndo de conclusão de 
curso de grau médio ou hnbllltação equivalente. 

Parágrafo único. A.i atlvidndes relacionadas com transporte, 
conservação, custódio., operação de elevadores, limpeza. c outras as
semelhadas serão, de preferência, objeto de execução indlretn, me
dlnnte contrato, de acordo com o a.rt. 10, A 7,0 , do Dccreto-le~ n.0 

200, de 25 de fevereiro de 1967, 

Art. 4.0 Outros Grupos, com carnctcristlcas próprias, diferen
ciados dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos 
ou úe,membrados daqueles, se o justillcnrcm as necessidades da 
.ildmlnlstrnção, mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 5.0 Cada Grupo tcru sua própria escala de nivcl a ser 
OJ.provnda pelo Poder Executivo, n.tenCendo, prlmordlnlmcntc, nos 
seguintes fatores: 

l - lmportúncia da ativldadc para o desenvolvimento nacional. 

li - Complcxldudc c responsabilidade das atribuições cxc•·cl
da..c;; c 

III - Qunll!icnções requeridas Plll'n o desempenho das atri. 
bulções, 

Pnrúgrnro Unlco. Não havcrn correspondência. entre os nivci.l 
dos diversos Grupos, para nenhum etclto. 

Art. 6.0 A nsccnsão c n. progressão tunc1onnis obedecerão n 
critérios selctivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, n.s~ 
saciados a um sistema de treinamento c quall!lcação destinado a 
assegurar a permanente atualização c elevação do nlvci de efici
ência do funcionalismo. 

Art. 7.0 O Poder Executivo elaborará c expedirá o novo Plano 
de Classiflcaçüo de Cargos, total ou parcialmente, mediante decre
to, observadas as disposições dcstn lei. 

Art. 8.0 A implantação do Plano será tcita por órgãos, atendi· 
da uma escala de prioridade na qual se levará em conta. preponde~ 
rn.ntcmentc: 

I - a Implantação prévia da reforma administrativa, com ba.!c 
no Decreto-lei n.O 200, de 25 de fevereiro de 1987; 

II- o estudo q~anUtativo c qualitativo da lotação dos órgãos, 
tendo cm vista a nova estrutura e atribuições decorrentes da provi
dencia mencionada no Item anterior; e 

m - a existência de recursos orçamentários para lazer lace 
às respectivas despesas. 

Art. 9.0 A transposição ou transformação dos cargos, em de
corrência da st.~temáttca prevista 11esta lei, processar-se-à. gradn
tivamente considerando-se as necessidades e convcniênctns da Ad
ministração e, quando ocupados, segundo critérios seletlvos a se
rem estabelecidas para os cargos Integrantes de cada Grupo, In
clusive através de trl!lnamento Intensivo e obrigatório. 

Art. !C. O órgão centrai do Sistema de Pessoal expedirá as 
normas e Instruções necessárias e coordenará a execução do novo 
Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos Integrantes da Pre
sidência da República e autarquias, dentro das respectivas Jurisdi
ções, para aprovação mediante decreto. 

1 1.0 o órgão centrn! do Sistema de Pessonl promoverá as me
didas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente 
atuallzado. 

1 2.0 Para a correta e uniforme Implantação do Plano, o órgão 
central do Sistema de Pessoal promoverá gradatlva e obrigatoria
mente o treinamento de todos os servidores que participarem da 
tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com esse obJetivo. 

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orlentaçªo doo tra
bn!hos de elaboração e execução do Plano de Classlflcaçao de Car
gos, haverá, em cada Ministério, órgão Integrante da Presidência da 
República ou autarquia, uma EQuipe Técnica-de alto nlvel, sob a 
presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in
cumbência de: 

I - determlnar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem 
abrangidos pela escala de prioridade a que se refere o art. 8.0 desta 
lei; 

II - orientar e supervisionar os levantamentos, bem como rea
lizar os estudos e análises indispensáveis à Inclusão dos cargos do 
novo Piano; e 

III - manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os 
contatos necesaár!os para correta elaboração e Implantação do 
Plano. 

Parágrafo único. Os memoras das Equipes de que trata este 
artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de ór
gãos intesrantes da Presidência da República ou de autarquia, de
vendo a escolha recn.tr em servidores que, pelo. sua nutorldade ad
ministrativa e capacidade técnica, estejam cm condições de expri
mir os objetlvos do Ministério, do órgão Integrante da Presidência 
da República ou da autarquia. 

Art. 12. O novo Plano de Classltlcação de cargos a ser lnstl
tuido em aberto de acordo com as dlretrlzes expressas nesta lei, 
estabelecerá, para cada Ministério, órgão integrante da Presidência 
da República ou autarquia, um número de cargos Interior, em re
lação a cndn grupo, nos atualmcntc existentes. 

Parágrafo único, A não observàncln dn norma contida nesta 
nrUgo somente será permitida . 

nl mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a 
niio hnvcr numcnto de despesas; ou 

bl cm cnsos excepclonnls, devidamente justitlendos perante o 
órgiio central do Sistema de Pessoal, so invli\vcl a provldlmcln lndl
cndc. nn nlincn anterior. 
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Mt. 12. Observado o dlspooto na Seção VIII da Constituição 
c u:n particular, no seu nrt. 97, as fomws de provimento de cargos, 
no Plano de Clnsslf'lcação decorrente desta lei, .o::eri":o cstahclccidns 
c disciplinadas mediante norrnns regulamentares espcci!ieas, não 
se lhes aplicando às disposições, a respeito, contidas no Estatuto 
dos Funcionários Publicas Civis da União. 

Art. 14. o atual Plano de Classl!Jcação de cargos do Serviço 
Civil do Poder.Executivo, a que se refere a Lei n.0 3. 780, de 12 ae 
julho de ID60 e legislação posterior, é considerado extinto, observa
das as disposições desta lei. 

Parágrafo único. A medida que !or sendo Implantado o novo 
Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, clnsslrtcados 
conforme o sistema de que trata· este artigo, passarão .a Integrar 
Quadros Suplementares c, sem prcjulzo das promoções e acesso que 
couberem, serão suprimidos, quando vagarem. 

Art. 15. Para eleito do disposto no art. 108, I 1.0, da Consti
tuição, as dlretrlzes estabelecidas nesta lei, Inclusive o disposto 
no art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão à classificação dos 
cargos da Poder Legislativo, da Poder Judlcllirlo, do• Trlbunals de 
Contas da União e do Distrito Federal, bem como à classificação 
dos cargos dos Territórios e do Distrito Federal. 

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de dezembro de 1970: 149.0 da Independência e 82.0 

da República. - EMtLIO G, M2DICI - Alfredo Bu.ald - Adal
berto de Barres Nunes .,... Orlando Gelsel :_ Alárlo Glbson Barboza 
- Antônio Delfl:n Netlo - Mário David Andreazza - L. F. Clrr.e 
Lima - Jarbas G. Passarinho - Júlio Barato. - Márcio de Souza 
e Mello - F. Rocha Laroa- Marcus Vlniclus Pratlnl de Moraes -
António Dias Leite Júnior - João Paulo dos Reis Velloso - José 
Costa Cavalcantl -.HycJno C. Corsettl, 

LEI N. o 6. 325, DE !4 DE ABRIL DE 1976 
Aplica aos servidores da Câmara dos Deputados dls

JIOSlções do Decreto-lei n.o 1.445, de 13-2-76 (reajusta oa 
vencimentos e salãrios dos Servidores Civis do Poder Exe
cutivo, dos membros da Mar!straturà, do Tribunal de Con
tas da União), e dá outras prov!dnclas, 

o Presidente da República, 
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sa.nclono a 

seguinte Lc!: 
Art. t.o Os atuals valores de vencimentos e proventos dos 

servidores, atJvas e lnattvos, da Câmara dos Deputados são rea
justados em 36% !trinta por cento), excetuo.dos os casos previs
tos nesta Lei. 

Art. 2.o Os vencimentos doS cargos em comissão da Câmara 
!!'os Deputados Integrantes do Grupo-Dlreção e ASsessoramento 
Superiores, os de que trata o art. 5.0 da Lei n.0 5.901, de 9 de 
julho de 1973, são fixados nos valores constantes do Anexo I des
ta Lei, !lcando a respectiva escala acrescida dos Níveis 5 e 6, e<>m 
os vo.lores fixados no mesmo Anexo. 

1 1.0 Incidem sobre os valores de \·encimentos de que trata 
este artl~o os percentuais de Representação Mensal especl!lca
dos no Ane:<o I, os quais não serão considerados para eleito d·e 
cálculo (c qualquer vantagem, desconto prcvldenclàrlo ou pro
ventos de a~osentadoria. 

§ 2.o - t facultado ao servidor, investido em cargo em co
missão Integrante do Grupo-D!reção e Assessoramento Superio
res, optnr pela retribuição de seu cargo e!etlvo, acrescida de 20% 
(Vinte por cento) do va'or do nível do cargo em comissão, sem 
lazer jus à Rcpresentnção Mensnl. 

1 3.0 Os valores ele vencimentos c de Representançüo Men
su.l, n que se retere este a.rUgo, não se apllcnm nos funcionó.rlos 
que se tenham aposentado com ns va.ntngens de cargo em comis
.s;\o, cujos proventos são rcnjustndos em 30% ltrlntn por ccntoJ, 
na con!ormldnde com o diSJ>OSto no art. 1.0 desta Lei. 

l 4.0 A reestruturação do Grupo-Direção e ASsessoramento 
Supe,!ores e n classltlcnçilo na respectiva escala de Nlvels, !ar
se-:io por Ato da Mesa da C{lmara dos Deputndos. 

Art. 3,0 As grntl!lcaçõcs correspondentes às !unções lnte
~rnntcs do Grupo-Direçüo e Assistência Intcrmcdllir!ns, Código 
CP-D.\1-1 lO, serão reajustados nos valores !lxados no Anexo I 
desta Lei. 

Pnrt\gra!o imlco. A somn da Gratltlcaçiío por Encnrgo de 
Dlrcçilo ou Assistência Intcrmedh\rla com n retribuição do servl
~or, lleslr.nndo pnrn exercer a correspondente funçfw, nüo poderá 
u!Lrnpassnr o \'nlor do vencimento, ncrcscldo da Rcprcscntnçt1o 
Men.snl, rtxndo pnm o cargo cm comlssüo lntegrnntc do Grupo-

Dlreçro c Asscssoramento Superiores, a que estiver dlrctamcnt,:; 
subordlnad~. 

Art. 4.0 A escala de vencimentos dos co.rgos efctlvos dos ser
vidores cm atlvldades, lncluldos nos Grupos de Categorias Fun
cionais compreendidos no Plano de Classl!lcação de Cargos, é a 
constante do Anexo II desta Lei. 

1 1.0 As Re!erênclns, espeel!lcadas na escala de que trat.1 
este artigo, Indicam os valores de vencimentos estabelecidos para 
cada classe das diversas Cntcgor1as F'Uz:lc!onnis, na !arma do Ane
xo III desta Lei. 

1 2.0 Na Implantação da re!erlda escala, será aplicada ao 
!unclonàrlo a Re!erêncla de valor de vencimento Igual ao que lhe 
couber em decorrência do reajustamento concedido pelo artl~o 
I .O desta Lei. 

I 3.0 Se não existir, na escala constante do Anexo II, Re!e
réncla com o valor de vencimento indicado no parágrafo ante·· 
rlor, será. aplJcada ao servidor a Referência que, dentro da classo 
a que pertencer o respectivo cargo, na !arma estabelecida no Ane
xo UI, consignar o vencimento de valor superior mais próximo 
de que resultar do reajustamento concedido pelo artigo 1.0 desta 
Lei. 

Art. 5.0 Os critérios c requisitos para a· movimentação do 
servidor, de uma para outra. Re!erêncla. de vencimento, serão es
tabelecidos mediante regu,Iamentação da Progressão Funcional, a 
ser baixada por Ato da Mesa da Câmara dos Deputados, nas mes
mas bases e critérios fixados para o Poder Executivo. 

Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor 
do vencimento estabelecido para a classe !lnal de cada Categoria 
Funcional, correspondem à Classe Especial a que somente poderão 
atingir servidores em ·número não superior a 10% C dez por cento) 
da lotação global da Categoria, segundo cr)térlo a ser estabelecido 
na referida regelamentação. 

Art. 6.0 !l: Instituída a Gratl!lcação de Atlvldade, com as ca
racterísticas, dellnlção, benellclárlos e base de concessão previstas 
no Anexo rv desta Lei, não podendo servir para cálculo de qual
quer vantagem, lndenlzação, desconto prevldenclárlo ou proventos 
de aposentadoria. 

Parágrafo único. A Gratltlcação de Atlvidade !Jca Incluída 
no conceito de retribuição, para e!elto do disposto no 1 2.0 do ar
tigo 2.0 e no parágrafo único do artigo 3.0 desta Lei. 

Art. 7.0 As Categorias Funcionais de Técnico Legislativo e Ta
qu!grato Legislativo, cujos Integrantes estilo sujeitos à jornada 
de 8 (alto) horas de trabalho, aplica-se a Gratl!lcação de Atlvt
dade instltulda pelo artigo s.o desta Lei. 

Pará4!ra!o único. A Gratl!lcação de Atlvldade a que se re
fere este artigo não servirá de base para o cálculo de qualquer van
tagem, lndenlzação, desconto prevldenclário ou proventos de apo
sentadoria. 

Art. a.o Aos cargos Integrantes das Categorias Funcionais co
muns à Cümara dos Deputados. e 110 Poder Executivo serão aplica
dos os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratl!lca
ções c condições de trabalho !lxados para aquelas Categorias pelo 
Decreto-lei n.~ 1.445, de 13 de !everelro de 1976. 

Art. 9,0 • O percentual referente à Gratl!lcação por Trabalho 
com Ralos X ou substãnc!as Radloatlvas é !lxado em 46% (qua
renta por cento!, de contormldade com a Lei n.0 1.234, de 14 de 
novembro de 1950, calculados sobre o valor do vencimento perce
bido pelo servidor. 

_ Art. 16. As Gratl!lcações pela Representação de Gabinete so
rno lixadas por Ato da Mesa da Càmarn dos Deputados, com base 
nos principias e valores estabelecidos para o Poder Executivo. 

Art. 11. O reajustamento dos proventos da !natividade, na 
forma assegurada pelo artigo 1.0 desta Lei, Jncldlrli, exclusivamen
te, sobre n parte correspondente no venctmento-bnse, sem retlexo 
sobre outras parcelas de qualquer nnturezn tntegro.ntes do proven
to, re33alvada, apenas, a referente à gratl!lcnção adicional por 
tempo de serviço. 

Art. 12. O reajustamento de vencimentos c proventos conce
clldo por esta Lei e o pagamento das Representações Mcnsals e da 
Oratl!!cação de Atlvldnde nos casos c percentuais especificados, 
vigorarão a partir de 1.0 de março de 1976. 

Art. 13, Nos resultados dos cálculos decorrentes da aplicação 
desta_ Lei serão desprezadas as !rações de cruzeiro, Inclusive em 
relaçao aos descontos que Incidirem sobre o vencimento ou pro
vento. 

Art. 14. A despesa decorrente da aplicação desta Lei será 
atendida à conta dll.'l dotações constantes do OrçamenS:o da União. 
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Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica· 
çilo, revogadas as disposições em contrário, 

Brasilla, 14 de abril de 1976; 155.0 da Independência e 88.0 da 
República. ERNERTO GEISEL - Mário Henrique Slmonsen -
Joao Paulo dos Reis VeUooo. 

(Ãs Comlssõrs dr Con.l'tllulrda r Junlçu, dr Str~•iço Público CMI r dt• 
Finan(a.f. J 

O SR. PRESIDENTE (Luit: Viana}- O Expediente lido vai à publicação. 
A Presidência comunica oo Plenário que considerou prejudicados os Requeri· 

mentes n•s 176, 195 a 201, 211, 232, 245, 254, 289 c 290, de 1978, cm virtude deus 
matérias peninentes, ou seja, os Projetes de Lei do Senado n9s IS, de 1974; IS, 121, 
202, 211,230 e 257, de 1975: 2 e 46, de 1976: 8, 77 e 190, de 1977: ll e 15, de 1978, 
terem sido arquivados, uo final da lesishnura passada, nos termos do art, 367 do Rc· 
simento Interno. 

Os referidos requerimentos vão ao Arquivo. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre o mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
I •-Secretário. 

E lido o stgulntt 

Of. 395/78 

N• 
RCtilico autósrafos do 
Projeto àe Lei 
n• 5.124·A, de 1978. 

Senhor Secrcu1rio, 

Brosllia, 6 de dezembro de 197K. 

Tenho a honro de solicitar o Vossa Excelência as sesuintcs retilicações nos autó· 
srufos referentes ao Projeto de Lei n• 5.724-A, de 1978, que acrescenta artigos à Lei n~ 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre o mercado de valores mobiliários 
c cria a Comissão de Valores Mobiliários", por ter havidoomiuãoem sua feitura: 

- incluir o scsuintc nn. 4v: 
An. 4• Esta lei entrnrá cm visor na data de sua publicação. 
- rcnumcrar o otual an, 4• para art. S• 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de 

elevada estima c distinta consideração.- Djabu Btau, Primeiro-SecretArio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com referência ao expediente que acaba 
de $er lido, a Presidência comunica ao Plcnârio que, atendendo a solicitação da 
Câmara dos Deputados, determinou a remessa .de novos autósrafos do Projeto de Lei 
da Câmara n• 13S, de 1978, com as c:orrcçõcsdcvidas, à Prcsidencia da República. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicação que será lida 
pelo Sr. 1•-Scc:rctllrio. 

E lida a stgulnlt 

Senhor Pruidentc 

Em obedienc:ia ao dispasto nos aru. 6S c 8S do Resimcnto Interno, tenho a honra 
de encaminhar a Vossa Excclencia as indicações nominais dos titulares c suplentes das 
Comissões Permanente~. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1979, - Senador Paulo Brouard, Lldcr da 
Minori~. 

Tlllllom: 

I. Evelásio Vieira 
2. Leite Chaves 
3, José Ric:ha 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

Suplentes: 

I. Asenor Maria 
2. Amaral Peixoto 

Tltullm: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

Suplentes: 

I. Evandro Curreirn 
2, Asenor Maria 
3, Mauro Bcncvides 

I. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Titul•m: 

I. Hugo Ramos 
2. Leite Cha11es 
3, L(azuro Barbela 
4, Nelson CarneirO: 
5. Puulo Drossurd 
6, Franco Montoro 

Suplentes: 

I, Orestes Quérica 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Tltularr!lo: 

I. lturnur Franco 
2. Uzuro Barboza 
3, Adulberto Sena 
4. Mauro Bencvidcs 

Tllulares: 

I. Roberto Saturnino 
2. Itamar Franco 
3, Marcos Freire 
4, Pedro Simon 

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL 

Suplentc!i: 

I. Henrique Samillo 
2, Roberto Saturnino 
3, Gilvan Rocha 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

Suplentts: 

I. José Richa 
2. Cunha Lima 
3, Tancredo Neves 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tltularrt: 

I. Adalberto Sena 
2. Evclásio Vieira 
3, Frunco Montara 

Tllularrt: 

1. Cunhu Limu 
2. Tuncredo Neves 

&lplenles: 

I. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

&lplenres: 

3. Roberto Soturnino 

I. Paulo Brossard 
2. Marcos Frei r-: 
3, Lázaro Barboza 
4. José Richa 4. Amarul Peixoto 

S. Pedro Simon 
6. Mouro Bencvidcs 

Tlllllam: 

I. Franco Montoro 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Suplenln: 

2. Humberto Lucena 
I. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

3. Jaison Barreto 

Titulares: 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

TUul1rn: 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Suplentn: 

I. Gilvan Rocha 
2. Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

&lplentes: 

I. Huso Ramos 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

Tllul1rn: 

I. Paulo Prossard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Frunco 
4. José Richa 
S. Amurai Peixoto 
6, Tancredo Neves 

Thul1re•: 

I. Gilvun Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Jaison Burrcto 

Suplenles: 

I. Marcos Freire 
2. Mauro Bencvides 
3. LeitcChavcs 

COMISSÃO DE SAúDE 

Suplenres: 

I. José Richa 
2. Adalberto Sena 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl. 

Tltul1res: 

I. Adalberto Sena 
2. Asenor Maria 
3, Hugo Rumos 

Suplenlr!i: 

I. Cunha Limu 
2. Juison Durn:to 
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I. 

2. 

l. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBI.ICO CIVIL 

Tllul1rrs: Suplrnlr": 

Evandro Carreira I, Orestes Quê:rica 

llumbc:rlo Lucena 2, Evclltsio Vieira 

Lázaro Barboza 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E 
OBRAS PúBLICAS 

TUul•re1: Suplentc.os: 

1, Evandro Curreiru 

.:!. l6zaro Barboza 

3. Orestes Quércia 

I. Leite Chaves 

2. Agenor Maria 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- A comunicação lida vai à publicação. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I9·Sccrctário. 

E lida a .srguintr 

OF. N• 11/79 

Brusflia, 13 de murço de 1979. 

Sr, Presidtntc, 
Nos termos do Anigo 86 do Regimento Interno, tenho a honra de comunicar a 

Vossu E~tcc:lência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
sub~tituiçào do nobre Senador Roberto Salurnino pelo nobre Scnud~r .José .Richa, ~~~ 
Comissão que dará parecer sobre a Resolução n• 69, de 1978, que soh:lla u mstalaçao 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito a fim de apurar a gravidade dos fatos 
revelados pela Revista Dtr Spitgtl, da Alemanha, relacionados com a execuçào do 
Acordo Nuclear Brasil-República Federal da Alemanha. 

Aproveitou oportunidade pura renovar a Vossa Excelência o testemunho de :tlto 
apreço c fundamentada consideruçào.- Paulo Brouard. 

o SR. PRESIDENTE (luiz Viuna)- Será feita a substituição soliciusda. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

E lido o .srguintt 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1979 

Re,oaa •letra '"b'\ do arllao 6:Z d1 Con101idaçio d•• Ltl1 do Trab•· 
lho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jf Fica revogado u letru "b" do artigo 62 da Consolidação das leis do 
Trabulho, aprovada pelo Dc:crcto·lc:i n• .S.4S2, de 19 de maio de 1943. 

Art. 2• Esta lei cntrnrá cm vigor na data da sua publicação, 

JuJIJncaçio 

O CapUulo li, do T!tulo 11 da Consolidação das leis do Trabalho, cuida du dura· 
çào da jornada normal de trabalho, em qunlquer atividadc privad~, estabelecendo um 
limite de oito horas, como regra genCric:a, podendo haver acrl:sc1mo de horas suplc· 
mentares, com remuneraçüo superior. . 

Todavia, o "c:tput" do art. 62 exclui desse regime os vigias, lixundo·lhes u JOrnu-
da normal de trubalho cm dez horus. . 

Esse crit6rio parece-nos de todo injusto, pois acaba provocando preJulzos de toda 
a ordem pura esses trubalhadores, . . 

De fato, cmborn o dispositivo cm apreço assegure o descanso scm~nul pura o"~~
gius, 11 16m de isentA-los da obrigutoricdudc da prcstaçilo de outros serVIÇOs, nilo comi· 
dera que suautividudc é cKcrcida, viu de resra, no perlodo noturno, . . . 

Ora, a própria CLT atribui uo trabulho noturno um tratumcnto prt\lll~gla~o, cm 
r unção do muior dc~gastc que provoca no empregado .que subvc~tc us con~1çôcs ~at~· 
rui5 de vigllia c descanso, ou seja, trabulhundo à no1tc c dormmdo de dm, procc~so 
reconhecidamente prcjudiciul uo organismo, . . .· . 

De outra parte, aos vigias tumbém nilo se aplicam quaisquer outro~ d1~po~1UVo~ 
do Cllpltulo cm questilo, Ficam ele~ à margem de direitos fundamen.tuls, conH~, Jlor 
cKr:mplo, horas extras (urt. 59), pcrlodos de descanso (art. 66), rc:g1me e~pccml de 
trubalho cn1 domingos c feriados (urt. 6K), intervalo puru ulimcntuçi\o (urt. 71 ), c 
outros ussegumdos illJUeles que truhalhum cm condiçt)c~ nor.muis. . , . . . 

f'ortanto, Ctlm u Jlropósito de pó r termo 11 estado de cmsns ass1m d1scnm1nutt~r.w, 
csturno~ ltugerindo u rcvoguçào puru c simple~ du letru "h" do urt. ~~~ du. CLT .. h:lln 
is\u, 0 ~ vigiu~ lkan)o 11 \Uivo duquelit mcncionudu murl!inulililt;ilu, US\Uillllllltl direito~ 
'lUC janmis deverium ser-lhes retiriHhls, 

Sul ii dus Sc\~t)cs, I J d~ lllilrçu de 11Ji9,- On•"ll'~ QuL'rclu. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI N• 5.452, de I• DE MAIO DE 1943 

Aproi'!J o ConsolldaçàodaJ Lf'iJ do Trahalho. 

. ...................................................................... . 
Art. 62. Nilo se compreendem no regime deste Capítulo: 

b) os vigias, cujo horârio, entretanto, nào ,deverá exceder de del hon•~. c que n;io 
estarão obrigados à prestação de outros serviços, ficundo·lhes, ainda, usscgurotdo o 
descanso semanal; 

............................................................... 
(Ã.s ComluÜt1 d~ Corutiluir'ao t Justiça r Ltgúlariio Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que ncabu de ser lido será 
publicado c remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que scrilo lidos pelo Sr. 19-Secrctário. 

Sdo lido.s o.s .s~gulnl~.s 

REQUERIMENTO N• 30, DE 1979 

Nos termos do disposto no an. 367 do Regimento Interno, req\Jciro o dcsarquiva
mento do Projeto de Resolução n• 1/75, que imprime novn rcd:.:çào ao urt. 7~ do 
Regimento Interno, c adita-lhe parágrafo visando permitir que o Preside.n~e ~ons11tua, 
durante os pcrlodos de recesso do Congresso Nacional, comissões cspcc1a1s mternas c 
externas, feita a reconstituição do processo, se necessária. 

Saiu das Sessões, 13 de março de 1979. -ll1mar Fr1nco. 

REQUERIMENTO N• 31, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarq~iv~
mcnto do Projeto de Rcsoluçilo n9 12/75, que dispõe sobre a denominação c atribUI· 
çõcs da Comissão de Economia, feita a reconstituição do processo, se nc:Celtsária. 

Saiu das Sessões, 12 de março de 1979.- h1m1r Fr1nco. 

REQUERIMENTO N• 32, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamcnto do Projeto de Resolução n9 53, de 1976, que acrescenta alínea ao art. 407. 
do Regimento Interno do Senado Federal, feita a reconstituição do processo, se nr:ccs· 
sária. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1979.- Uam1r Fnmco. 

REQUERIMENTO N• 33, DE 1979 

Nos termos do disposto no art, 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarquiva
mcnto da 1ndicaçào n' 002/75, que sugere a Comissão Dirclora do Senado Federal. 
no scnlido de se instituir, no Senado Federal, estágio para universitários, nos moldes 
do existente na Câmara dos Deputados, feita a reconstituiçilo do processo, se neccssá. 
riu. 

Sala das Sessões, 12 de marc;o de 1979,- U1mar franto. 

REQUERIMENTO N• 34, DE 1979 

Nos termos do disposto no urt. 367 do Regimento Interno, requeiro o 
dcsarquivumc:nto da Indicação n9 4/75, que nos termos do art. 247 do Regimento 
Interno, c de acordo com o pronunciamento do dia 8·10.75 c aindu cm conformidade 
com a oricnt11çào da Presidência, dada naquela oportunidade, sugerir à Comissão de 
Constituição c Justiça proceder estudos no sentido de CKhuccer st pode o Govctnôl• 
dor do Distrito Federal ser convocado pura prestar esclarecimentos sobre u suu 
administraçilo ao Plcnârio do Scnudo Federal, ou, se ror o caso, formular a cone':ipon· 
dente proposição legislativa, tendo cm vista o que dispõe o§ 1' do art. 17 du 
Constituição Federal, feita a r«onstituiçào do processo, se necessária. 

Sula dus Scssõcs,l2dc ma.r~o de 1979.- hamar Fnnto. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Os requerimentos que acabam de ser lido~ 
s-crilo publicudos c inclufdoscm Ordem do Dia nos lermos regimentais. 

Sobre u mesa, requerimento que .sc:r41ido pelo Sr. 19-Sccrc:tário, 

E lido~ apromdo o stguint~ 

REQUERIMENTO N• 35, DE 1979 

Nos termos do art. 77, § 1'~, alfnea 1, do Regimento Interno, requeiro u prorro
gação, por um ano, do prazo da Comissi\o Parlamentar de Inquérito, criuda pc:lu 
Rcsoluçilo n9 69, de 197M, pura investigar den~ncias formuladas pclu rcvhtu "Der 
Sriegel", da Alcm;lnhu, sobre a execução do Acordo Nuclear Drusll-Alemanha. 

Sul:t dus Sesslk~. 13 de março de 1979.- JarbiUi P1marlnhn, Líder du Muiuriu. 

() SR.J•Rfo:SIUENTE (I.Uil VJunu)- De ucordo com u requerido, 11cu prurro~u· 
Ju, pur um uno, u prulll d11 Comiss~o l'urhnnc:ntur de lnlJUCritu criudu pu r rc~ulw;~u. 

O SI~.I·RESillENn: (l.ui1 Viuml) -Há oradorc~ imcrii(.J,, 
Cun~·cdu u pu lavra ao nuhrc Scnudor Cunhu Lim;1. 
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O SR. CUNHA UMA (MDU- JIB. Jlronunciu o segui nu: dbcur~o.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Scnudorcs: 

Ocupo, nesta dutu, u tribuna du mui~ ultu CnMt do CongrtSMI Nacional, JMra um 
pronunciumcnto que, ao ludo de relevante intercs~e politico du minh:1 terra, encerra, 
iguulmcntc, ru:t:õcs sentimentais da muior profundid:tclc. . . 

Afeito u umu intensa purticipuçào nus utividudcs dos órgi'tos c~tud.unt•~ de lllt~ha 
cidude, ao concluir o curso de Direito, nilo dei continuidudc :10 cxcrdcto de unm ltJc. 
rança efctivu nu vida polftico·partidáriu, limitando-meu ucompanhar a. orie.ntm;i'lll 
dos meus amigos Senadores Argcmiro Figueiredo c Ruy Curnciro, scm rc1vmdtcar 11U 

disputur curgos clctivos. 
Nilo era, Sr. Presidente, um alhc:iumcnto oriundo do desinteresse pclu cau~11 pú· 

hlicu nem inspirudo por aversão às Lides du PoHticu, 
E que, substituindo-me nus lutas do movimento estudantil cu seguir surgindo co· 

mo um dos mais profTcuos Vcrc:udores â Cúmuru Municipal de Cumpinu Gr:tnde, 
apareceu no cenário da vida públicu puruibuna, um jovem cuju intcligCnciu, espirlto 
público, idealismo c honradez, até os seus udverstirios reconhecem c proclamam. 

Estc:jovc:rn, Sr. Presidente, de quem me orgulho de ter sido eleitor c tenho a hon· 
ru de ser irmão, chama-~e Ronuldo José da Cunhu Lima. 

Eleito Deputado estadual cm 1962, como o mais votado do seu Purtido, c reclt:ilo 
cm 1966 como o mais votado daquelas eleições no Estudo du Purufbu, mereceu, U011S 

segllidos, a indicuçào da imprensa pollticu como um dos expoentes do Legislativo 
par11ibano. 

Nus eleições municipais de 1968, uo se concluir uma das muis acirradas cam· 
punhas de minha terra, fucc: à projcçilo politica dos ~eis c11ndidatos que se empenha· 
rum pela conquista da direçào da maior cidade de todo o interior das regiões Norte
Norde/1\e do Pais, Ronuldo Cunha Limu alcançava u vitória, tendo uo ludo, nas sub· 
legendas do MOO, dois brilhantes homens públicos da Paruibu, ambos então Depu· 
tudos Federais, Vital do Rego c Osmur de Aquino, cuja vowçào somud:1 foi supcrior ii 
recebida pelo prestigiado chefe politico da ARENA r.:umpinemc:, o Deputado Scw· 
rino Cubrul, pui do nobre Senudor Milton Cabral, tendo como cornpunhciro~ de 
Legcndu o ex-Deputado Federal Plfnio Lemos e o cutegorizudo Jornulistu c Profc~sor 
Scênio Lopes. 

As ct~mpanhus politicas cm minha cidade, urrcgimcntuvum, naquela época, multi· 
dões entusiusmudas cm passeatas c comleios gigantescos, que ao demonmarcm bem 
antes das urn01s a determinação de suas opções, enriquccium u nossa História Política 
com noli!.vcis exemplos de entusiasmo cfvico c uumentavam sobremaneira 11 rcsponsu· 
bilidadc:dos homens públicos, pois os compromissos com u comunidade crum :tssumi· 
dos nu praça pública, pura onde o povo acorria convocado pelas emissoras de rádio, 
ainda livres das csdrúxulas limitações da Lei falcão. 

Pois bcrn, Sr. Prcsidenlc:, nilo obstante esse triunfo incontcstllve/, adquirido 
unicttmentc com o apoio do povo, pois Ronuldo enfrentou as pressões dos govcrnun· 
tcs du épocu cu força do poder cconômico, mal iniciava uma administração que sc:riu, 
scrn sombru de dúvidas, eficiente, progressista c honrada, meu irmão, 43 dias depois 
da posse, foi inesperada c mulvudumcntc arrancado du Chefia do Municipio de C um· 
pina Grunde, Era mais uma vitima das muitas injustiças cometidas sob o amparo dcs· 
$C instrumento de retrocesso pol11ico c de gurrotcamcnto das Liberdades públicus 
d<ncminado AJ~5. 

Surpreso c amargurado, parti1J pura o Sul do Pu/s u fim de desenvolver cm São 
Paulo c depois na RiodeJanciro, suas utividades de advogado. 

Enfrentou dilicaldudcs c obstâcu/os, musgruças à suu têmpera forjudu nos sacrili
cios de nossa infância e juventude c sobretudo ampurado pelas preces fcrvorosus de 
noss11 devotada mãe, logo vitoriou na cidade grande, conseguindo o respeito dos seus 
colegas c a admiração dos seus clientes. 

Entre.Canto, Sr. Presidente, uo longo desses unos, tenho assistido solidário c incon· 
formado, à umarguru de um idealista, à suudude de um ap11ixomtdo por suu gente c 
sua tcrru, ~ ungústiu dilicilmentc contida de um homem que: truz como destino um:. 
das mais autênticas vocações pura u vida públicn. 

Duruntc esses dez unos que duraram uma eternidade, ele nilo se sutisfez com uma 
bancu movimentudu, nem com us vitórias nos tribunais defendendo seus constituintes. 
R<lnuldo preferiu estar nu Purafba ou uqui no Congresso, rcprc:scntundo o nosso po· 
~o. defendendo os interesses da nossa gente, lutundo pelo desenvolvimento du nossu 
l1tttria, fiel aos seus princrpios de democrutu c nucionulislu. 

Nunca entendemos us razões de sua cnssaçilo, Jumuis o povo da Purulbauec'ttou 
u i ntcrrup~;ílo daquela carreira ascendente c vitorios11, 

Só hâ uma cxp/icuçãa, Sr, Presidente: a inveja, u mald11de, u indiferença em rc· 
l~c;;ilo à vontade soberana do povo, uliurum-sc sob o manto do urbftrio pura colocar 
pedrus no caminho de urn jovem polftico cujo único pccudo cru pensar sobretudo no 
pr<lgrcsso de sua Terra c no bcm-estar do seu povo, sem medir sucrificios pc~souis 
nem c."igir compensações, 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Concede-me V. Ex• um upurte'J 

O SR, CUNHA LIMA (MOO- PB)- Poi• nuo. 

O Sr, Humberto Lucena (MOO- PD)- Solidurizo-mc integralmente com us 
~uus pulavrus cm homenug.c:m u Ronuldo Cunha Lima, um dos muis autênticos lide· 
rc~ du novu gcruÇJ1o de- poHticos puruibunos, e"'utamcntc no dia cm qu.c ~r: 
'(Umplc:tum dez unos da su!ipensilo de: seus direitos politicas por u~ ~llo de urbflriO <lo 
Movimento lle Murço de 1964, E, uo fuzê·lo, desejo tambêm soltcllur u V, E"'' 'Iuc 

-cstcndll as liUus puluvruN a tri:s outros compunheiros, de nossu te~rn que tu.mb~m t.um· 
b1.1ram, nu mesma du!ll, vtlimus da prcpoti:nciu, R<lnuld dt Qumoz, Mfmo SJivctru c 
Jn!>CTJirgino Murunhào. 

F, Í'..ra ClllllJ1Iet:.r u n1inhu intcrvenç;lo no lli~curMl lil.' V. Ex'. cu ltn~wria de 
tran~crcvcr, nns An:1b tio Senado, ai~Uillil~ pal11vr;t~ lJUC um dmjorrutli~ta~ nHm hn· 
llwntcs t.ln pcriudismo hmsileiro r:!icrcvcu ~ohre a~ puniçi\cs "rcvnlueiunár'tu~". cm um 
de seus urtigos pur:1 u Rcvi~ta .\/unr/tl'/1', Duvid Nu~~er, 4uc ê inlcirumentc imu~pcitn, 
por ter sido um dos primeiros comhutcntes do ~lnvimcnto de Mmço de 1964, ulirmou 
ICXIU:IIIIu:ntc: 

"As tmmfcri:nciu.~ de milil:lrcs p:1r:1 u reserva, a ~uspen~Uo de direiltl~ 
políticos, u demissão tlc funcionários estáveis ou de mugbtrados vitulício~ 
poder:io, oc:tsionuhncntc, ~cr frustradas, cm especial pela fulta dc moti· 
vuç:io dclinid:t cm cada cuso, pc:lu inexisti:nciu de acusuçüo formul, pcl:t 
dcneguçào do direito de defcsu, pelo ~eu condicionamento uo arhítrio de 
uma, duas ou três autoridades de fato" - era u minha adverti:nciu, trintu 
di:t :tpós u Revoluçiio de 1964. Hoje, quinlc anos depois, cMc é o maior 
problema com que se defronta o Presidente Figueiredo cm seu desejo de 
rever us punições, Rever o que, seu muioria se fct sem processo'! Ruros süo 
os punidos que conhecem o motivo, pior uinda os que tiveram o muis 
sum~rio dos processos. O jeito, portanto, é a uni.~tia ... " 

O SR, CUNHA LIMA (MDB- PB)- Agradeço ao nohrc Senador Humbcrw 
Lucena us palavras de solidariedade c conforto com que participa do nosso pronun· 
ciumcnto. V. Ex•, Senador Humberto Lucena, mais que ninguém ncstu ÜISil, pode 
prestar um depoimento ~obre u liguru polftica e humana, de Ronaldo Cunhu Lim;1. 
V. E~• tral, corno Presidente do nosso Punido nu Pnraibu, um apurtc que muito nm 
confortu c que muito ugrudcço. 

Quanto ao~ demui.~ nomes u que V, Ex• se referiu, bem assim de outr:l!i !untas vi· 
timas punidas injustamcn~e naquela época, quero tumi'li:m trulcr a puh•vr:1 de minhu 
solidariedade, c do meu apoio. Muito obrigado. 

O Sr. Lâz.ro Barbou (MDB- GQ)- Permite um apurte, nobre Senador'.' 

O SR, CUNHA LIMA {MDB- PB)- Com prazer, nobre Senador, 

O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO)- No instunte cm que V. Ex• ocupa a 
tribuna da Casa, falando sobre o rol de punições que, nu PMaíbu, ufustou da 
vidu (lública muitos dos mais eminentes politicas daquela província c, dentre eles, o 
irmão de V. Ex•, quero apenas dizer, no aligeirudo deste upurte, que, em verdade, 
eminente Senador, o seu primoroso discurso c o aparte que u ele foi incorporado pelo 
eminente Senador Humberto Lucena, constituem o retrato fiel do que lizerum com o 
Br:tsil. Apcqucnurum o Brasil nos últimos quinze anos de urbitrio c c:xceçào, sepul
tando a Nação no ódio c no vilipéndido, na ignom!niu, na traição c no desrespeito uos 
direitos rundamcntuis do homc:m. Goiás tambCm, eminente Senador, alinha-se entre 
os Estudas que mais sofrcrum sob o guunte do urbrtrio do Movimento Revolucionário 
de 1964.1númcros homens públicos foram ufustudos da vida politica sem ~equc:r suber 
por que r oram punidos, sem processo, sem culpa c:, i: óbvio, sem um minimo direito de 
defesa. Em Goiünia, dentre tantos nomes afastado~ brutulmente da paisagem politica 
de Goiás, um deles me: vem à memória, agora, por ser Jovem como o irmiio de V, Ex• 
c ter sido afastado da vida públicu no instante cm que o prestigio, o carisma c o amor 
do povo pura com uqutlc Udcr atingiam um ponto culminante. lris Rczende 
Machado, jovem Prefeito de Goiiinia, que cm pouco tempo de udministruçiio, fez de 
Goiãniu uma das muis primorosas cidades de Goids, uma das cidades mais bem 
administrudus de Goiás, A cassação do Prercito de Anã polis, Prefeito que cru um ho· 
mcm simples, nascido das mais humildes composições do povo, que se clcgeu Prefeito 
Municipal, sucedendo ao hoje honrado c brilhante Senador Henrique Suntillo nu 
Prefeitura, c: que mal cstrcuru na udminimuçilo, teve seu mandato cassado c viu u ci· 
dade transformada cm área de: segurunçu nucionul, pura impedir, pura c 
simp/c:smc:nlc, que o povo unupo/ino continuasse sufragando nus urnas nomes de 
homens du Oposiçilo, de homens comprometidos com as liberdade~ públic-.ts, de 
homens comprometidos com u democruciu. Se cu rossc narrur uqui neste npurtc lO% 
das injustiças sorridu5 pelas goiunos, roubaria o precioso tempo de V. Ext, mus con· 
cluo di1cndo que, apesar dos sucrifrcíos, apesar de tudo, ê preciso que o Governo en· 
tcndu, nesw hora, que, quando u Oposiçilo ciuma por unistiu. a Oposiçiio, nu rculi· 
dude, demonstra ter os br.uços, us mãos estendidas, também, puru pcrdour. E que é 
preciso que a Nuçào se reencontre consigo mesma no ubruço (raterno dos seus filhos, 
scpultundo, de vez, o ódio. c as injustiças que umurg.urnrum tuntos mii/H)cs de brasi· 
leiro.~. MuiiOobrigudo. 

O SR. CUNHA LIMA (MOO - PB) - Nobre Senador Lú:t:uro Durbo1.u, 
recolho, com a feto, us estimulantes c solidárias puluvrus de V, Ex• neste pronunciu· 
menta que fuça, nesta tarde, sobre umu data, sobre um dia, que se dcrrumou em luto 
sobre o Brusil, sobre a Puralbu c, notudumente, sobre Cumpinu Gmndc. 

Agradeço, penhorado, as puluvrus de V, Ex• 

O Sr, Mauro DrnrYidrs(MDB- CE)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. CUNHA LIMA (MOO - PB) - Com muito prulcr, nobre Senador 
M1tUtl' llcnevides, 

O Sr. Mauro DeneYldt'8 (MOO- CE)- Nobre Scnudor Cunhu Limu, tumbém 
cu dcscjuvu llS$ociur-mc u essa munifc:Muçilo de trlbunu de V, E~•. reportundo·sc 
àquele uto que cuusou tanta indignuçilo nu sua cidude c se ell!cndcu utodo o l'uls, que 
foi cxutumcnte o uto de prepotência que atingiu o seu ilustre irm~o, entilo Prefeito de 
Cumpinu Grande, Ronuldo Cunha Limu. Conhcci·o desde quando umho~ 
cumprlnmos o munduto de Dcputudo Estuduul, ele li Ammbléiu Lc:gislutivu du f'u. 
rulhu c cu à Asscmblêiu Legis/utivu do C curá, c duruntc os concluves de purlumc:nturc~ 
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a que estivemos pmentes, e foram vúríos esses concluvc:s, tive oportunidade de 
conhecer, de perto, Ronaldo Cunha Limu, admirundo·o pelo ~cu talento, pcl:~ sua 
cultura, pela sua inteligência c, sobretudo, pelo seu csplrito público. Dai por que, 
naquela tenebrosa noite de 13 de março de 1969, ficamos estarrecidos, quando toma· 
mos conhecimento de que ele fora utingido no seu mundato, conferido pelo povo de: 
Campina Grunde, c nos seus direitos políticos, impossibilitado de continuar na vida 
pública pelo espaço de 10 unos, Naquela mesma data, nobre Senador Cunha Limu, 
tnmbêm 9 Deputados Estaduais pelo CearA- Luciano Magalhilcs, Dórion Sampaio, 
Mosslair Cordeiro Leite, pertencentes ao MDB e seis outros da Aliomça Renov;1dora 
Nacional, dentre eh:s os então Deputados Ernani Viana c Huroldo Martins- foram 
atingidos implacavelmente pelo instrumento de exccção, que era o Ato ln~titucional 
n9 5, Na Assembléia Legislativa do enailo Estudo da Guanabara, foram utingido~ 
igualmente numerosos compunheiros, inclusive a grande Dcputuda c Profcs~or;1 Y:Lr;t 
Vargus, que prcsidía u Comissão de Educação duqucle Legislativo guanubarino. 
Portanto, V, Ex• fat muito bem, neste instante, de relembrar aquele~ iLcontccimcntm 
e nos permitir, a nós que conhecemos de perto Ronaldo Cunh;L Lima, que a ele prc~· 
temos neste aparte, nesta intcrvençilo, a homenagem que rculmcntc merece: c falcndo 
voto~ por que ao retornar às lides pol!ticus pela cessação desta runiçtLo urbitrúria po!>· 
sa cmpalmar, da mesma forma c com idêntica combutividade, uquc:la lideram;il 
brilhante que por tanto tempo honrou a vida pública brasilciril. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Senador Mauro Bc:ncvidc:~. incorporo, 
com muita satisfação, e agradecido, as palavras com que V. Ex• participou do meu 
pronunciamento, Sou·lhc grato, e sei que Ronaldo Cunhu limu, ao tomar co· 
nhccimento destas palavras, tumbém rememorará os dias cm que, com V. Ex•. par· 
ticipou tão ativamentc do Poder Legislativo, ele representando a Paraíba, c V. Ex•. 
tão brilhantemente, como sempre, o Estudo do Ceará. 

O Sr. Altnor Maria (MOB - RN) - Permite um aparte, nobre Senador'! 
(Assentimento do orador.) 

Senador Cunhu Lima, devo-me retirar do plenário dentro de alguns instantes e 
nilo queria privar-me de congratular com o discurso de V. Ex• Conheço Campina 
Grande e senti de perto a tristeza do seu povo quando da cassaçilo do jovem Ronaldo 
Cunha Lima, Graças a Deus esse instrumento de urbitrio terminou c com ele o ódio 
que por muitos anos tanto mal fez a este Pais. 

MuitoobrigadoaV. Ex• 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Eu é que agradeço, penhoradamente, u 
V. Ex•, Senador Agenor Maria. 

O Sr. Mlllon Cabral {ARENA- PB)- V, EK' dà licença para um aparte, Sena· 
dor Cunha Lima? 

O SR, CUNHA LIMA (MDB- PB)- Concedo o aparte ao nobre Senador 
Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabril (ARENA - PB)- Senador Cunha lima, é compreensível 
que, no calor de um mo..,imcnto revolucionário, algumas injustiçus sejam praticadas. 
Em relação ao episódio a que V. Ex• se refere nesta tarde,lcmbro·mc perfeitamente 
quando, em nosso Estado, perderam direitos politicas algumas figuras proeminentes, 
a exemplo do Governador Pedro Moreno Gondim, do Deputado Federal Vital do 
Rego, do Deputado Estadual Silvio Porto c do Prercito de Campina Grande:, nu oca· 
sião, o seu irmão Ronaldo Cunha lima. Fomos adversãrios por muitos unos. Aquela 
época, Unhamos acabado de disputar um renhido pleito cm Campina Grande, Embo· 
ra Severino Cabral, meu pai, tivesse, individualmente, sido o mais votado, a legisla· 
çào, como até hoje prevalece, assegurava a maioria de lcgcodas para definir o vence· 
dor~ e Ronuldo Cunl1a Lima foi eleito prefeito. Terminado o pleito, mantivemos a 
mesma camaradugcm, o mesmo respeito de untes, tal a elevação da disputa. Ronuldo 
Cunha Lima destacou·~ na politica paraibana como um dos seus maiores vulorcs, 
pela sua inteligência, pelo seu bom senso, pelo seu equillbrio, pela sua simpatia pcs· 
soai, pelos aeus conhecimentos da vida parai bana, sobretudo, pela sua cultura, tanto 
que estou abrolutamentc convencido de que o retorno de Ronaldo Cunha Lima à vida 
públic.~ serA recebido pela população puraibuna sob os muiores auspicias, e estou ~:cr· 
lo de que ele, voltando às ativídades politicas, irA enriquecer o nosso quadro politico c 
se tornarA, muis uma vez, uma figura exponcnciul. Neste instante, para mim, pcs· 
soulmcntc, é·me grata a satisfação de ver novamente o campincnse Ronaldo Cunha 
Lima voltar às lides poHticas, Estou ctrto de que ganharã Campina Grande, sobrctu· 
do ganhar41a Paralba, ganharã o Nordeste, por ser ele, repetindo, um dos grandes 
vulores da nossa terra. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Scnudor Milton Cubrul, agradeço, 
penhorado, o depoimento eu munircstação de rcgotijo que V. Ex• pronuncia, nesta 
turde. cm aparte ao meu discurso, O depoimento de V. Ex•, além dos que aqui forum 
expostos, tem o sabor do campinismo, tem a marcu du Serra da Borborcmu, traz o 
depoimento de um homem que, conhecendo as nossus origens, sempre conhc~:eu a nos· 
su conduta e reconhece os nosros propósitos. 

Sou grato u V, Ex• pclu soliduricdude que muito me conforta c valoriza o meu 
próprio pronunciamento, 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA- JlA)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. CUNHA LIMA (MOO- PD) -Com todo o pruLcr, nobre Sc:nudor. 
O Sr. Jarb•• Pauarlnho (ARENA- PA) -Gostaria que V. EK• rccc:hessc:- ~c 

nilo lhe fone pc~ado- a solidaricdude do seu companheiro, nilo de Uuncudu, mus de 
Congresso. No momento em que V. Ex• fula sobre o !>CU irmUo c truz à luzumu un(Lii-

se - c seria impossivel nào viesse envolvida no ufcto de V. Ex• pelo seu irmilo -
V. Ex• traz à luz umu análise que nos parece sensata, sóbria c muito bem colocada 
Nós nos regozijamos, como companheiro de V. Ex•, que esses lO anos tenham pu~osu 
do, Entretanto, o que nilo posso deixar passar sem obscrvução é que houve quem~· 
atrelasse ao seu discurso para, de ulgum modo, no meu pobre entender, diminuir·lhe r 
sensatez, a sobriedade c o valor. Quando se pretendeu- c aindu ontem o nobre Sena 
dor Henrique Suntillo, nu sua estréia brilhuntc nesta Casa, falava, mais uma vez, nc 
maniqucismo- quando se pretendeu- repito- apontar todos os a tos revolucioná· 
rios, toda a responsabilidade da Revolução, como produto do gi:nio do mui agoru, em 
apartes que V, Ex• recebeu neste instante. HouYe até um aparte contraditório, ao 
mesmo tempo cm que pronigava, com tamanha veemência verbal, vecmê:nciu a qu( 
me estou ucostumando depois de janeiro paru cú, a Revolução corno um todo, dit.ia 
oferecer as mãos c: os braços abertos, pedindo ani~tia ampla c irrc~trita, c tunto~ 
outros qualificativos ugora modismos de uma parte do Pt~rtido de: V. Ex• O que 
havcrú de mais importuntc: paru nós são gestos como c:stc: de V. Ex•, irmão de uma 
pessoa utingida. Meu nobre colega de Bancada, o Senador Milton Cubral, acaba de 
duro testemunho da injustiça que, segundo ele. foi pruticada. Sabemos que c~su~ injus· 
tiçus foram inclutúvcis. como cm todo processo revolucionário, Gosturíamo~ que o 
CKcmplo de V. Ex• frutificasse, mns isolado, sem os upê:ndiccs que, longe de 
engrandeci:· lo, o apequenalham. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Nobre Senador Jarbas Pussarinho, ~ó 
tenl1o palavras de agradecimento a V, Ex• pelo depoimento que traz. que a cassação 
de Ronaldo, como a de tantos outros, foi rruto de injustiça c de intemperança. Não 
sabemos, neste instante:, dizer quais dos cassados não o tenham sida inju!ltamcnte. 
Levo à Parufbu a palavra do Líder, mas reafirmou V. Ex• que a nossa csperunça, a 
oossa fê:, não vai ficar uqui, apenas, na abolição do Al·5, na rc~tauraçào da!. franquia~ 
democráticas àqueles que forilm injustamente punidos, mas que ela se eMenda u 
tantos outros através da anistia, através do esquecimento, que ~crú, a apoteose que de 
certo viverâ o Brasil nos próximos dius. 

O Sr.Jarbas Pamrlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um adenda? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Poi• nlo. 

O Sr. J1rba1 Pa111rinho (ARENA- PA)- Estou praticamente de acordo com 
V. Ex•, para não dizer inteiramente de acordo, porque acho que algumas diferenças 
suas, talvez mais de natureza técnica, precisariam ser especilicadus. Mas veja V. Ex• 
como é perigoso o rumo do integrismo, de ncsar na Integra tudo. Tenho - c está à 
disposição de V, Ex•- um livro publicado cm Lisboa e de uutoria de um ex-depu· 
tado cassado, brasileiro, por sinal, deputado cujo discurso inexpressivo cm si, mas de 
afronta direta às Forças Armadas, e que naquela altura gerou o Al·5. Nesse livro
afirmo a V. Ex• e provo, dou·lhc o livro para com provar- o parlamentar cassado, o 
brasileiro hoje professor de universidade em Lisboa, declara que o seu objetivo ao vir 
para o Congresso foi, precisamente, eliminar toda c qualquer possibilidade de 
convivência com a Constituição de 1961. Foi díto, aqui, por um homem como Daniel 
Kricgcr - c não foi refutado por ninguém - que é uma das Constituições mais 
liberais que o Brasil já tc:vc no seu Capitulo De Direitos e Garantias Individuais. Pois 
bem, ele declara isso por quê? Porque estava a serviço de uma luta de classe. Ele, 
logicamente, está certo para o caso dele, porque, como argumenta o hoje escritor c 
ontem deputado, esse pequeno grupo de deputados no Congresso- e aliás o retruto 
que ele faz do Congresso não é nada lisonjeiro -esse pequeno grupo, repito, aqui 
estava di5posto a forçar situação para que se estabelecesse uma ditadura militar, 
indiscutivcl, porque só assim, segundo o argumento do escritor, os trabalhadores 
poderiam pegar em armus para lutar contra o regime; enquanto eles tivessem um 
rcsquicio de liberdade, no entender dele, eles seriam aoestesiudos. Ora, essa declara· 
çào vai mais longe, mostra, com tons românticos, como é que ele penetrou nu 
clandestinidade antes de dezembro de 1968, E um livro que cu até sugeriria a V, Ex• 
que lesse, para verificar como é perigoso di;m que todos os atingidos o foram 
injustamente, como seria perigoso, de nossa pane, dizer que todos os atingido~ o 
rorum justamente. 

O Sr, H~nrlqu~S1ntlllo (MDB- GO)- Permite V, Ex• um Uparte, nobre Sena. 
dor'? 

O SR. PRESIDENTE (Gubriel Hermes)- Comunico uo nobre orador que o seu 
tempo cstã esgotado e rogou S. Ex• que n~o muís conceda apartes, 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Rogo a V. EK' uma ligeira prorrogaçilo, 
consultada a Casa, para que cu possa concluir brevemente o meu pronunciumento. 

Diria ao nobre lfdcr Senador Jurba' Passarinho que n~o nos cube:, neste momen
to cm que se pcnsu, cm que se fula, cm que se prome\c ubcrturu, falar cm radicalismo, 
pois !criamos que anulisur não só us utltudcs dos rudicuis de esquerda ma~. tumbi:m, 
teríamos que penetrar naquelas de responsabilidade: dos que dcrcndcm a extrema 
direita. Entilo, cu me poupariu, nesta oportunidudc, de maiores delongas para 
formular votos de que o esquecimento ufustc, de mim c de V. EK•, cssus dbtinções 
entre brasileiros, 

Mui! o obrigado. 

O Sr, Enndro C•rrcir1 (MDU- AM)- Nobre Senador, V. b.• me concede 
umupartc'! 

O SR. CUNIIA LIMA (MOO- I'Ul- Ouço V. Ex•, nobre Senador Evundw 
Currcin1. 
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O Sr. Enndro Carrrlra (MOO- AM)- Nobre Senador, a consngruçao do ~cu 
discurso c do ilustre Ronuldo Cunha Lima, injustllmcnte cussado, estA no upurte do 
ml() rnenos i lume Senudor Milton Cubrnl, Esta é que é n vcrdudc, reconhecendo que 
ho-uve injustiçu. lnjustiçus houve c muitas, c a muior injustiçu du Revolução consistiu 
na casutção de certos pclcgos, confcssudnmcntc ludrõcs, que não tiveram os bens 
oo11fiscados; ela deveria ter exercitado o poder de Revolução ln lorum. 

()Sr, hrba1 Pa111rlnho (ARENA - PA) - Como se vê u Revoluçilo nüo foi 
suficientemente radical, 

()Sr. Enndro Carrrlra (MOO - AM)- Exatnmcntc. Mas deveria ter sido 
nesae sentido, pura que ela não se dcscncaminha:ssc. Isso foi um dcscaminho da 
Rc...,olllçiio. Esta a verdade, nobre Scnudor, houve injustiça ... 

() Sr. Jarbaa Palhrlnho (ARENA- PA) -Já nilo se fazem revoluções como 
4tntiauncnte. 

() Sr, E'andro Carreira (MOO - AM) - ... ao se pinçar homens que nada 
linharn de comprometimento, mas também deixou de ir ao dcsidcruto, ao objctivo 
aotal, à bmlim finnl do Revolução, que era punir a corrupção, e essa corrupção não foi 
JlUrldda. Hoje, nós estamos à mercê da volta desses pelegos, endinheirados e ricos, 
r;:l~r~nosarrontar. Esta é que é a verdade. 

O SR.. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)- Solicito 
ao nol>rc Senador Cunha Lima que não permito mais apartes c conclua a sua oração, 
...,.ez que cx.istem outros oradores inscritos. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Perfeitamente, nobre Presidente, acata· 
rci~sp()ndcraçõesdeV. Ex• 

M ~~. quero agradecer as considerações válidns que foram proferidas tão 
t:trílhan1cmcntcpelo companheiro da representação do Amazonas, Senador Evandro 
Curcir~. 

Gostari~. Sr. Presidente, de conceder apenas um ligeiro aparte, para nil.o fazer 
e~c~o,oo nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A Presidência solicitaria apenas que 
v. E~•s fossem breves, pois existem outros oradores inscritos. 

O Sr. JirnrlqurS•nllllo (MOO- GO)- Meu ilustre Senador Cunha Lima, desc· 
joconcordarintcirumente com V, Ex•. ui no caso inteiramente, Não vejo, realmente, 
nc:nl'urna contradição em se propugnar anistia amplo c irrestrita, com toda a nossa 
l~ta, jA <lc quase JS anos, pelo retorno ao estado de direito no Pais. E evidente que: 
ncnlull'l governo comete apenas injustiças. Acredito mesmo ser absolutamente 
hnp~>sslvel cometer upenns injustiças. E evidente que no somatório dos utos 
go1n·narnentais, nestes últimos IS anos, nós vamos encontrar uma série de a tos jus· 
t~s. J'llu verdade, infelizmente, o número de utos injustos tem suplantado toda e 
qualquer pouibilidudc de justiça neste Puls. E, por outro Judo, o que se condena é o 
1istcma <lc cassuções ado tudo até há bem pouco tempo. Nu verdade, é passivei, é até 
bc::m posslvcl que muitos tenham merecido a pena que lhe impuseram, mus nunc11 
li'oolert.l.m .u mini ma condição do direito de defesa, Isso é fundamental, é fundumcntul 
ms:scg lUlU a todo e qualquer cidud1lo o direito de se defender, antes de ter qualquer 
~LAni~~o. Obrig~do a V, Ex• 

QSJl, CUNHA LIMA (MOO- PB)- Eu é que agradeço o oportuno cexcc:lr:n· 
te upurtc: de V, Elt•, nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR, PRFSIOENTE (Gabriel Hermes) - Solicito ao nobre Senador Cunha 
].i 211a que não permita mais apartes, porque prcjudicurll os demais oradores. 

OSr:Humberlo Lucen• (MDB- PO)- Peço licença puru uma rlipidu interrup· 

1lCJ, (.Assentimento do orudor.)- Apenas paro lembrar, diuntc do upurtc: do sempre 
hrilh11.ntc: Lfder. Senador Jarbas Passarinho, que foi S. Ex•, em 1976, num jornul do 
Pu rã, q1.1cm primeiro levantou o véu que encobriu as injustiças praticndas pelo 
Mcvinlmto de Março de !964, quunto às cussuçõc:s de: mundutos. Eu mesmo tive 
ocodiio de dur um npnrte ao deputado Jodcr Ourbnlho na Câmara dos Deputados, 
uplaudindo o gesto liberal de S. Elt•, que foi inclusive: Ministro de: Estudo, nu éPoca 
~a dccrct.uçàodoAI·S. 

()o SR.CUNUA LIMA (MDB- PB)- Muito obrigudo muis umu vczu V. Eltt, 
.llobrc Senudor Humberto Lucena. 

Concluindo, Sr, Presidente. 
t'l o inicio desse discurso aludi às razões polfticus c sentimentais que me 

impul!~>iOiliiVUm a proferi·lo ncs\u dJta, E que: hoje, Sr. Presidente, exutumcntc hoje, 
dez: 110<11 sccomplctum daquele golpe que se ubnteu sobre Ronuldo mus feriu u todos 
mó>,fa miliurcs, umigos, correligionários, povo. 

A~ lutas sem tréguu do nosso purtido, apoiudo nu rc:lcvunte soliduriedudc da 
i m~rcru11, du. OAB. du AHI, das Igrejas, dos intelectuais, do~ trubulhudorcs, dos 
c:mpres.Mios de bom senso, cnlim, de todas us forçus vivus du nucionulidudc, lcvurum 
oG tlVCrno u reconhecer que n~o podiu continuur impcdlndo u murchu du dcmocrucia 
c Uu liDcnl.u~e c decretou u cxtinçilo do AI-S, 

A partir <lc hoje, Ronuldo Cunhu Limu rcudquirc os seus direitos pollticos, Hoje, 
JliUrl=l n<11, poderiu ser urn dia de fcstu. Poderiumos, Ne quisêssemos, pcrdocm·mc u 
l.,1o...!!.~ tia, prornovcr cm Cumpinn Grunde comcmoruçõcs de re80Lijo que utrulrlu/11 
rmulaidUes \'illrunw c c:mocionudns ll pruçu pUblica. 

Preferimo!, nn cnlunto,uguardnr u plcnir udc du~ liben.ludcs. 

Preferimos fazer desta dntu mais um murco nu lu tu pela anistia que nivele n todos 
os brusileiros no mesmo gruu de responsabilidades, com os mesmos direitos c deveres 
iguais. AI sim, fcstejurcmos com o povo parai bano, no meio da rua, com entusiasmo e 
ardor cfvico, a rcconquistn de direito~ que jumuis poderiam ser usurpudos a centenas 
de cidndilos brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a pulavra uo nobre Senudor 
Luiz Cuvalcunte. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos últimos dias, a divergência entre o Brasil e a Argentina, no tocnnte às cotas 
das hidrelétricas de Jtaipu c Corpus suscituram vcrdudciro escalada de troca de nota~ 
diplomAticas um tanto quanto acrimoniosas, fato que repercutiu intensamente cm 
nossa imprensa. Não poderia tilo magna questão deiltar de ecoar também nesta Cu~a 
do Congresso Nocional. 

Os rios de curso sucessivos, como o PuranA, sempre en~ejaram controvérsia como 
a atual, pelo que várias teorias têm surgido tentando delinear as posições relativas dos 
pulses ribeirinhos. Assim é que a Teoria da Territorialidade nssegura plena soberaniu 
a cada Estndo sobre o seu Território. Contrapondo-se a esta, o Teoria da Integração 
configura umu unidade para todo a bacia hidrogrâlica, condenando, drasticamente, u 
execução de obra que possa arctor, de alguma maneira n pulses vizinhos, Numa posi· 
çilo intermediária, a Teoria dn Solidariedade reconhece o principio de total soberania, 
sob a premissa, porém, de que o conceÍio de soberania nii.o eltclui o sentido de 
convivênciu internacional. 

Deixando de lado us teorius, é, a solidariedade que deveria reger sempre as rela· 
çõcs brasilciro·argentinas, tanto pela tradicional amiznde entre us du'as grandes nu· 
çõcs, como pela coincidência dos seus interesses cconómicos,jumuis connitantcs. 

Com e(eito, é a solidariedade inestimável fator para a vitória na luta c:oinum pelo 
vulorizução de nossas mat:rias·primas e contra a crescente discriminação de nossos 
produtos munufaturados; é a solidariedade que nos possibilita melhores condições de 
defesa do estatuto do mur lerritoriul de 200 milhas, até agora üdotado apenas por 
dezoito nações, entre: as quais Argentina c Brasil, mas contestado por todus as grnndc:s 
potências; é a solidariedade que nos dá maiores possibilidades de purticipuçào nas tão 
cobiçadas rique-Lus mineralógicas que jazem nos fundos nbissuis do Atlântico sul; c, 
por lim, é da solidariedade que depende a concretização da nossa própria binacional, 
para a construção das hidrelétricus de Roncador, Gurabi e São Pedro, no trecho 
comum do rio Uruguai, capazes de gerar, em conjunto, cerca de seis milhões de quilo· 
watts! 

Pura concluir, Sr. Presidente:, Srs. Senadores, nós, brn:r;ileiros c argentinos, 
honrundo n memória do grande presidente Roque Slicnz Pei\u, e porafrusenndo·o, 
devemos ugoru dizer: 

Tudo nos une, nada nos separa- nem Corpus nem haipu. 
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pulmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra uo nobre Senador 
Orestes Qué:rcio. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MOO- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)-
Sr. Presidente, Srs. Senadores: __ 

A Consultoria-Geral da RcpUblicu emitiu parecer de nY L-215, aprovado pelo 
Presidente du RepUblica, cm 11·12·78, que se constitui em grande rctroccs~o pura a 
luta dos bancários c sua jornada especial de 6 horas. 

Esse parecer, emitido em utc:ndimento ao pedido formulado pela Federação 
Nucionul dos Buncos, expressa o entendimento de que ujornadulegul de trabulho dos 
buncârios- 6 horas- poderá ser prorrogndu por mais duus horas, cm curútc:r hubi· 
tual. . 

Ajornadu especial de trabulho foi conseguidu após longas lutas dos bancários, as· 
scgurudu por lei de !933, 

Hoje cstujornadu está assegurada pelo art. 224 c seguintes d11 CLT. 
Estubclecc o urt. 225 da CLT: 

''A duraçilo normul de trabalho dos bancários poderá sr: r cxcr:pcionul· 
mente prorrogudu uté H hora:; diárius, nilo excedendo de quarenta e cinco 
horas scmunuis, observados os preceitos gerai~ sobre duruçJ)o do tru· 
bulho". 

Como vemos pclu lei estubclecidu, u jornada de trubulho só poderá ~cr 
prorrogadu por duas horas cm carátcr tXCt>pt:ionul. 

EmDoru estundo cluru u lei, surpreendentemente, li Consultoriu.Gc:ruJ 
du RcpUblicu pelo parecer n9 L·21S diz: 

"'a) que u duruçilo normal da jornadu do bancário é de 6 horus, por 
forçu de lei, indepcndcndo de: munirestuçào de vontudc do cmprr:gudor ou 
emprcgudo. 

b) t•ntrtraf/lo, u exceçilo u esse regime lcgul, mediuntc u prorroguçi\o 
de duns horus dillrius, dentro do limite ~cmunul, está fucultudu pelo lU\, 

:!:!S du CI.T, ohscrvudo~ o~ preceito.~ gcruis sobre durucilo do trubulho, 
c) 'Iuc u jornudu dr: lrubulho do buncllrio prorrogadu prcs~upõc o 

ucordo escrito entre c:mprcgudor c c:mprcgudo ou u estipuluçào cm ucordo 
colctivo do truhulho c obrigu uo pugurncnto do udicionuJ de, pelo me· 
nm, 20%, por cudu horu C.'(truordinllriuuté o limite lcgulrncnte pcrrnitido". 
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Como vemos o parecer, muito sutilmcnu:, retirou o curá ter de cxccpcionulidadc 
da pro-rrogação dajornudu. do bancário. 

O Sr. Nclton Camelro (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Pois nua, nobre Scnudor Nelson 
Curnclro, com muito praz.er. 

o Sr. Nrlton Cunclro (MDB- RJ)- Permita V. Ex• recordar que estalei que 
assegurou aos bancários o horA rio ímico de scii horas i: de minha autoria, fui cu que a 
uprcscrltci na Câmara dos Deputados, o que justificou uma grande mobiliznçõo dos 
bancãrios para que se tornasse vitoriosa no Senado Federal. E uma conquista da elas· 
se bancâria, uma conquista suada, sofridA c que, agora, se quer revogar. Quero so
lidarizar-me com V. Ex' c catou certo de que o Governo serõ. scnslve)A ena situação c 
manteria a lei, ~mo ela c1tá, com o entendimento que nela nsura c com o propósito 
que 11 inspirou. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- AJradeço a manircstaçào do ilus· 
trc: Senador Nelson Carneiro com o esclarecimento de que 11lci que se constituiu nu· 
ma conquilta da claue bancAria t de sua autoria. E evidente que, conosco, S. Ex• 
espera, também, uma modificaçlo da interpretação clcsta lei, por parte do Governo, 
no "ntído de resauardar o interesse da classe dos bancflrios. 

Mas, continuando, Sr. Presidente: 
Aaora, segundo o p11reccr do consultor scral da República, a prorrogação dcpcn· 

de do paaarncnto do adicional cm 20% c de acordo entre as partes. 
Trata-se de verdadeiro absurdo pois a lei diz que a prorrogação só se dará 

cx.ccpcionafmcnte. 
E evidente que tste parccc:r objctiva, contra o que diz a lei, terminar a jornada 

especial do bancário. 
Cumpre lembrar que esta jornada foi fixada levando-se cm conta que o trabalho 

nos bancos, cm decorrência de manipulação de valores, documentos c alta:s somas cm 
dinheiro submete os funcionários a um fones1nss. 

E esta deve ter sido, evidentemente, a srande moti~Jaçlo do autor do lei, o nosso 
eminente colega, o Sr, Senador Nelson Carneiro. 

O alto fndicc de incidência de molbtia de fundo nervoso, entre os bancários, foi o 
principal fator que levou a leaislaçio trabalhista a enquadrar os bancários cm jornada 
especial de trabalho, tal como ocorre com nurnerosas çatcsorias (jomalislas, 
aeronautas, radiolosiatas, etc.) cujas atívidadcaaio considerada• dcspatantca, para a 
.. ~de. 

O objetivo dos Bancos cm acabar com a jornada especial, é reduzir o número de 
(unciorários, o que virá a provocar srandc queda na oferta do mercado de trabalho. 

Cumpre lembrar que cada 3 bancários trabalhando cm resime de horas extras ha
bituais, significa um empresa a menos, 

Devemo• destacar dados fornecidos pela Confederação Nacional dos Tra· 
balhadores nu Empresa• de Crédito: 

"existem cerca de 500.000 cmpresados cm estabelecimentos de credito 
c quc:"numa estimativa otimísta, apenas 60% desses trabalhadores estio 
fazendo horus extras, habitualmente. Temos um contingente de 300.000 
pessoas trabalhando ~tlém da hor.:~ ncrmaJ." 

Se admitirmos que essa prorroaaç4o limíta·se a duas horas ditarias, hll um tra
balho cx1raordinário de 600,000 horas diariamente. 

Sabendo-se que: a jornada normal do bancário é de sc:is horas, cssu prorrogação 
habituul, anormal, irregular, ilegal, se evititda, proporcionarA 100.000 empregos no. 
I(Olo.", 

Como vemos a diminuiçilo da ofcna de crnprcgo,jia ocasionada pela prorrosaçilo· 
irregular da jornada de 6 horas, ficarA em situação tr4aica cm conseqUência deste pa· 
rcccr L-21 S do Consultor Geral da República aprovndo pelo Presidente da Rcpúblicn, 

Devemos destacar que o srandc n~mcro de horas cxtraordinàrias deve-se ao falo 
dos bancários aanharcm pcq~Jcnos salários o que os obriga a aceitar horas extras, mcs· 
ma corn perigos de saúde, para completar o seu salário. 

Como vemos é de todo inacc:itllvel o parecer n' L-215. 
E contra alei, prejudica os bancArias c proporcionarA diminuição de emprego. 
Aos bancos, ulêm de outrns vnntnacns o parecer truz cxprcssQmcntc: 

.. Em virtude do reconhecimento que nilo infringe u lei trubulhistu a 
prorrogu.çilo convencionada, como exposto, dtscahr d com~lrntt' fls· 
cali:at;c1o incriminar o rvtnlo rm .ri ntt'smo, mas exercer-se no sentido de \IC· 

rilicur a reguluridudc dus condições cm que aquele se cumpra, caso adotu· 
d .. o. 

O parecer é inacciulvcl retrocesso pura com u lcgislnçüo trabalhista c, portanto 
dc:ve ser revogada. 

E o upclo que dcixumos 110 Governo. NUa ucrcditumos ser necessária u constante 
predisposiçila do Governo cm proteger uos bancos, aos bunquciros, cm proteger uquc· 
lcs que realmente compõem n única classe, tulvct, que, neste Pu!s, csttL sutlsrcitu com 
os Governos que ~c sucedem u purtir de 1964, 

Era o que llnhun1m u dizer, Sr. Prcsidemc. (Muito bem!) 

o sn. (IR[SIOt:NTE (Gubricl Hermes) - Concedo a puluvru UL'I nobre: Lldct 
Jurbllli l'u\surinlw, 

O SR. JA.RBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsidcnlt, Srs. Senadores: 

No discurso inaugural por parte da minhn bancada, previa cu que nós tcrlamos 
alguns problemas no desenrolar deste ano de 1979, exatamcntc na transição que é deli· 
cada entre um estado autoritiario e urn estado de direito. 

Alguns sinnili, Srs, Senadores, pnrc:cem tüo evidentes que rn.c recuso de co~:nt~· 
los, Chamnrin apenas a atcnçao parll o fato de que uma luta que leva à dcsobcd1encm 
civil organizada, naturalmente não ajudarA aos prop6s.itos que, crcio •. !l-ào com.uns às 
duas bancadas, A madificaçiio do status quo, a modlficnçào da leg1slaçào Vigente, 
deve ser buscada atrnvés dos caminhos naturais, c estes caminhos naturais deságuam 
naturalmente no Congresso. 

Ainda, ontem, Sn. Senadores, ouvimos nesta Casa, ~ais discunos: um do nobre 
Senador Robcno Saturnino c outro do jovem c brilhnntc Senador por Goiás, Hcn· 
rique SantUto. 

Espantou·mc, até certo ponto, a naturezn da veemência verbo! com que o 
Senador Roberto Saturnino 1t dirigiu a cata Ca1a; espantou-me porque eu não estava 
acostumado .a ela, 

Quanto ao Senador Henrique Santillo tive a impresüo de que esta\111 vendo 
s. Ex• ainda no seu último comfc:io de campanha, era um estilo de comício, estilo de 
campanha, que o trouxe vitorioso a esta Cau. 

Quanto ao Senador Roberto Satumino fiquei a pcn1ar, comiso mCJmo, se estava 
n iniciar-ft num-. campanha, com \liStai, a uma eleição, no R'1o de: Janeiro, cm 1982. E 
0 que mais me Qpantou foi que, cm um determinado momento, S. Ex.• dtclarou que 
este Pafs cstâ sob guerra ci\lil; o Udcr da Opoaiçlo, cauteloso, cuidadoso, deve ter 
sc:ntido tão agudamente 11 fraac que acorreu cm socorro do orador. Cnou aqui com as 
notas taquiaráficas. Dilia o Senador Roberto Saturnino: 

"Ó SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Vãrios 
obsef\ladorca têm chamado a atcnçlo, c concordo plenamente com este 
ponto de \lista, de que a aociedadc bruilcira, a Naçio brasileira está in· 
arcuando num verdadeiro proccuo de aucrra civil; t certo que não é uma 
aucrra civil. .. " 

Então. neste momento, o Lfdcr, intcfiscnte e oponunamente, declarou: 

"O Sr. Pau/aBrosrard(MDB- RS)- Armada." 

O Senador Robcno Saturnino, então, concedeu que nio JC truta de uma guerra 
civil armada, mas continuou: 

"0 SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... aJuda, não é 
inspirada no exterior, nio t inspirada pela Oposiçi.o, nio t oraanizada, C: 
uma sucrra ci~Jil espont4nca, desorganizada, mas que existe c se reflete 
exatamcntc nc:atc aumento imprCIIiopanu:, neste aum~'o dos !ndiccs de 
criminalidade,'' 

Ora, cu meditei sobre: c:uas palavru; pe:dj as notas raquigrhficas no mesmo inr
tante, porque cu não estava rcconhcçcndo 1.1 meu companheiro de 4 anos. E, ou tenho 
que reformular os conceitos cm que vivi c o que aprendi de: sesurança nacional c de 
guerra civil, ou, cnt4o, nós temos uma nova mct4fora a ser cxploroda no Congresso 
Nacional: a suerra civil seria apenas a aucrra que cxistirJa. por exemplo, nos E.ttudos 
Unidos da Am~rica, onde as minorias marsinalizadas praticam violências c, mais do 
que praticam, rcccbcm-nas, partidas do Estado, Eu teria que: admhir qu: essa suerru 
civil- c ar, sim, com muito maior razio- existe na mie pátria das democracias mo· 
dcrnns, que é Orã·Brctanha, porque lá cxi1te uma sucrra relisiosn, tuja origem rtmon· 
ta no si:culo XV. Mas, aqui, no Brasil, a aucrra civil citada pelo nobre Senador pela 
Oposição foi depois por S. Ex• caractcriznda como sendo aquela que estia nas ruas. 
pelos crimes praticados pelos ''trombadinhas." pelas Arcas m.ursinaJizad.as dos 
segmentos populncionais cm abandono c assim por diante, Se assim é, é 
extremamente diflcil que nós descubramos um pais desenvolvido- cu me refiro no 
mundo onde a liberdade de exprenil.o ~ J:lcrmitida- sem essa suerra ci~Jil citada pelo 
Scnndor Roberto Saturnino, 

E nosso propósito, como obscuro c modesto Lldcr desta Bancada ... (Nilo 
apoiado!). Eu fiz uma pequena pausa, mas niio era para receber o não upoi.udo; i: 
porque cu queria continuar a minha expressão, embora diga-se que Churchill uliuvu 
deste tipo de recurso; quando ele sentia que dcviu ser aplaudido, ele cscrcviu um 
discurso e dizia: pausu paru osapluusos. Mas, nilo é o meu caso, Eu diria, realmente, 
um obscuro Lfdcr dcstu bancuda. 

Gostaria de íntrodutir - corrijo o verbo, nllo quero nenhuma rcftri:ncia 
compurutiva - gostaria de cstubc:lccer, enquanto cu fosse o responsável pclu minha 
bllncadu, um processo que cu proporia à Oposiçil.o. Era o processo de discutir item 
por itcrn nilo os conceitos de valor, porque esses sUo simples; dizer, por e~templo, que 
este é um r(gimc opressor c violento é um conceito de valor; dizer que este: Governo é 
feio é urn conceito de valor, tonto quanto o que o velho Will Ourant, que hoje jA niio 
se citu, dizia, que "belo puru asapa crn o supo". Entilo, é um conceito mcrumcmc de 
Vll(Or. 

Mas, quundo se diz, por cllcrnplo, que o investimento nu economia vem cnindo, 
-c cu estou c:itundo, ugoru, fruscs do Senudor Roberto Suturnino, c interpretei qui.' 
i:.so tlc diz desde a origem da Rcvoluçi\o- cuindo ucentu<~dumentc, que, agoru, ll~ 
suliírios c!atÜo muito muí!i comprimidos c reduzidos cm lermos rcui~ do que b. época du 
i li leio du urllcu.;i\o duquclu pollticu de )1)64- ui csU\ o murco de refcri:nciu- S. E'' 
c~tlí condenando IQ64 como um todo. 
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E por que, finulmcntc, a criic social, o quadro sociul deste Pa!s é extremamente 
grave? 

Já o nobre Senador Henrique Santlllo, no seu discurso, ao referir-se à economia 
brasileira, deu-a como filha bastarda da economia das multinacionais, du economiu 
internacional. 

Disse S. Ex•, tnmbi:m, como conceito de vAlor, que: nós estamos cada vez mais 
presos aos condicionantes exógenos c nilo aos centros de decisilo nacional. Outra vez, 
C uma afirmativa pessoal. 

Eu me proponho, cm nome da minha Bancada, a provar sucessivarncntc no 
Plen4rio - c, se convier à Oposição, nas Comissões Técnicas- o seguinte: .qu~ a 
qualidade de vida do brasileiro melhorou acentuadamente depois de 1964- pnmmu 
afirmativa: 11cgundn ufirmativn: que o modelo económico da Rcvoluçilo não merece a 
acusação, repetida inCCSJunu:mcntc, de cruel c concc:ntrucionàrio; que ni'lo cru este o 
modelo seguido pelos governos populistas que tivemos no Brasil, de Getúlio a Jusce· 
lino, de Juscelino a Joilo Ooulart, c, no entanto, o rC$ultudo foi uma conccntraç~o ~~ 
rendas nesses Governos, ravorccendo as classes mais abastadas: que esta tc:ndcncra 
históricil estA provada A lu~ dos dudos cstatfsticos das mesmas fontes cm que se 
ampara a Oposição, hoje, para acusar. 

Outra coisa que me proponho, como Lfdcr desta Bancada c com os meus co"?· 
panhciros, evidentemente, com o prestimoso aux!lio deles, sem o qual cu ni\o podcr1a 
ser o Ltdcr. cu me proponho a provar que 01 dementas q,ue aqui tem sido citados con
tinuamente como fonte~ de referência pela Arca da Oposição que tilo duramente tem 
criticado a economia ou o modelo económico e~tabclccido a panir de 1964, que ncs· 
uu mesmas fontes cu me inspirarei c scrio cnas me~mas rentes que cu Jos:arci contra 
oquclcs que têm feito afirmativas que at6 aqui têm sido,~ força de repetida•. panadas 
por verdAdeiras. Acho, com o devido respeito li Oposiçilo, que alsumas silo falác;:ias 
que tCm sido repetidas continuamente c aanham forma de verdade. Por exemplo: que 
ao contrário do que afirmam os próa:rcs opo.sicioninas - notemos bem a gravidade 
desta afirmativa- de 1968, scaundo ~emestre, para cA, cm lugar do arrocho salnrial, 
houve um indiscutivcl incremento de saiArio real das cateaorias orsanizadas de trn· 
balhadorcs, especialmente os da indústria de transformaçilo. Estou propondo dizc:r c 
provar que é justa a cr!tica quanto à perda do poder aquisitivo do maior salário .. m(ni· 
mo regional, mas que, na verdade, o pcrlodo maia acentuado cm que ~e deu cs1a perda 
real foi entre 1959 c 1964, quando tivemos governos populares c populistas no Pais. E 
quando ror chamado A discussão desses pontos- com os meus ilustres companheiros 
de Bancada, especialmente a curso do Senador José Lin:~~, vamos desdobrur cuda uma 
dessas teses pura a discussão com a nobre Oposição-. teremos oportunidade de nos 
socorrer de uma fonte: de citaçao que parece até aqui exclusiva da Oposição, que é o 
DIEESE, que cu conhccijâ ao meu tempo de Ministro do Trabalho. Desgr11çadamen· 
te. pura alsuns membros da Oposição a Fundação Getúlio Varsas não tem crc:dibili· 
dadc, mu o DIEESE tem: pois vamos ao PlEESE, c cu provarei através des:;e órgiio 
que o maior achatamento, u maior perda real de valor aquisitivo do maior salário· 
mfnimo se: deu entre 1959 c 1964, embora continunssc caindo depois de 1964. E, ulé, 
fazendo uso do que podcrin parecer um sarcasmo, mas esta na verdade niio é minhu in· 
tençi'l.o, provo, utilizando um projeto de lei do ilustre Senador Marcos Freire, cm cuja 
junifiçaçio anexa quadro do DIEESE. Na ocusiilo, aqui, cm que o projeto foi discuti· 
elo. tive a oportunidade dc debater, e n3o com S. Ex•, que estava auacnte, mas com o 
Senador Franco Monloro. Mas, provaremos tambtm, paralelamente, que o menor 
sul6rio- mfnimo, no mesmo perlodo de 1964, ao rc:v~s do que a'ontcccu com o muior 
sqlário mfnimo, aumentou cm valor real. Como sabemos, os salários-mfnimos se se· 
paravam, se distanciavam, como numa sanfonA muito aberta. E à proporção cm que 
fomos fazendo a aproximação dos dois cxtremos,jAcatamos agora bem peno da uni fi· 
cação do Slllârio·mfnimo rqional. Mas ainda temos a diferenciação entre menor suJA· 
rio miníma rcgiomd c maior sal4rio.·mlnimo regional. 

Pretendo provar que, ao contrário do afirmado pcld Oposição, ni'l.o descuramos o 
rnercado,intcrno. E ar provarfamos, como ac prova cm Matcm6ticu, por absurdo. Se, 
par ab11urdo, tivéssemos descurado do mercado interno, como teria sido poss!vel cres· 
cera ofena de trabalho? Como teria sido poufvcl crcaccr a população ativu do País, 
cm conseqUência dessa arena de trabalho? Como teria sido possível crescer, cm vu· 
)(Ires rc:lutivos, o invc.stimcnto bruto fixo? E foram crescimentos de mui~t de 100%, c 
cm ulguns casos cm mais de 200%? 

O Sr.OrntUQufrclt (MDB-SP)- Permite V, Ex• um upurtc? 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se V, Ex• me permite, con· 
cluirei umu frase c lhe: darei o aparte com muito prazer. Aliás estou ávido de dur 11 

pó! lavra 11 V, Ex• 

O Sr, Orcsces Qu~rcla (MDD- SP)- Ni'l.o sei porque. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu sei porque. Porque 
V. E"' tem sido, cxutamcntc, um dos que muis tocum nesta tei:la, nesta Cusa. E a~oru, 
gouuriu 'lUC nilo apenas usássemos o microfone puru emitir juízo de vulor, mus dis· 
~ut!s:.emos com os quadros nu mi'lo, com os unexos de rcfcrênciu. 

O Sr.OrtiU!lQuéfda(MDB- SP)- Se V. Eut. me der o upurtc! 

O SR. JARDAS J»ASSARINHO (ARENA- PA)- E~tou à inteira di~po.~iç~o 
de V. Ex• mus, peço-lhe que me dC tempo puru concluir o pcr!odo. 

O Sr. Orc!lts Quért·la (M 08-SP)- Pois não. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- JIA.)- Muito ao t:ontrúrio duque 
ie ~ropulu, u dfvidu externa do llrasil- que nilo deve upcnu11 ser unulism.Jn llo ünguln 

restrito dos valores absolutos, mas lcvundo-sc cm consideruçllo o dellcml'cnho du~ 
exportuçõcs, o pcrtil dus obrigações que ela gcru c o !ndicc de solvênciu, que é extrc~a· 
mente importante pura essas compurnções- é perfeitamente computlvc) c.:om u puJnn• 
çu económica do Brasil de hoje c é, quando compuradu com 1963, bastante: fuvorúvcl, 

Ora, vejam os Srs. Senadores, que nqui estA o elenco de mcdida!i polêmicus, que 
proponho, cm discussão c!cv11da, b Oposiçiio. 

Ouço o nobre Senador por Silo Paulo, apenas por uma qucstilo cronológicu, 
porque foi o primeiro a me pedir o aparte. 

O Sr. Ol'fttel Quércla (MOB - SPI - Nobre Senador Jarbus Pauurinho. é 
evidente que: V. Ex• faz divcrSD!i proposições bastante gero is que, cvidentc:mcnle, ser· 
virão de tema de debate, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pi\)- Se V. Ex• us chamo de 
gerais apenas porque elas cs!Do no elenco, cu nceito. Mas, se chama de gerais uquilo 
que~ tão cspcc;lfiço, cu me apanto, 

O Sr. Ortlln Qu&da (MOB- SP)- Se V, Ex• permitir, gostaria de dizer o 
!Cguíntc: até sostarfamoa que V. Ex• comprovas" tudo que diz, mns, infelizmente, u 
nào ser ... 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Pcrmila·mc desconfiar 
dessa sinceridade de V, Ex• ao diur que aostaria, 

O Sr. Orntn Quáda (MDB- SP)- ... que a retórica possa superar os ratos 
positivos, reais. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E, Scnudor, também, csloo 
atrAs disso, Oa ercitos retóricos devem ser banidos. 

O Sr. Oratet Q.-rda (MDB- SP) ..:_Se a retórica, a palavra puder superar a 
realidade que ocorre neste Pata, quem sabe V. Ex•, com u habilidade c a inteligi:nciu 
que Deus lhe deu, poderá fazê.Jo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V, Ex• é o dono da ver· 
dade. 

O Sr. Ornla Qulrcla (MOB- SP)- V. Ex• me permite o aparte, ou nào? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Mos é o upnrlt c o contra· 
apunc, por que ni'l.o? E dojoso parlamentar. 

O Sr. OrestnQ~rdt (MDB- SP)- Não o sou, du mesma forma que V. Ex• 
nào o é. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Eu não ooa. Mas V. Ex• c 
que acabou de dizer que ac cu prov111sc contra a verdade, então, o proprictlario da ver· 
dadc é V. Elt•, não sou cu, Eu, ao contrArio, estou propondo o debate de teses. V. Elt• 
é que acabou de se investir na poaac monopolhica da verdade. 

O Sr. Ot'eltn QG&da (MDB- SP)- A nilo ser que a palavra retórica possu 
superar a realidade, pode ser que V, Ex• consiaa alsuma coisa. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) -llsoro, V. Ex• é o dono da 
verdade. 

O Sr. Omtn Qufrclt (MDB- SP)- Mas V. Elt• propõe diversas assertiva~. 
inclusive, dizendo o sesuintc: que cst4 disposto a provar que nil.o'h-ouvc diminuiçilo do 
bcm-estardu populuçüo de 1964 para câ, V, Ex•, depois, disse o se-guinte: ... 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. E•• vai fazer um >Umú· 
rio do meu discurso? 

O Sr, Ore .. n Qltércla (MDB - SP) - ... se houve conccntraçilo de renda, 
houve, lambém, antes de: 1964. Ora, i~so não justifica; um erro ni'l.ojustifica o outro. O 
futo é que o modelo ponibilita concc:n1raçi'l.o de renda, Mus V. Ex• - 'Veju u hubili· 
dude de V. Elt•- pesa cxutumcnte entre 1959 c 1964, que roi exu.tumente a i:poca cm 
que o Brasil sorrcu uma cri'c econõmicu que gerou o movimento revolucionário de 
1964, 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Vamos prestar bem 
atenção a isso. 

O Sr, Omtn Qufrclt (MDB - SP) - Em duus épocus no Brasil ocorreu 
recessão: cm 1929/1930 c outru, cxucamcnte, ncssu época n que V. Ex• se refere. 
Enti'lo, V, Ex• vui tomnr exatnmcnte umu tpocu de rcces~ilo econômic.1 do Drusil, 
pnru fulc:rcomparuçilo, Veja a habilidade de V. Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pi\)- Estou cspuntndo, Vou dur 
u puluvru u V, Ex• nilo pura fuzcr um discurso purulelo, mus p11ru dur um upurh: c 
depois dcmonstrur o meu espanto. 

O Sr, Orntcs QuErela (MDB- SP)- O espanto é de todm nós, i: um e.~pulllo 
gerul, porque V, Ex•, realmente, é muito hábil. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - I'A) - J~ é, pelo menu,,, umn 
(juulidudc: 'lUC V. Ex• me defere como profc:s.~or. 

O Sr. Ornlcs Qufrcht (MOO- SP)- Outro aspecto llUC quero rcssulwr- ~c 
V. Ex• me permite:- é o seguinte, V. EK• diz que, u purtir de 196H, pura ul!tUIIHLs 
catcgoriu!l organilLHlns, houve melhoriu do sul~rio reul. DrLI, ba:c:lênci11, isto n~n 
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justifica nada, V, Ex• tem que compreender que o Governo é Governo do Brasil, de 
toda a Naçilo, de todos o• trabalhadorâ c nilo de algumas categoria! organizadas. Se 
algumas categorias orsaniz:adas tiveram, por motivo• normais, uma melhoria do salâ· 
rio real, evidentemente esta nilo foi a realidade pura toda il categoria trabalhadora do 
Brasil. Eu, cvidcntcmcntc, não pretendo, nilo sou - vamos dizer - o Senador do 
MDB cncarrea:ado deste a1pccto da economia, 

O SR. JAUAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E uma pcnu não scju 
V, Elt• 

O Sr, Ornln Qufrd• (MDP- SP)- Mas apenas não pude evidentemente, 
calar-me ante alaumas cv[d!ncias de que V. Ex•, te pretende provar alguma coisa 
com estes araumcntos, dificilmente irA provar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muito bem. 
Entlo - como se vC - V. Ex• é um apriorbtico e um simplista, se me perdoa. 

Além do mais, V. Ex• ac deu ao luxo de cnriquct:cr o meu diacurso com alguns 
vocábulos que nlo do meus. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana. fozendo soar a campainha.) - ~amento 
in(ormarquc o tempo de V. El• cttA ac aproximando do fim, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Sr. Presidente, com que 
velocidade! 

_O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas, de fato, os disc:ursos que realmente 
encantam panam muito rapidamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Começaria por dizer, antes 
de aumdcr prcasuroso ao chamamento do nobre Lldcr da Oposição, que V. Ell•, 
nobre Senador Orestes Quércía, nio tem o direito de ser apríor(stico c nem tem o direi· 
to de me coloc:ar vocAbulos o11dc n)o 'pus cu. Eu sou o autor do meu disturso, V. Ex•. 
por favor, cm nenhum momento me referi a algumas categorias orsanizadas. 

Vou reler: "Ao contràrio do que armnam os próccrcs oposicionistas, de 1968, 
segundo semestre cm diante, c cm !usar de arrocho salarial, houve um indiscutível 
incremento de salário real das categorias orsanizadas ... " 

Não tenho culpa que V. Ex• dcsconhcçu que as categorias organizadas são exata· 
mente: aquelas que não são marginalizadas i\ força de trabalho, a culpa não é minha, é 
de V. fut, talvez, por um cochilo pessoal. V, Ex• sabe que categoria organizada 
inclui todos os trabalhadores a qa.~e V, Ex• se referiu, menos a massa rural nào 
sindicalizada. 

O Sr. OrntnQuérda (MOO- SP)- Nesse asp<cto ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- De mnneiru que, por al se 
vé, a qualidade do ara:umento do nobre Senador por São Paulo, que se proplk, desde 
logo, aprioristicamente, a declarar que nilo posso provAr nada. 

O Sr. Orntn ~11 (MDB- SP)- Enio vai provar,tenho certeza. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vnmos ver, V, Ex• cstâ 
atrasado, o que v. ü• estA querendo rue r~ perturbar o meu discuno ... 

O Sr.OrtiUIQMrd• (MOB- SP)- Nilo, não t; perturbar, absolutamente, 

O SR. JARIAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ouço V. Ex• quando cu 
lhe concedo apanc, V, Ex• interfere enquanto estou ralando c não lhe concedi upunc, 
V. Ex•t um habiUssimo parlamentar. 

O Sr, OrtllnQuérda (MDB- SP)- Não, nbsolutamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - De maneira que estA 
tentando por esse meio, ma1 não vai conscauir, esse não dA. 

O Sr. Ornen QutrcJJ (MDB - SP) - V. Ex• ~ que não me possibilitou o 
aparte. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Veremos. V. E•• escreva 
us paluvrus de hoje, sublinhe nu TuquisruOa c tenha a corugcm clvicu, que ucho que 
V. Ex• tem, de ir u umu Comissão Técnica debater' conosco. Aaoru, ni1o vA V. Ex• u~ 
sim tào dc:1prevenido que não saibu o que são cutcsorius orgunizudus, assim m1o, a~· 
sim V, Ex• v11i se sair mal. 

Ouço o nobre l.ldcr du Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu) - Concluldo o tempo do nobre orador, 
cstimaria que ni1o houvesse mais upurtes. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (AReNA- PA)- Sr. Prcsidcnoc, go .. uriu de 
ouvir o nobre Lrdcr da Minoriu. 

O Sr. P1ulo Brou1rd (MDB- RS)- Apenas puru dizer que l! com pru1.er que 
ouço o convite do nobre Lidcr, o convite pura que Maíoriu c Minoriu- ARENA c 
MDD- dcbutum nesta Casu estas c outras questões, E com pruzcr, c devo dilcr des
de logo, que o C\lnvite está uccito. Haveremos de discutir, como ulid~ é do nosso dever 
c do interesse do Pu/s. 

O SR. JARDAS I'ASSARINIIO (ARENA - PA) - Nobre Lldcr l'uulo 
IJrossard, nilo seria outru utitudc que c:spcrnriu de V. E.\• Tenho u impressão de que o 
Congresso Nuclonul se honru nu mcdidu cm que as duu~ lJuncudus rc~olvcm discutir 
rucionulmcntr:: um tcmn ql.lc nilo utililc urtincios upriorl!itlcns puru negur us vcrdudc~. 
Aquilo u que me rropÚs fo-i claro. 

Sr. Presidente, pergunto a V. Ex•, por obséquio, de quantos minutos disponho 
para concluir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• dispõe ainda de cinco minutos, 
aU:m daquclca que a Mesa costuma dar de tolerância aos Lideres du C usa. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Agradeço • V, Ex•, Sr. 
Presidente:, porque: não sio a6 os L(dercs. V. Ex• tem sido tào tolerante que uindu 
ontem nesta Casa o nobre Senador Robc:no Saturnino nos encantava por um Judo 
com a sua palavra, por outro, evidentemente, nos cspDntava pela nuturcza da paluvra 
c ralava durante47 minutos, quando o Res:imen'o lhe pcrmitiaapc:nas 30. 

O SR, PRESIDENTE (Lulz Viana) - No momento não cru cu quem estava 
presidindo. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - Pi\) - Estou mosuando u 
generosidade da Mesa, cxatamcntc. E mais tarde também um membro de nosso Parti· 
do roi altamente beneficiado por luo. 

De maneira que agradeço a V. Ex.• nilo me ter feito advertência. 

O Sr. Paulo_,. (MDB- RS)- Trotamento equânime. 

O SR. JARBAS PASSAIIINHO (ARENI> - PA)- Equânime. Aliá>, nobre 
Senador Paulo Brouard, nunca pedi privilégio. Gostaria rcalmentc:,de um tratamento 
equânime. 

Gostaria de salientar um ponto no discurso do Senador por Goiás com o qual 
creio estou de acordo. Dia:o, creio, 11m pouco receoso, para que S .. Ex• nilo se sinta 
mal cm que o Lfder da Maioria esteja de acordo com ele. E quando fez rcfcrênciu uo 
papel das multinacionais na economia brasileira. Um a1pc:cto que cu lcmbrariu à 
nobre Oposição é que o Brasil é um dos raros- scnilo linico- pa/ICS do Mundo que 
declara, na sua divida ~terna. nilo apenas a divida pliblica como, também, aquela 
particulur pelo Estado garantida, c ainda as panicularcs, sem sarantiu do Estudo. E o 
que tem acontecido, sc:sundo nilo estou equivocado, é que pelo mcno5 um terço dessa 
divida declarada se: deva a manobras praticadas por multinucionais que, ao invés de 

, investimentos, tomam sob forma de empréstimos das suas matrizes externa~. 

O Sr, PauloBroaaard(MDB- RS)-E verdade. 

O Sr. HrnrlqutS1n1Uio (MDB- GO)- Permite V. Ex• um upartc? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não, 

O Sr. Heariquc S~nrUJo (MDB- GO)- Apenas para dizer a V, E:\• que c:u lit 
da tribuna, ontem, alsumas afirmações; afirmações de culouro -c.stcju certo v. Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- De calor! 

O Sr. HeariqucS1alUio (MDB- GO)- De calouro, principalmente. 

O Sr. Pulo B111111rd (MDB- RS)- Calouro muito bem sucedido. 

O Sr. Heari.,e SutJIIo (MDB- GO)- Afirmações que pretendo, sinccrumcn
te, diaçutir com toda a B.ancada MajoritAria, ncstu Casa, bem como com os meus 
companheiros de Bancada. Nilo faço .afirmações apriorlsticas, nem me julgo dono du 
verdade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aleluia! 

O Sr. HttlflqM S1allllo (MDB- GO)- E bem sei que V. E~• também não lõC 

julga dono da verdade. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PM- Perfeitamente, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. HNriqucSiallllo (MDB- GO)- Nós estamos justamente aqui para i51o, 
para discutir, não conceitos de valor, mas os fatos apontados um a um. As ufirmuções 
que cu liz, pretendo discuti-las. Mas, de qualquer modo, eu gostaria de agrudcccr 
imcnsumcntc: u V, Ex• pelas referêncius bastante rrcqUc:ntes ao meu nome, durante o 
sca.~ discurso, o que me honra muito. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Esse "honra u V. E••", 
esteja certo de que o objctivo, uo citA·Io, roí o muis nobre possível. Segundo, se silo 
freqUentes é porque, cxutamcntc, cstolJ comentando parte do discur.:o de V. Ex•. de 
ontem, c parte do discurso do nobre Senador Roberto Suturnino que, creio, é o V ice· 
Lldc:r da Buncuda do MDB. Em conseqUência, ouvi, nesta qualidade, u ele c a V. Ex•, 
com toda a atcnçilo que me merecem, como me merece qualquer Senador que scju 
mel! pur nestu Casa. 

Apenus cu tinha uma dlividu, c esta dilvidu poderia ser csclurecidu rápido ror 
V. Ex•, u respeito da necessidade que tem ou não, segundo o ponto de vista de V. E:\• 
- permita pcrsuntur·lhc - du incorporuçiio de poup11nçus cxtcrnus na lulu pelo 
desenvolvimento de qualquer pufs. Vou tentar ser muis cliuo: um pufs nilo desenvolvi
do precisa ou não precisa de pourHmçus c"ternas pura dcscnvolvcNc? Quul seriu o 
ponto de vistu de V, Ex• cm reluçilo u este aspecto? Apenas, c depois, discutirfumos o 
mérito du rormu de utuuçil.o do cupitul cstrungciro. 

O Sr.llenrlquc S1n1lllo (MOO- GO)- Parto do principio de que, sem dúvida, 
é necessário uo~ pulsc!i. subdesenvolvidos o acréscimo de poupunçu cxternu uo ~cu 
desenvolvimento. Nós discutimos sobretudo 11 formu como este rrm:csso está sendo 
fcitn. I .. 



DIARIO 00 CONGRF.SSO NM'ION,\1. iSC<àn 11 l 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- !•A)- Cntü11, h~ um "desde" ai. 
Desde que: 11 aplicação des.su poupunçu ni\o licja. por excmrlo, colnnialistn, niw ~cja 
exploradora. Mas veja Y. Ex• que estamos de acordo com um homem que na\\lfnl· 
mente nilo faz, idcologicumcntc, rcfcrêl'ldu nem u mim nem n V. Ex•, pelo menos 
lincurmc:ntc:. Truta-se de: ninguCm mab, ninguém mcno~ do 'Iuc Tcng Hisi;•o·ping, o 
1•-Vicc:-Ministro da China. 

Ainda hoje, o nobre Senador Dirceu Curdoso rnostrnvu, com zelo de quem dis
põe de uma cópia do Tlmts, quase que monopolhaicamcntc, uma propugundu feita 
por determinada empresa brasileira. Hoje, cu até rccomc:nduriu uos meus compnnhci· 
ros de Bancada n leitura dessa entrevista que: o I' V ice-Presidente: du China deu aos 
repórteres norte-americanos. E hA um determinado momcn~o cm que: ele: diz que esta· 
Dclccc:u-se o ano 2000- hoje há uma obccssilo pelo uno 2000 - para que u China 
~ja um Pars desenvolvido neste ano. Hoje nós temos dúvida, por exemplo, cm relaçilo 
aos últimos dados do Banco Mundial, se o Brasil está à r rente du Chi nu ou atrás du 
Chirul em produto interno bruto global. E co11tumamos dizer que a nossu economia é 
a oitava do Mundo Ocidental c a décima do conjunto, mas sabemos, evidentemente, 
que a da União Soviética i: muito superior à noua, mail hoje já hâ dúvida cm compara
ção com a China, até porque os dadoscatatlsticos da China silo muito precários. 

Prtas o repórter pcrs:untou-lhc- e cu passaria a revista, depois, à Taquigranu, 
cm Inglês, porque pode ser que a minha traduçlo seja suspeitada por algum honrudo 
membro da Oposição. 

O Sr. Palllo Brouard (MDB- RS)- Pode estar certo de que a Liderança tomú· 
la-á como uma traduçilo autêntica. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre Senador Paolo 
Drosurd, V. Ex• está solicitado, dianle das minhas desgraçadamente crescentes insu· 
ficiê:ncias auditivas, a falar um pouco mais alto. 

O Sr. Ptlllo 810111rd (MOB - RS) - Pode estar certo de que de parte da 
Liderança do MOO, da Oposição nesta casa, 11 sua tradução será recebida como 
idónea e correta, 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Moito obrigado a V. Ex• 
Musé um risco, um risco pela minha ignorância do inslés. 

Em todo o caso, aqui se diz (pergunta o repórter): 

O Senhor estabeleceu o ano 2000 para atingir a modernização. Isso é 
uma data simbólica da sua conveniência, ou hta alJuma rllZiio para isso? 

Até usou um termo latino puro, ratlonal~. 

A China pretende planejar o seu desenvolvimento muito além, paru 
frente? 

Já que se !ratava do ano 2000'? 

Resposta: 

Não é simbólica, a data. Nós, na verdade, temos tal ambiçilo, Paru 
qualquer pai!. (For any country), se c:le deseja dc"nvolver-sc (if it wants to 
develop itsclf, it mun mainly rely on itsclr and ils own potentialities). En· 
tão, ele precis.a {must, imperativamente) confiar nas suas próprias po· 
lcncialidadcs. Mas {But it is also ncccssary to abtain capital from thc de:· 
vclopc:d counlríes ... ). Então, é necessário obter capital dos pafsc~ 
desenvolvidos( ... and to learn from thc cxpcricnm ofthc dcvclopcd coun· 
lrics, cspecially in thc ficld of manaacmcnt.) ... e aprender dos palsc5 
desenvolvidos, especialmente no campo da scstilo dos nesócios. 

Aqui cstâ um homem profundAmente lúcido c, ali às, seria surpreendente que u 
China. não tivesse aprendido a liçilo com a União Soviética ... 

O Sr. PouloBrouord (MDB- RS)-Ciaro. 

OSR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... qoc também preciso• de 
~pi tal estrangeiro para o seu dcJCnvolvimcnto, 

De maneira que fico satisrcito cm ouvir essa declaração inicial do nobre Senador 
per Goiás, porque não estamos cm desacordo quanto à necessidade de recebermos 
pcupan'a ellterna. Vamos discutir, depois, a forma pela qual essa poupnnça entra no 
P'nls c 11 forma pela qual ela explora as nossas próprtas potencialidades. 

O Sr. Henrique Santlllo (MOO - GO) - As nouas próprias potenciulidudes. 
Perfeito. Estamos de acordo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO {ARENA - PA) - De maneira que essa me 
purcce umu posiçllo, nobre: Scnudor Henrique Suntillo, c~trc:mumcntc scnsutu, 
porque hã, infelizmente, os que apenas declaram assim, que multinacional I: slmholo 
de cx.ecrução c, con5cqUc:ntcmentc, não deve ter qualquer papel. Ao conm\rio, acho, 
11: pudermos montur no lombo do tigre, com a gurnntin de pór bridào no tit~rc, tere· 
mcs cue direito, A qucst.ão l: saber se pomos ou nao pomos, se temos ou nilo temos 
~ttsu cupucldudc, 

Aqui estA um documento normalmente citado pela Oposlçilo, Sr. Presidente. E 
umu cópia do último relatório do Banco Mundial. Aquijú o ouvi citudo vúrius veles, 
c lastimo que o nobre Senador Roberto Suturnino nJo tenha podido licur hoje uqui. 
Pelu mnnhil, disse-lhe do meu intento de fazer este discurso dcsutuviudo, ngoru à tu r
de. [: ... ,;c documento vni-no§ /ic:rvir muito puru responder àquele desulio, um pouco uo 
e~t.ilo ..:lnusiuno, que ucubou de nos ful.cr o nobre Senador por Silo lluulo, declurundu, 
upri11rhticnrncnte, CJUC nào \criamos cnpuddude de provur. 

Nc.~sc documento, fulu.sr: na conccntraçii.o de rend;l. Fahl·~c cm 11Úic hiloll~rk:n, 
porque todl1S nô,, entcndcmu)o uJ~uma coiMI .. 

O Sr, OrrsrcsQuércha (MOO- SP)- Permite V. Ex• um upunc'.' 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Oportunumcnlc .... uo lon· 
godo n;uil., como mero~ impulsionadores amadoristico~> no campo d11 economia, sa· 
hemos que nà.o podemos faler comparações, a não ser através de umn série hh.tóricu 
homogCnea. Não posso comparur, evidentemente, ~uantidndes hetc:rog~nei!S. E im· 
possfvcl. Es.'ia comparnçao lc:var-mc-iu a resultados de vcrdudeiros dcspuutério!>. l'oi~ 
aqui, nc~le documento, se prova aquilo que tanto espantou o Senador Orestes Quí:r
ciu.: a melhoria r~al,o incremento real dos salários dus categorias orgunizudus, 

Ouço o nobre Senador Orc:stcs Quércia, 

O Sr. Orcsfn Quén:la {MDP- SP)- Apenas voltei a pedir o aparte: u V. Ex•, 
porque V, Ex•, ao se referir ao meu aparte, di~sc que usei argumentos ginu:tiunos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não, C5tilo. Estilo cs· 
ponrânco ... 

O Sr. Ornfn Qufrda (MOB- SP)- Nao adianta agora V. Ex• querer agora 
mascarar, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENh- PA)- V. Ex• vai·mc interpretar 
melhor do que eu mesmo? Quer dizer que além de dono da verdade, da realidade, 
V. Ex• é dono do meu discur!o, é dono du minha interpretação?! 

O Sr, Orttln Quércl1 {MOO- SP)- Permite V, Ex• o uparte ou não'! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Permito o aparte, mas não 
a apropriação do meu discurso, o que é diferente. 

O Sr, Omtet Quércl• {MDB - SP) - V. Ex•. evidentemente com a sua 
reconhecida habilidade, quer dar ... 

O SR, JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Lá vem a habilidade outra 
vez. Termino prestidigitador. 

O Sr. Omtes Quirda (MDB - SP) -O fato l: que V. Ex• contesta algumas 
alegações do nobre Senador Roberto Saturnino, que silo alesaçõcs reconhecidas pelas 
auloridadcs do Governo, reiteradamente ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ponho cm dúvida o que 
V, Ex• está dizendo. 

O Sr. Oresln Quir~Ja (MOB - SP) - Alegações reconhecidas pelo futuro 
Ministro do Pluncjamcnto, pelas autoridades monetárias ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ponho cm dúvida o que 
V, Ex• está dizendo. Repto V. Ex• a provar que aquilo que c:u disse aqui é desdito por 
qualquer autoridade do Governo 1uual. Repto V, Ex• A primeira prova sc:rú de 
V. Ex• 

O Sr. Orestes Quérda (MOB- SP)- O próprio Ministro do Planc:jamcnto está 
anunciando uma espécie de recessão para a economia do Brasil no próximo Governo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• fica com jolzos de 
valor, anunciando dizendo, falando ..• 

OSr.Orrstn Quêrda (MOB- SP)- V. Ex• quer tapar o sol com u peneira. E 
muito diflcil. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Tapar o •ol com a peneiro. 
A verdade é sua. Dc:IÇa V, Ex• aos f&teos, trasa ratos, dê uma dcclaraçUo que colidu 
com a minha c diga qual é o autor. 

O Sr. Orrattt Qltérda (MDB -·SP)- Não quero, evidentemente ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex• não quer ... Doo· 
me por s11tisreito. 

O Sr. Omtrs Quércla (MDP- SP)- Quis dizer que V. Ex• ttc louvara no pro. 
nunc:iamcnto do Senador Roberto Saturnino para dizer que ele cst11vu errado, que o 
Brasil vai indo muito bem~ que nao hi\ concenlraçüo de renda ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Lâ <em os chnvõcs. 

O Sr. OmlrsQuércla {MDB- SP)- Mas o problema da economia deste Pais i: 
reconhecido c anunciado pelo futuro Ministro do Pluncjamcnto, que é o atuul 
Ministro da Fazenda. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Como V. Ex• vêem, ucubci 
de ditcr que não h6 problema nu economia do Pnfli. E tudo o (jUe S. Ex• ful cm torno 
de uma tentativa de controditur-mc. 

V. Ex• prossegue no aparte? 

O Sr. Orut,.Qulrtl• (MDB-SP)- Noo. 

O SR. JARDAS I'ASSARINIIO (ARENA- PA)-Agnldcçoa V. Ex• 
Sr. PrcBidentc, concluo. 
Ao nobre: Li der du Minoriu me dirijo, tcntundo um estubelccimcnto de rc:gru de 

jot~o entre: nós. Tomei 11 iniclutivu de lunçnr u luvu, Que c~scs ponto~ ~irvum de 
bulilnrnentu, pura que fuçumos no Plcnl1rln, c melhor dn que no Plenârio, porque fi· 
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camos ungustiudos com u fnltll de tempo, seja realiLtHlo nth Comb~iu:~. onde pode
remo.'> cnlrar por mai.~ tempo, como já o fizemos, numa Comís~ào Purlumemar de 
lnquCrito, 14 horas seguidas de trabalho. Vamos levar dado~. dados cstutbtico~. 
Como dís~e, vou louvar-me, como vul louvur•se S. Ex• o Senudor Josi:: Lins, nos 
próprios dados utililudo,5 pela Oposiç~o. 

Agradeço ao nobre Líder du Minoria ter acc:ito nàodiriu este repto, ... 

O Sr. Paulo Bro ... rd {MDB- RS)- Convite:, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- .,, mosconvitc. 
Digo aos meus Companheiros de Bancada que, u partir do desdobramento deste 

discurso, que scrll iniciado pelo Sct~ador José Lins, csturemos uquí cm condíções, 
falando jA depois da Ordem do Diu, a lim de nilo criar problemus pura u Mesa, tão 
gentil ela tem sido, para que possamos discutir com maior tempo dentro do Plcnúrio. 
O meu desejo cru que: discutfsscmos forn dele. 

Sr. Presidente, cru o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas,) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARDAS PASSAR!· 
NilO EM SEU DISCURSO: 

Q. You mtan rhry won'r compiJ! wilh Ir? 

A. Bccausc thc so·callcd supervision or &urveillance will not work, no mutter how you 
procecd ubout ii. Aftcr thc Vladivostok agrccment, O r'. Kissingcr carne to China und 
told us abaout it, and I said to Dr. Kissinger, "Well, you two will continue your racc." 
Aflcr thc concfusion o(this fourth agrcement the racc wilt continue. But thc diffcrcncc 
will bc that thc U.S. will De forced to continue thc racc whilc thc Soviet Union willjust 
furthcr step up its dcvclopment. 

Q. Thfs should provi dr )'OU wilh a Jlvrly h ou r of dú(Uss/on with PreJidtm Carrrr. 

A. l'm not opposing )'our signinà thi~ asrccmcnt or thrcc or four more ugrctmcnts. 
Wc'rejust bclng saber, Onc should not rc\y on such a thing. ln seckinB world pcacc 
and world stubility, such agrcemcnts are ncithcr as signílicant nor us uscful as the nor· 
maliuation or rclations bctwcen Chiou and thc U.S. und thc pcace und coopcration 
trcuty signcd bctwecn China and Japan. And if you Jook ut hc question in broader 
perspective, such an ugrccment is not as important as thc strcngthcning of relutions 
bctwccn thc U.S. and Europe and bctwecn the U.S, and Jupan. Thc first chaructcristic 
o( the Sovict Union is that it always adopts the attitude of bullying thc soft and rca
ring the strong. Thc sccond charactcristic ofthc Sovict Union is that it will go in und 
grab at evcry opponunity. 

Q. Vitwing tht trlangu/a, sillmtion btlWttn you and tht Sovitt .Union and tht U.S., 
/t m11sl bt tta.ssuring to J'OU that both China and tht U.S. ha~>t a vn}' ~lost rrlalionship 
with a l>tfY lmportant jourth powtr, Japan. Thtrt is no tquil'altntjor tht Soviet Union on 
thtlr sldt of lht balanct. 

A. Thc qucation is: Aftcr sctting up this rclationship bctw~:en China, Japan and thc 
U.S., wc must furthcrdcvclop thc rclationship in a dccpening way. lfwc rcully wunt to 
bc ablc to placc curbs on th~ polar bcar, lhe only rcalistic thing for us is to uni te. Jfwc 
only dcpcnd on thc strcnsth of thc U.S., it is not enough. lf wc only dcpcnd on thc 
strength of Europc, it is not enough. Wc are an insignificant, poor counlry, but if wc 
a.~nile, wcll, it willthen carry wciaht. 

Q. Togo bock to JaJHJn, dcws tlult not tlp tht trlanplar balanct? 

A. ft is not only of íntcrcst to China but also of areal signilicam:c to world pence, 
world sccurity, world atability, that thcrc bc fricndly rclations bctwcen China and thc 
U .S., Europc and Japan. 

Q. Ourmulrrs wi/1 btsurprlstd tohn;,r youdtscribt China as tnsignljlcant. 

A. Well, whcn I said insianificant, I wassoina: to extremes, But China is quite poor, 
and you h ave madc a poor fríend. 

Q. Youdon'tmtanabad/ritnd? 

A. No, not u. bad friend, but cconomically poor. ln Chincse, thc word poor has no 
bad connotatians to it, Of courac, that does not mean that China is of no use. Wc do 
not look upon ourselves 111 inconacquential. 

Q. Jiow wlll tht ntw rtlallonshlp bttwttn China ond tht U.S. hr/p wlth J'Ollf Four 
M odtrnl:atlon.r campatgn? 

A. Wc bclievc thc normalization of rclatians will enuble us to obtuln much scientilic 
und tcchnologlcal know-how. Frorn thc point ofview of thc U.S., wc ulso think it will 
bc beneficial. From the broadcr perspective of global politics, it will havc cven grcater 
bcnefits. 

Q. You stt thr yrar 2000 for attalnlng modtrnl:atlon. Is that a datt of symbollc ~on• 
vtnitnct, o r dots ii ha~ a rarionalt? Dots China know how 10 plan thar for ahrud? 

A. 1t is not •Ymbolic. Wc do indecd huvc such un umbitloua goul. For any country, if 
it wuntll to dcvclop ltsc:lf, lt must muinly rcly on itsclf and its own potentiulities. But it 
is ulso ncccssury to abtuin cupitul from thc dcvclopcd countrics lundl to lcurn from thc 
cxpcricnces ofthc devclopcd countrles, cspeciully in thc licld ofmunugcment. 

Q. Thtrt' huJ btt'fl much wrltlrn 111 thr Wmern prtss ln rrunt tmmths ahrmt 1/rr clr
Muoijkutian ofChlna. To what t'Xh'nl i.f thr lrgQcy (J/ Mao .ui// rtft•·unt, mui to wllut t'.\'• 
ttm l1111't' .l'tJUátpurteJjrom hls lt.tguc)'? 

,,, You may havc notcd that wc ulrcady dcclurcd on many occ;•sions that we will con· 
tinue to tuke Muo Tse·tung'5 thought as ou r guiding thought. What is more:, many of 
ou r busic principies are still bascd on the tcncts put forwurd by Chairmun Muo und 
Premier Chou, For instunce, thc dcvclopmcnt of rclutions betwccn ou r two countric~ 
wus promufgutcd some lime uso by Chairmun Muo hirnscif, und thc inuuncc of thc 
Shunghai communiqué during thc visit of Prcsidcnt Nixon in 1972 wus something per
sonally looked after by Chairman Mao und Premicr Chou. This wu:. on thc basis of 
ou r global strategy of dividing thc world into thrcc worlds. According to ou r view of 
thc thrce worlds, thc first world consísts o( thc U.S. and thc: Sovict Union, but in this 
concept of ou r thinking of thrc:c:: worlds, wc procccd from thc cstablishmcnt of a uni· 
tcd front ugainst hescmonism and for thc defense of world pcacc, sccurity und stabi· 
Jity, and this united front includcs the U.S. The Four.Modcrnizations (program) wus 
put forward by Chairman Mao and thcn wus madc public through Prc:micr Chou in 
h is spccch at the Fourth Nlllionaf Peoplc's Congress in 1974. At the samc time, wc ha· 
vc: always considc:red that Chairman Mao was not be)'ond fault. Wc cannol dcmund 
ofuny grcat personuge that he be faultlcss. To dcmand that is not in kcc:ping with thc 
thoughts of Marx or of Mao Tsc·tung himsclf, Thcn thcre are muny thinBs that Chair~ 
man Mao could not !orcscc during bis lifctime because ofthc llmitatlons of the condi
tions thcn cxisting, Now thcrc are new conditio11s, und so we raisc ncw qucstions. This 
is cntircfy logical and cunnot bc called de·Muoification. For instancc, thc qucstion of 
ubsorbing foreign capital and forcign tcchnology to hclp ou r .dc:veloprnc:nt-;-during 
the Chuirman'sliretimc thc conditions for doing so did not cxist. 

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalumc - JosÇ Guiomard - Raimundo Parente ~ Aloysio Chaves -
Alexandre Costa- José Sarney- Petrónio Portclla- Ccsar Cais- JC~~sé Freire
Adcrbal Jurcmu - Teotónio Vilela - Gil ... an Rocha - João Culmon - Amurai 
Peixoto- Hugo Rumos --Itamar Franco- Tancrcdo Neves- Amurai Furlon
Henrique Suntillo- Benedito Conc:las- Vicente: Vuolo- Mendes Cunalc- Pedro 
Pcdrossian - Leite Chaves - Jaison Barreto - l.cnoir Vargas - Pedro Simon -
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Os Srs. Senadores Jarbíts Passarinho 
c Paulo Brossard, Lfdercs da Aliança Renovadora Nacional c do Movimento Demo· 
crático Brasileiro, encaminharam à Mesa as indicações dos Membros dos respectivo~ 
Partidos que irào integrar, como Titulares e Suplentes, as Comissões Permanentes 
desta Casa. 

De acordo com o parágrafo único do art. 85 do Regimento Interno, esta Prcsi· 
dência, consoante as indicaçõa dos Lideres, designa: 

COMISSAO DE AGRICULTURA 

Tltultm 

I, Pauos Porto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. Josê: Lins 

1. Evch\sio'Vicira 
2. Leite Chaves 
3. José Richa 

Suplrnln 
ARENA 

MDB 

1. Jutahy Masalhàcs 
2, Affonso Camargo 
3. João Calmon 

I. Agcnor Maria 
2. Amaral Peixoto 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

Tllulam 

J, Mendes Canale 
2. Josl: Uns 
3. João Basco 
4. Vicente Vuolo 

1, Evandro Carreira 
2. Agcnor Maria 
3, Mauro Bcnevidcs 

Suplrnets 
ARENA 

MOS 

I. Raimundo Parente 
2. Dinarte Mariz 
3, CcsurCals 

I. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Tltularta 

1. Hcnrlqucdclu.Rocquc:: 
2. HcMdio Nunes 
J, José Sarncy 
4. AloysioChuves 
S. Aderbul Jurem a 
6. M urilo Buda ró 
7. Moucyr Dnllu 
H. Amurul Furlnh 
9. Ruirnundo JJurcnte 

ARENA 
Suplrntr!l 

I, l.enoir Vurgus 
2, Joilo Dosco 
J. Petrónio Portclla 
4, Milton Cubra! 
5. Affonso Cumurgo 
6. Arnon de Mel lo 

. . 
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I, Hugo Rumos 
2. LcitcChuvcs 
.1. Lázaro Barbozu 
4. Nelson Carneiro 
~. Paulo Prossnrd 
6. Franco Montara 

MDB 
1. Orestes Quércia 
2. Tancrcdo Neves 
3. Dirceu Curdoso 

COMJSSÀO DO DISTRITO FEDERAL 

Tllulam 

I. Jcssé Freire 
2. Joao Basco 
3, Passos Porra 
4. Saldanha Dcrzi 
S. AfTonso Camargo 
6. Murilo 8adar6 
7. Benedito Ferreira 

I. Itamar Franco 
2. Lázaro BarboZD. 
J. Adalberto Sena 
4. Mauro Bcncvidcs 

TIIulam 

I. Arnon de Mcllo 
2. HcMdio Nunes 
J. José Lins 
4. Jcué Freire 
S. Milton Cabral 
6, Benedito Canelas 
'7. LuizCavalcantc 

I. Robcno Saturnino 
2. ltamar Franco 
3, Marcos Freire 
4, Pedro Simon 

&lplente• 
ARENA 

J, JoséGuiomard 
2. Tarso Outra 
3. Benedito Canelas 
4. Moacyr Dalla 

MDB 
I. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino . 
3. Gilvan Rocha 

COMISSAO DE ECONOMIA 

Saplealn 
ARENA 

MDB 

I. Dinanc:: Mariz 
2. Amaral Furlon 
3. Bcnedilo Ferreira 
4, Vicente Vuolo 

1. Jo.t Richa 
2. Cunha Lima 
3, Tancredo Neves 

Tihllarn 
COMJSSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA 

S.plntn 

I. Joio Calmon 
2. Tarso Duna 
3. Jutahy M11alhla 
4. Aloy1io Chavca 
S. Adcrballurcma 
6. JoK Sarney 

I. Adalberto Sena 
z. Ew:lúio Vieira 
J. Franto Montara 

I. Raimundo Parente 
2. Jol6 Gulomanl 
3. Amon de Mcllo 
•· Lomanto Jllnior 
S. Arl'on10 Camarao 
6. Vic:cntc Vuolo 
7. Dlnartc Mariz 
8. Amaral Furlan 
~. Jor1c Kalumc 
IB. Jutahy M111iftco 
11. Teotdnio Vilela 

I. Cunha Lima 
2, Tancrcdo Neves 
J, Roberto Saturnlno 
4, Amurai Peixoto 
~. Pedro Simon 
~. Mauro Bencvldes 

ARENA 
1. Jolb Lina 
2. Arnon de Mello 
3. Jorac Kalume 
4. Pedro Pcdrouian 

MDB 
1. Marcoafrcirc 
2. Gilvan Rocha 

COMISSAO DE FINANÇAS 

ARENA 

MDB 

s. ....... 

I. Satdanha Cerzi 
2. Mendes Canale 
3. Henrique de La Ratquc 
4. J0116 Freire 
5. Joa6 Sarney 
6. Milton Cabral 

I. Paulo Brossurd 
2. Marcos Freire 
J, Lázaro 811rbozu 
4, Jo~ Richu 

COMISSÁO DE LEGISLAÇAO SOCIAL 

Titulares 

I. Lenoir Vurgas 
2. Jorge Kulume 
3. Jessé Freire 
4. Moacyr Dalla 
5, HenriquedeluRocque 
6, Aloysio Chaves 

I. Franco Montoro 
2. Humberto Lucena 
1, Jaison Barreto 

ARENA 

MDB 

Suplente~ 

I. Jutahy Mugulhiles 
2. Raimundo Parente 
3. João Calmon 
4. Benedito Canelas 

I, Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Titulares 

I. Luiz Cavalcante 
2. Benedito Ferreira 
J, Cesar Cais 
4. Arnon de Mello 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3, Henrique Santillo 

Tlhllam 

I. Tarto Outra 
2. Saldanha Derzi 
3, Mendes Canalc 

I. Dirceu Cardoao 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

1. AITonsoCamargo 
2. Joilo Culmon 
3. Jutahy Magalhães 

MDB 
- J, Gilvan Rocha 

2. Roberto Saturnino 

COMISSAO DE REDAÇÁO 

S.plrnln 
ARESA 

MDB 

I. Joio Calmon 
2. MuriloBadaro 
3, José Sarney 

1. Huao Ramos 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

Tihllam 

I. Tarso Outra 
2. Pctrónio Portclla 
3. Saldanha Dcni 
4. Lomanlo Jllnior 
S. Mendes Canale 
6. Tco16nlo Vilela 
7. Helvtdio Nunca 
8. Lenolr Varau 
9. Jo.tSamey 

I. Paulo Broaaard 
2. Nelaon Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. Jo.t Richa 
S. Amaral Pcixolo 
6. Tancrcdo Nevca 

I. Lomunto Jllnior 
2. Cesar Culs 
J, Amu.ral Furlun 
4. José Gulomard 

I. Gilvan Rochu 
2. Henrique Suntlllo 
J. Jaison Durreto 

ARENA 

MDB 

s.,lnln 

1. Aloyaio Chaves. 
2. Aderbal Jurciría 
J. Pedro Pcdrouian 
4. Henrique de La Roca.ue 
5. Jo~ Guiomard 
6. Luíz Cavalcante 

1. Marcos Freire 
2. Mauro Bcncvidca 
3. Leite Chav01 

COMISSÃO DE SAODE 

S.pl ... n 
ARENA 

MDB 

I. Saldanha Derzi 
2. Jorae Kalumc 
3, Benedito Cunelus 

I. José Richu 
2. Adalberto Sena 
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COMISSAO m:SEGURANÇA NACIONAl. 

Tltulurc" 

I. Dinartc Murit, 
2. l.uiz Cuvalcuntc 
3. Murilo IJadMó 
~. Benedito Canclus 

I. Ad;ilhcrto Scnu 
2, Ap,cnor Mari:1 
3. Hugo Ramos 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

l, Raimundo Parente 
2. Amaral Furlun 
3. JoséGuiomard 

I. Cunha Limo1 
2. Jaison B11rrcto 

COMISSAO DE SERVIÇO PúDJ.JCO CIVIl. 

Titulares 

I. Raimundo Parcnll: 
2. Henrique de La Rocquc 
l. Pctrõnio Portcllu 
4. Dinanc Mariz 

Evandro C;mcira 
2. Humberto Lucena 
J. Lízaro Burbot.a 

Suplenttos 
ARENA 

MDB 

I, Affon~o C amargo 
2. Pedro Pcdro~siun 
J. Adcrbul Jurcma 

I, O reste~ Quí:rci;1 
2. Evcl5~io Vieira 

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOF.S E 
OBRAS PúBLICAS 

Titulares 

I, Dcncdito Ferreira 
2, Viccntc Vuolo 
3, Pedro Jlcdrossiun 
4, Affonso C amargo 

I. Evandro Carreira 
2. Lázàro Barbota 
3. Orestes Qui:rcia 

ARENA 

MDB 

Suplenli.'!i 

I. Passos Porto 
2. Lomanto Jünior 
3, Jcssé Freire 

I. Leite Chaves 
2. Agcnor Maria 

O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1'-Sccrctário. 

Sho lido.r os srguintts 

REQUERIMENTO N•Jii, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarqui· 
vamento do Projeto de Lei do Senado n' 278, de 1977, que "dispõe sobre a revisão do 
salário mrnimo, semestralmente, com base nos indiccs do custo de vida cm cada 
região", de autoria do Senador Dirceu Cardoso, feita a rct:onstituiçào do processo, se 
necessária. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1979,- Dlr«u Cardoso, 

REQUERIMENTO N•37, DE 1979 

No!> termos do disposto no art. 367 do Re~imcnto Interno, requeiro o desurqui
vumentu do Projeto de Lei do Senudo n9 157, de 1978, que "inclui no Pluno N:1cionul 
de Viação a rodoviu Jünu (HR-262) - Muniz Frcire-Anutibu-Piucu-Aicgrc, 
f:llendo ligaçilo com u BR-101, c dá outrus providências", de uutoriu do Senador 
Dirceu Curdoso, fcitu u reconstituição do processo, se ncccssúriu. 

Sulu das Sessões, 13 de março de 1979,- Dirceu Cardoso, 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel ~lcrmcs)- Os requerimentos que acubam de ~er 
lidos scrilo publicados c inclufdos cm Ordem do Diu nos termos regimentah. 

Sobre u mesu, projeto de lei que será lido pelo Sr. I'~·Sccretário. 

F.lido o .1rguintt 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 1979 

DJ1pUt 110bre • concrs.~iio de apo~nladorla cspl.'clul para o comerchirlo, 
na rormll qui.' espcctnca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ E considcrudu penosu u utividude prolissionul dll comcrcillriu, puru deito 
du conccs~ilu de up{)sentudorin c~peciul, nu formu do urtigo 9~ du Lei n~ S.K'JO, de K de 
junho de 1973, 

Art. .:!Y Ao comcrci!'trio, que contar o mlnimo de t.o (he~scnta) contrihui~t'c~ ;) 
l'rcvidênciu Suei ui, scr(l conccdidu uposentudoriu especial uos JO (trinta) unos de ~crvi· 
~o. ~c do se~ o musculino, c ~5 (vinte c cinco) unos de hcrviço, se dtl ~ex o feminino. 

Art. 3Y Esta lei entrará cm vigor nu data de ~ua publicuçào. 
Art. 49 Rcvogum·sc as disposições cm contrârio. 

Justlncaçào 

O fundamento du aposentadoria especial está cm que determinadas atividudes 
proli~sionais, cour.idcradas penosas, perigosas ou insalubres, provocam maill acentua· 
do'desgustc tisico c psicológico nos trabulhadorcs que a~ exercem. 

Assim, para que se mantenha o cquiHbrio entre o periodo daquele dc~gahte IT!oico 
c psicológico, para todas us atividades prolissionuis, alei iltribui tratamento privilegiu
do paru os trabalhadores mais onerados, abreviando-lhes o tempo nccc!>sárío para a 
aposentadoria. 

Tui ê, precisamente, o cnso dos comcrciários, cuja atividadc prolissionul ê 
desempenhada cm condições reconhecidamente penosas. 

De fato, o comerciário executa o seu mister cm pê, caminhando de lá para cá 
durante toda u sua jornadulonga de trubalho, em conuuo permanente com o público, 
quu.~c sempre in:r•m~igcntc c de trato dificil. 

Daí, o carátc:r penoso du utividade diária dos comerciá rios que:, ainda sob condi
ções adversas, têm como atribuição fundumcntal obedecer ao princfpio de que "o 
cliente tem sempre: razão", 

Por isso, a eles se aplica perfeitamente o beneficio inscrito no artigo 9~ da Lei 
n~ S.H90, de !I de junho de 1973, ou seja, a aposentadoria especial, como cstumos 
prctendcndo através deste projeto de lei. · 

Por Jim, abreviando de cinco unos o tempo de serviço necessário pura a apo· 
scnt:ldoriá dos comcrciários, pcnsnmos cm uplicar o critério constitucional mui~ 
hcnêlico para a mulher, Então, chegamos á aposentadoria especial para o comerciá
rio, aos trinta unos de serviço c, pura a comerciá ria, uos vinte c cinco anos dC"trubulho. 

Essas, cm suma, as razões que nos Jcvuram à iniciutivu da proposição que 
estamos entregando uojudicioso exame: dos nossos eminentes pares. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1979.- Mauro Benr~ldes, 

LEG/SLAÇ/.0 CITADA 

LEI N• 5.890, DE8 DE JUNHO DE 197l 

Allen~ alralslaçio de prtfldi:ncla IOC'Ial t di outras profldênclas. 

Art. 99 A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no 
mfnimo S (cinco) anos de contribuição, tenha trabulhado durante IS (quinze), 20 (vin
te) ou 25 (vinte c cinco) anos pelo menos, conforme a atividadc prolissional, cm servi
ços que, para esse efeito, forem considerados pcnosos, insalubres ou perigosos, por 
decreto do Poder Executivo, 

§ Jt A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada na forma 
do§ i' do urtigo 6o, desta lei, aplicando~sc·lhe ainda o disposto no§ )9 do artigo 10. 

§ 2o Reger-se-A pela respectiva lcgisla..;ào especial a aposentadoria dos aeronau
tas cu dos jornalistas profissionais, 

( À.f ComisJJrs d~ Conniluiçào e Justiça, de Lrgülaçiio Soda/, dr 
Saúd~ r dr Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O projeto lido será publicado c dcspa· 
chudo àst:omissõcs competentes. 

Sobre u mesa, projeto de lei que scrA lido pelo Sr. !'~·Secretário. 

E lidou srguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1979 

R1m)Ra dlsposllho da Lei p9 5.449, de 4 de junho de J%8, o~ Oecrelo""' 
lei~ nYs 672 e 1.273, re~prc:tlnmenlc. de 3 dr julho de 1%9 11 29 de mulu dt• 
1973, r dí ou1ra1 pro~ldênclas. · 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. JY Silo revogudos o item VIII da Lei n' 5.449, de 4 de junho de 19M, c os 
Decretos-leis nYs 672, de 3 de julho de 1969, c 1.273, de 29 de maio de 1973, que declu
raram, rcspcctivumcnle, de interesse du scgurançll nacional os Municlpios de Duque 
de Caxius, Angra dos Reis c Volta Rcdondu, do Estudo do Rio de Junciro, 

Art. 2' No primeiro domingo upós noventa dius d;l promulguçi'lo desta lei, 
scrilo renlitudas eleições dirctus paru cscolhu dos Prefeitos c Vicc-Prc:fcitos dos Muni· 
clpios referidos no urtigo precedente, cujos mundutos se cslendcri'lo uté a posse do~ 
que scrilo eleitos a 15 de novembro de 1980. 

Art. 3~ Entrur!'t estu lei em vigor nn da lu de suu publicu~ilo, 

JU!illflcuçllu 

Ser(l fcitu du trihunu, nos termos regimentais. 
Sulu d11s Scssl)es, l.l de murçtl de 1979.- Ntl!.on Curodro. ~ I 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.449, DE 4 DE JUNHO DE 196H 

Dedllrll dl•lnteres.o,e d11 segurança naclonul, nos termns do urr. 16, § 1~. 
aJíneu b, d11 Comtthulçiio, os Munldplo!i que cspcclficll, c d-' outras provldim· 
das. 

() Prciiidcntc: da República. 

F.uço ~ubcr que o Congresso Nacional dccrctn c cu sunciono u seguinte Lei: 
Art. I' São declarados de interesse da segurança nucionui, parn oro cfciros do 

~is posto no u.rt. 16, § l~',ulfnca b, da Constituição, os seguintes Municfpios: 

I -no Estado do Acre:- os de Brusiléiu: Cruzeiro do Sul; Feijó: Sena Madurei· 
racX;apuri: 

11 - no Estado do Amazonas: - os de Atalaia do Norte; Barcelos: Bc:njamin 
Col'lslant: Ilha Grande: lpixunu: Japurá; Santo António do Içá; Sào Puulo de Olivc:n· 
r;ac: Uauf)és: 

III- na Est;tdodu Bahiu:- as de Paulo Afonso e Sào Fruncisco do Conde:; 
IV- no Estudo de Mato Grosso:- os de Amumpul; Antônio João; Belu Vistu; 

Câceres;Carncol: Corumbá; Jguutemi; Muto Grosso; Ponta Porà c Porto Murtinho; 
V- no Estado do Pará:- os do Almeirim; Obidos c Orhtiminá: 
VI - no Estudo do Paraná: - os de Barracão; Cupancmu; Foz do Jguaçu; 

Gualra~ ~cdiancira~ Marechal Cóndldo Rondon; Pérola O'ocste; Planalto; Santo 
Antclni<~d<l Sudoeste e São Miguel do Jguaçu; 

VIl- no Estado do Rio Grande do Sul: - os de Alecrim; Bagé; Criei uma!; 
Dom Pcdrilo: Erva!; Horizontína; Jtaqui; Jaguarào; Porto Lucena: Porto Xavier; 
Qu11 raf; Rio Grande; Santu Vitória do Palmar; Suntanu do Livramento; São Borja; 
>.llo Nicolau: Tenente Portela; Três Passos; Tucunduva; Tuparendi c Uruguaiuna; 

VI II-no Estado do Rio de Janeiro -o de Duque de Caxias; 
IX - no Estado de: San tu Cutarina:- os de Dcscunso: Oionfsio Cerqueira; ltupi· 

r:tng;u:SiiD José: do Cedro e Silo Miguel do Oeste; c 
X -no Estado de São Paulo:- os de: Cubatiio c São Sebustiilo. 
Art. 2:'tl Os Prefeitos dos Municfpios especificados no artigo primeiro serão 

nOCJrneado~ pelo Governador do Estado respectivo, mediante prévia aprovação do 
r:rcsídmt~ da RepUblica. 

Parágrnfo Unico. Se o nome escolhido não merecer aprovação do Presidente da 
llcpCiblico, este, por intermédio do Ministério da Justiça, comunicará uo Governador 
doE.!!itado sua decisão, devendo ser feita a indicação de novo nome, dentro do prazo 
dcdez(lO) c:lias, a contar daquela comunicaçilo. 

.Art. )9 Nas faltas c impedimentos não superiores a sete (7) dias, os Prefeitos, 
nomc:.udcll de acordo com esta lei, serão substituídos na forma do disposto na Lei 
O:rsâ.nlcado Municfpio. 

Far.ásrafo Unico. Se a fulta ou o impedimento do Prefeito perdurar por mais de 
1c1e (7) dias, deverá ser nomeado novo Prefeito para exercer o cargo, enquanto durar 
o :U'Il:itamento observado o disposto no artíso anterior. 

Ali- 4• Os Prefeitos nomeados, nos termos do artigo anterior, serão exonerados 
~~&ando c:lcc:uírem da confiança do Presidente da República ou do Governador do 
J:i.uclo. 

Parágrafo Unico. Comunicado pelo Prcsidcntc da Rcpl1blica por intermédio do 
M .:inistrl) da Justiça, ao Governador do Estado, que o Prefeito deixou de merecer 
ro21fiança, deverA ser imediatamente exonerado. 

,4lrt. St Ficam respeitados 01 mandato& dos atuais Prefeitos Municipais, cujos 
municlpi<ls sâo declarados, por esta lei, de interesse da segurança nacional. · 

Parãsn&fo llnico. Até trinta (30) dias antca do término dcases mandatos, ou, no 
caso de vacância do cargo, no prazo de dez (lO) dhu, após ocorrer a vaga, o Governa· 
~o::rdorespccti'IO Estado deverA enviar, ao Presidente: da República, o nome do Prcfci· 
ID oa~rl\<lmcadopara o Municlpio, para 01 efeitos desta lei. 

A.rl. 6t Esta Lei entrarA cm visor na data de sua publicaçâo, 
,\.r\. 7• Rcvoaam•tc aa dlapoai;õcs cm contrArio. 
llmflha. 4 de junho de 1968; 147• da Independência c 80t da República,- A. 

o((»ST"A E SILVA- LvlsAntoalodo Gomo eSiho. 

DECRETO-LEI N• 672 DEl DE JULHO DE 1969 

Dtd1ra de JattrnM da 1q11n~1111doaal, n01 termo• do 1rt. Ui,§ lt, 
1lúta 11b", di Coutltul~o, o Munlcfp&o (aue nptdfin, e lU outr11 provl
htAL 

O Presidente du Rcpllbl!ca, usando das atribuições que lhe confere o§ J'tl do urt. 
Z:tlf(Jftt,\o Jnst!tuc:loml n• 5, de 13 de dezembro de 1968, decreto: 

Act. Jt ê declarado de interesse da segurança nacionul, para os efeitos do 
dlif»>runoart. 16, § l•,allneub, da Constituição, o Munic!pio de Angra dos Reis, 
n:ao EttadD do Rio de Jimciro. 

Art . .2• Ao Municlpio referido no urtigo untcrior uplicu.se o disposto nos urti· 
g:o1 2• tlté 51 c IC::US purAgrafos da Lei n" $,449, de 4 de junho de 1968, altcrudn pelo 
Dcc-rcto•lci n~ S60, de 29 de nbril de 1969. 

Art, 3t Este Dccrcto·lei cntrnrá cm vigor nu data de suu publicuçilo, rcvog1tdus 
a..1di1posl~iks em tl>n\r!lrio, 

Ur .. dlin, 3 de julho de 1969; l4K9 du llldcpcndênciu c Kl~ du RcpLiblicu. -A. 
COSTA E SI LV A- Lu lN Antônio d1 Gumu c Slhu. 

DECRETO·LEI N• l.l7.1, DEl9 DE MAIO DI! 1973 

l>cdara de lnterl'i.~te da ~~urança nuclonal, null lermull do urliRo 15, § 
1~. alínea "b''t da Comthulçiio, o Munlcfplo de VoUu Redunda, do t:~rudo 
do Rio de Janeiro, e dá outrMN provldêncfus. 

O Presidente du RepUblico, no uso das atribuições que lhe conrcro o urtigo 55, 
item I, du Constituição, decreta: 

Art. J9 E declurado de intcrc~se du scgurunça nacional, pura os efeito~ do urtigo 
15, §lo,~, alfncu b, du Constituição, o Municlpio de Volta Rcdondn, do EMndo do kio 
de Janeiro. 

Art. 29 Ao Município referido no urtigo anterior, uplicu•sc o disposto nos urti· 
gos 29, )9,49 59 c seus parágrafos du Lei n9 5.449, dc4 de junho de 19611, com u rc:du· 
çào dudu pelo Oecreto·lci n' 560, de 29 de abril de 1969. 

Art. 39 Este Dccrcto·lci cntrurâ cm vigor na data de sua publicação, revogudas 
as disposições cm contrArio. 

Brasflia, 29 de maio de 1973; 1529 du Independência e 1!59 da RcpUblicu.- EM I· 
LIO G.MEDICI- Atrredo Buzald. 

(À ComlssUodr Constitulçdo r Ju.rtira.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto depende de justificaçiio, u ser 
fcitu da tribunu. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, purajustificá.Jo. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MOB- RJ, Parujustificur.)- Sr, Presidente e 
Srs. Senadores: • 

Uma dus medidas mais constrangedoras impostos pelos Governos autoritários 
ao povo brasileiro foi a multiplicação de munic/pios incluldos nu llrcu de seguranÇü 
nacional, c confiudos, cm regra, u cidudào5 alhcados de seus problcma11 c ignorantes 
de suas necessidades. Se cm todo o Pais se fizesse um levantamento da gestão desses in· 
tcrvcntorcs municipuis, fácil seria concluir que, na maioria das vezes, ela foi murcuda 
por desacertos c decepções. 

Por outro Judo, essas escolhas, fdizes ou não, marginalizuram vocações politicas, 
que possivelmcnle se afirmariam na condução dos negócios comunais. E lancurum 
sobre todas us populações a suspeita da incapacidade de se encontrar, cm seu seio, 
quem pudesse servir à adiministraçào, zelando pela segurança nacional, 

Esses silo os sentimentos arraigados na consciência dos cídudilos de Duque de 
Caxias, de: Volta Redonda c de Angra dos Reis, cu que se ajuntam os de Santo Antô
nio de Pádua, considerado, por disposição estadual, estância mineral. Ainda agora h~ 
nesses Municlpios uma forte esperança de que os novos prefeitos nomeados scjum e~
colhidos dentre as figuras exponenciais da comunidade, c não cntrcsucs a terceiros 
alllcios às suas sentidas reivindicações. 

A apresentação do presente projeto visa a tornar realidade o clamor autonomista 
dos três importantes Municípios Ouminenses, que esperam, enquanto u lei niio lhes 
permite eleger seus prefeitos, que o Senhor Presidente da RepUblica seja senslvcl à 
aspiração generalizada, c escolha cidudllos que vivam os problemas c atendam aos an· 
seios locais. E:lte apelo, no cuso do Municlpio de Santo Antonio de Pádua, e endereça· 
do ao novo Go\lernador do Estado do Rio, c jA encontrou quem o manifestasse, na 
Assembléia Legislativa, o nobre Deputado Elias Camilo Jorge. 

Num instante cm que a Aliança Renovadora Nacional, recolhendo o protesto 
constante do MOB, anuncia aua clogiAvcl intenção de devolver aos municlpio~ dus 
chamadas Arcaa de segurança o direito de escolher, pelo voto, 91 seus dirigentes, o 
presente projeto serve a este prop6aito, c merecerá, por certo; 'ápoio unânime destll 
Casa e da CAmar11 dos Deputados, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hcrmca)- O projeto que uc11ba de ser justifica· 
do scr4 publicado c remetido às Comisaõcs competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoao, nos termos do inciao Yl do artiao 16 do Regimento Interno. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma comunicação. Sem rcvisilo 
do orador.)- Sr. Prclidcntc c Sra. Scnadorct: 

Na acmana paliada tive oportunidade de trazer ao conhecimento do Senado o 
que ac murmurejava na Caaa a rctpeilo da Coamiaaão Parlamentar de Inquérito sobre 
o Acordo Nuclear Braail·Alcmanha. Falei que ouvira, de pane de um Senador, 11 notl· 
ela de que a Bancada dos novos da ARENA, lntcarada pcloa not..rcs Senadores Mil· 
ton Cabral, Jutahy Magalhilcs,Joao Boaeo c Pa11ot POrto, pretendia, aprovu.ndo o rc· 
latório do nobre Senador Jarbas Pauarinho, dar por finda a mluão dcua Comissão 
Parlamentar de I nqu~rito. 

Hoje, Sr. Presidente, na abertura doa trabalho• daquela Comiasilo, ouvi do no· 
bre Senador João Bo&co a notCcia de que, cm absolulo, S. ::!x• purticipava ou parti· 
clpou a algu~m a noUcia de que era ac:u deaejo dar por encerrados os trabalhos da 
CPI. Apenas o nobre: Senador Pasaos Pórto, da ilustre Buncada da ARENA, apc.nal'. 
S. Ex• dine que achava que, cm face dus. conclusões, cm face do que apuraru o 
reltUório do ilustre Senador Jurbus Puuarinho, a Comlnilo dcvc:riu dar por linda u 
suu inve~tlguçào. 

Sr. Presidente, então, como hoje u Comissil.o, & unanimidade dos seus Membros, 
resolveu dar prosseguimento nos trubulhos du Comissão Purlumcnlur de Inquérito, cn· 
caminhudu essa votação pelo nobre Relutor, Senador Jurbus Pussurinho, que, no seu 
relu tório, se cxpresHa clurumcnte nesse sentido, hoje, encaminhando tumbl:m u votu· 
ç~o i11ualmcntc ussim 11e referindo, ouviu de todo~ o~ Scnudorcs que cru Ctõtc o pcusu· 
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mento du nobre Bancada da ARENA. Sr. Presidente, tivemos o prulcr de a~sistir, 
hujc, no Scnndo, u unanimidade da Casa \lotur essa prorroguçi'to dos trabalhos, 

Assim, quero fu.c:cr justiça à nobre Bancada da ARENA que ugiu como cru do 
nos~o unticio c du nossa esperança, para que não se encerrasse aquela invcstiguçào no 
ponto cm que c~tuva, no ponto cm que u deixou o nobre Senador Jurbus Passurinho, 
çujo relatório tem sido u fixação de um roteiro pura u Comissilo. Pela sua expressão, 
pcltl sua altuncriu, pela AUa honorabilidade, pelo que disse c nilo disse no relatório, ele 
i; uma peça que honra o Senado da República. 

O Sr. MIIIon C1bral (ARENA- PB)- Nobre Senador, pcrmítc·mc V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois ndo. 

O Sr. Mllron Cabral (ARENA - PB)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, l!on· 
grntulo-mc com V. Ex• por vir à tribuna do Scnudo rcconhe~:cr que, de fulo, um sim· 
pies rumor a respeito da paralisação das atividadcs da Comissão Purlamcntur de ln· 
quérito, sobre energia nuclear, nlo tinha mesmo nenhum fundamento. V. Ex•, indis· 
cutivclmcntc, é um dos Parlamentares mais dignos desta Casa, c o M:U comportumcn· 
to, não só neste plenário como no seio das Comhsõcs, tem-se mostrado com muita, 
mio somente sabedoria, mas com muito espirita público. E é tão alto o seu espírito pú· 
blico que, u respeito de um equivoco anunciado há uma scmanu atrás, V, Ex• \lcm, 
pcssoulmcntc, mostrur à Nação que, realmente, os propósitos da ARENA c do MOO 
estão absolutamente identificados para encontrar a verdade que nós todos buscamos. 
M ui\o obrigado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V, E'' 
Devo declarar, Sr. Presidente, que devemos, também, 60% desse procedimento à 

atitude do nobre Senador Jarbas Passarinho. Mais da metade do que conseguimos roi 
objeto do seu relatório c do seu procedimento naquelu Comissão. 

Portanto, Sr, Presidente, é o que tinha a dedarar, rctificando a comunicaçUo que 
h a viu feito na semana pau.ada, de que então, de fato, a ARENA marchou conosco cu. 
Comissão prossegue nos seus trabalhos de apuração das supostas irregularidades no 
Acordo Nuclear Brasil·Aicmanha, cm face do relatório Jarbus Passarinho, na decisão 
desta manhã c do que decidiu o PlenArio, à unanimidade de seus Membros, nu sessão 
desta turdc. 

Grato a V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes}- EstA finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

Uera 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•I08, DE 1973 
(N• 1.430.8, de 1973, na Casa de orisem) 

04 denominação de Rodovia Presidente Médici A BR·210 (Perimctral 
Norte), tendo 

PARECER•FAVORAVEL, sob n• 189, de 1974, da ComiS5ào: 
- de Transponn, Co .. alacin e Obn1 Nblkls. 

De acordo com o enunciado dos avuln;s da Ordem do Dit., distribuldos aos Srs. 
Senadores, o Plenário deliberarA sobre o prossesuimcnto ou nilo da tramitação das 
matérias constantes da pauta. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosscsuimento da tramitação do projeto quci· 

rum permanecer !tentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matériaprosscsuirtt cm seu curso. 

OSR. PRESIDENTE(Gabriel Hcrmcs)-llom 2: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 86, DE 1975 
(N' 207, de 1975, na Casa de orisem) 

Altera a redução do§ 2' do art, 26 do Dccrcto·lci n• 3,365, de 21 de 
junho de 1941, que "dispõe sobre desapropriações por utilidade pllblica". 

Andlmtnto: 
3-11·75- Lido cm Plenário edespuchado às Comissões de Constitui· 

çilo c Justiça, de Economíu c de Finanças. 
14-6-76- Aprovudo o Requerimento n• 231/76, do Sr. Senador 

Accioly filho, solicitando que a mattria tenha tramitação conjuntu com o 
l)rojcto de Lei da Càmura n' 35/76. 

22-3·77- Aprovado o Requerimento n' 13/77, do Sr. Scnudor 
Daniel Kricgcr, 5ollcitando que o Projeto de lei do Senado n9 257/75 c o 
l)rojcto de Lei da Câmara n' 98/76, sejam ancxado1 A proposição, 

10·10-77- Aprovado nu Comis!lào de Constituiçilo c Justiça parecer 
do Sr. Senador Dirceu Curdoso, pela constitucionalidade c juridicidudc do 
Projeto com a Emenda que apresenta de n' I·CCJ, c voto contrârio, 
quanto 1.10 mérito, do Sr. Senador Hclvfdio Nunes. 

29·6·7K- Aprovado nu Comissão de Economia purccer do Sr. Senu· 
dor Murilo P1,1raiso, favorâvel uo Projeto c A Emenda n~ I·CCJ. 

Oh.\ti'WJçào: 
O Projeto de Lei do Senado n• 257, de IIJ75, foi arquivado, ao finul du 

legislatura pasMada, nos termos do art. 367 do Regimento Interno. 

A Prcsidéncia esclarece quc,cm fucc da tramitação conjunta dos itens 2, .l c 4 d;1 
Ordem do Dia, n aprovnção pelo Plcnàrio do prosseguimento do cur~o da prc:,cntc 
proposição acarretará tambi:m o proucguimcnto do curso dos Projctos de Lei da 
Câmara n• 35 e 98, de 1976. 

Em \IOtaç3o. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento du tramitação du mutériu 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
Em c:onscqUência, o projeto continuarA o seu curso, JUntamente com os Projctos 

de Lei da Cümara n•s 3S c 98, de 1976, constantes dos itens n's 3 c4 du puutu. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passa-se ao llem S: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•l54, DE 1975-COMPLEMENTAR 

(De autoriu do Sr. Senador Luiz Cavalcante) 
Altera as Leis Complementares n•s 7, de 7 de setembro de: 1970, e 8, 

de 3 de dezembro de 1970, com as alterações estabelecidas pelas Leis Com· 
plcmcntares n's 17, de 12 de dezembro de 1973, c 19, de: 25 de junho de 
1974; cria o Banco Nacional do Trabalhador (BNT), c dá outras provj. 
dências. 

And1mento: 
17·9·75- Lido cm Plenário c despachado às Cor.\Íss3c:~ de Constitui· 

çào c: Justiça, de Legislação Social, de Economia c de: Finanças. 
5-11·75- Aprovado na Comissão de Constituição c JustiÇa o parecer 

so Sr. Scnudor José Sarncy, pela constitucionalidade cjuridicidadc. 
~5-3-76- Aprovado na Comissão de: Legislação Social o parecer do 

Sr. Senador Ja.rbas Passarinho, favorável, com voto vencido do Sr. Sena· 
dor Domfcio Gondim. 

4·8·76- Aprovado na Comitsào de Economia o parecer do Sr. Sena· 
dor Jarbas Passarinho, solicitando o rccxamc da matêria pela Comissão de 
Constituição c Justiça, cm face de voto contrário, cm separado, do Sr. 
Scnudor Robcno Saturnino. 

18·8-76- Aprovado na Comisdo de Constituição c Justiça o parecer 
do Sr. Senador José Sarncy, pela constitucionalidade da matéria. 

Em votação. 

O Sr. Luiz CaYalnale (ARENA- AL)- Sr. Presidente, peço a palavra paru 
encaminhou a votação. 

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavru ao nobre Scnudor 
luiz Cavalcante, para encaminhar a votação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Para cncuminhur a votaçilo.)
Sr. Presidente: 

O projeto que chesa agora ao exame deste PlenArio, de minha aut~ri~, i: ~c I ?15. 
Felizmente:. apesar du delonga, recebeu a aprovação de todas as com assoes tcca~cas. 
Ni'lo tenho nada a lamentar pois, como diz o ril'ào, ''Deus escreve certo, por linhu!i 
tortas". 

E que. Sr. Presidente, se:, na oponunidade, a liderança do meu Partido nào deu 
maior apoio ao meu projeto, vejo aaora pelo JomaJ do Bftuil, do dia 9 de janeiro, nu 
colunalnfoTmtJB, a seguinte noticia, que passo a ler: 

O Ministro do Trabalho, Arnaldo Pricto, encaminhou ao General 
João Baptista Fisuc:ircdo uma propolla para a c:riaçilo do Banco do Trubu· 
lhador. Ao órsilo caberia a administração dos fundos sociais c de todos os 
recursos paratributários. Entre eles o PJS, PASEP. c~ntribuiçõcs 
sindicais, Fundo de Auxnio de DC5Cmprcao, Proarama Espcc1al de Bolsas 
de Estudo c, no futuro, o próprio Fundo de G~trantia por Tempo de Servi· 
ço. 

Assim, Sr. Presidente, pelo menos em suas linhas gerais, a sugestão que o Sr. 
Ministro do Trabalho faz ao futuro Presidente da República, coincide, pura honra 
minha. com o meu projeto, 

Cube, cntilo, perauntar: . 
Scrll que é mesmo absolutamente ético envie o Governo mcnsaacm cnando 

bunco ou sugerindo qualquer outra providência, já objcto de iniciativa destn Casa c 
cm plena tramitação? 

Creio que nilo. 
Prcfcrlvcl seria, a meu ver, que o Governo do General Figueiredo, numa eloqucn· 

te demonstraçllo de nprcço ao Poder Legislativo, antes de enviar tal mensagem, 
determinasse providências tendentes u averiguar o mérito ou dcm~rito da proposiç1lo, 
jd cm tramitnçllo neste Senado. 

Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. à guisa do cncnminhumento de votação. 
(Muito bcrn!) 

O SR. PRESIDENTI-: (Gabriel Bcrmcs)- Em votaçilo. 
Os Srs. Senadores que 11provum o prosseguimento da tramituçllo da matêriu, 

LjUcirum permanecer sentados. (Pausa,) 
Aprovado. 

1-
' 

"i ;!: , 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -lfem 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 7, DE 1976-COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Itamar Franco) 
Veda qualquer modilictu;ão nu lcgi~lução eleitoral até um ano antes 

de eleições rcderais, estaduais ou municipais. 
t\ndamento: 
10.3-76- Lido cm Plenário c despachado à Comissão de Constitui· 

çãocJustiça. 
Obstrw~çào: 
Constam do processo votos dos Senadores José Lindoso c Wilson 

Gonçalves, pela inconstitucionalidade da matéria. 
Em votação. 

O Sr. ltlmar FrantO (MDB - MO) - Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENl'E (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
ltumar Franco, para encaminhar a votação, 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Mllrilo S.daró (ARENA - MG) - Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE(Oabriel Hermes)- Com a palavra para encaminhar avo· 
taçio o nobre Senador Murilo Badaró, que falarA como Udcr. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG. Para encaminhar a volaçào.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por determinação da Liderança, a ":1aioria vai aprovar a tramitação do projeto 
de lei complementar da lavra do eminente Senador Itamar Franco, cm homenagem a 
S. Ex•, sem embarao de conter ele vlcios insanAvcis qu-e ccnamcntc o levaria à rcjei· 
çio c ~o arquivo. 

De fato, Sr. Presidente, a Conaliluiçio Federal- c isso é doutrina pacificamente 
aceita - estabelece os casos cm que se pode lcaislar atravb de Lei Complementar c 
evidentemente cua nio ~a cspkie tratada na proposição do nobre senador mineiro. 
Ademais, o simpla fato de conter a propositura uma restrição à competência 
especifica de cada Casa do Conarcsso de leaislar sobre matéria pertinente às suas 
prerroaativu, torna-o completamente inviAvel. Contudo, cm homcnascm a S. Ex• c 
como o tema de fato suscita debatei, a maioria aprovaaA o curao do projeto, certa, 
contudo, de que ele cst4 eivado de. irrcparAvel inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- NAo havendo mais quem queira fazer 
uso da palavra pa110 l votaçlo, 

Em votaçio. 
Os Sra. Senadores que aprovam a tramitaçio da mattria queiram pcrmanccc:r 

ICnlldOI, (Paou.) 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Herm01) -1-7: 
. - . 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•lB, DE 1976-COMPLEMENTAR 
(De autoria do Senador Leite Chaves) 

Toma inclcalvcl por dois anos 01 que tiverem exercido carao• de di
rcçlo cm cmprcu• de capital cstranaciro. 

A-o: 

19-3·76- Lido c despachado A Comiuio de Conathuiçio c Justiça, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que U('lrovam n tramitação da mntériu, queiram pcrm~tnc:ccr 

sentados. (Pausa,) 
Al'rovuda. 

O SR. PRESIDENTE (Gubrid Herm"l-llem 8: 

PROJETO OE LEI DO SENADO 
N•268, DE 1976-COMPLEMENTAR 
(De autoria do Senador Nel5on Carneiro) 

Dispõe sobre 01 contagem rccfproca de tempo de serviço urbano c ru. 
ral pura crcito de aposentadoria. 

Andamento: 

26-10.76- Lido cm Plenário c despachado às Comissões de Cons· 
tituiçilo c Justiça, de Legislação Social c de Finanças. · 

Em votação. 

O Sr; Nclton Canlflro (MDB- RJ)- Sr, Presidente, peço a palavra pura cn· 
caminhar a votaçllo. 

O SR. PRESIDENTE {Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro, para encaminhar a votaçllo. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para encaminhar a votuçào.)- Sr. 
Presidente, apenas para fazer votos para que este projeto, se a Maioria lhe der hoje o 
voto favorAvcl,ac converta cm realidade, porque farijustiçu a todos os que trabalham 
neste Pa(s, Kja no campo, acja nas cidades, 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hcrme~)- Em votoçào. 
Os Srs. Senadores que aprovam a tramitação da matéria, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está esgotada a mutériu constante da 
Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVIS.:/0 DO ORADOR, SERÁ PUBLICA 00 POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Evandro Carreira. (Pausa.) 

S. Ex• nio estA prcscntc. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mutilo Badaró. (Pausa.) 
S, Ex• nio atA pracntc. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Atravb do Men1qem n• 34, de 1979, 
de 7 do corrcnle, o Senhor Praidcnle do Repóblica submete, l deliberação do Sena
do, a escolha do Tenente-Briaadciro-do-Ar António Geraldo Peixoto para ucrcer o 
cara:o de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaaa d~rrcnte da aposentadoria 
do Ministro Tcncntc-Briaadeiro-do-Ar 061io Jardim de Mlltfos. 

Para apreàaçlo do parecer da Comislio de Constiluiçio c Justiça sobre a 
mat~ria, a Prcsldincia convocaiCIIio cxlraordinAria a realizar-se hoje; As 18 horas c 
JOminutol. 

Em c:oniCCJUincia, a scuio conjunta convocada anteriormente para aquele ho
rArio fica transferida para As 19 horu. 

O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- EliA encerrada aiCSSio. 

( Ú'r!QnttNr a stssdo 4r I 7 huras t JJ mlnuws. J 

ATA DA lO• SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 1979 
lf Sessio Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

- EXTRAORDINARIA-
PRESIDENCIA DO SR. ALEXANDRE COSTA 

ÀS 18 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalbcrlo Sena - Jorac kalumc - Josl: Quiomard - Evandro Carreira -
JoUo Basco- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas 
Pawrinho- Aleundre Costa- Henrique de Lll Rocque- Josl: Sarney- Hclvf. 
dio Nunes - Pctrdnlo Portella - CW.r Cala- Jos6 Llns - Mauro Bencvides -
Aacnor Maria- Dinartc Muriz- Jcsst: Freire- Cunhu Lima- Humberto Lucena 
- Milton Cabral - Adcrbal Jurema- Marcos Freire - Arnon de Mello - luh 
Cavalcunle- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Buptlsta- Pussos Porto 
- Jutuhy Magalhães- Lomanto Jünlor- Luiz Viunu - Dirceu Cardoso- Joiio 
Caimon- Amurai Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturni· 

no - Itamar Franco - Murilo Padaró - Tancrcdo Neves - Amaral Furlan -
Orestes Qu~rcia - Bc:ncdlto Fcrrcir1 - Henrique Santlllo - Lázaro Barboza -
Benedito Canelas - üutio MUller- Vicente Vuolo - Mendes Canalc - Pedro 
Pcdrossian- Saldanha Dcrzl -Alfonso Camarso- Josh Richa- Leite Chaves
Evclásio Vieira ~ Jaison Barreto - Lc:noir Vargas - Paulo Brouard - Pedro 
Simon- Turso Outra, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cost11 ) - A lista de presença acuso o 
comparecimento de 63 Srs, Senadores, Havendo nUmero rcgimcntul, decluro aberta u 
scssilo, 

Sobre a mesa, requerimentos que serilo lidos pelo Sr. I•·Sccrctário. 
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Sdo /Idos os st>guimts 

REQUERIMENTO N• 38, DE 1979, 

Noa termos do disposto no artiso 367 do Resimento Interno, requeiro o 
desurquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1971, que "disciplina a venda 
de cisarros a menore~, limita a publicidade iObre rumo, torna obrigntório, nos invólu
cros dos produtos do rumo, o dfatico: "Cuidado! Prejudicial à Saúde!", (cita, se 
ncceuAria, a reconstituição do processo. 

SaladatScuõcs,·l3 de março de 1979.- Joio Bosco. 

REQUERIMENTO N• 39, DE 1979. 

Nos termos do disposto no artiao 367, do Regimento Interno, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 241f71, "que altera os dispositivos 
do Código Civil (Lei n' 3.071, de I• de janeiro de 1916), c dá outras providências", rei· 
to a reconstituição do proceuo, se nccessári11. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1979.- Joio Bosco. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Coita)- Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão publicados c inclufdos cm Ordem do Dia nos termos rcsimcntais. 

O SR. PRESIDENTE (Aiellndrc Coota) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discunão, cm turno 11nico, do Parecer da Comissão de Constituição c 

Justiça sobre a Mcnsasem n' 34, de 1979 (n• 56f19, na oriscm), de 7 de 
março, pela qual o Senhor Pre~idcnte da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Tcncntc-Briaadciro-do·Ar António Geraldo 
Peixoto para exercer O c::arao de Minillro do Superior Tribunal Militar, nu 
vasa dWJrrcnlc da aposc:ntadoria do Ministro Tcncnte-Brisadciro-do-Ar 
O~lioJardim de Mattos. 

A matéria c::onttante da pauta da Ordem do Dia da prcsc:ntc sessão, nos lermos 
da alfnca ''h'', do art. 402 do Rcaimcnto Interno, deverA ser apreciada cm scssUo 
scaeta. 

Solicilo aos Sn. runcíonAriot as providências ncc:esdrias a fim de que seja rc~pei· 
tado o dilpoaitivo rqimcntal. 

(A stssdo tOmD·sr stcrttQ.:is /8 Iraras t><IO minutos t' 'ltllta a St'r púb/i(Q 
à.r 18 horas r <IS minut(Js,) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa}- EstA reaberta 11 sessão. 
Nada mail havendo que tra&ar, vou encerrar u presente, deiignando para us~sàc 

ordin4ria de amanhã a quinte 

ORDEM DO DIA 

MA TERIAS INCLUIDAS EM ORDEM DO DIA PARA QUE O PLENÁRIO 
DELIBERES~ DEVEM TER PROSSEGUIMENTO. 

(§I' do art. 368 do Rcaimcnto Interno) 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 38, DE 1972 
COMPLEMENTAR 

(Do lltorll<loScol*w Fruco Maotoro) 

"ExcJui das inelqibilidadcs 01 CUOI de aimplca denUncia, modificando a alfnea 
1, do inciso I, do art. 1', da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970." 

A-: 

25-8· 72 - Lido cm PlcnArio c despachado à Comiuilo de Con•tituiçio c Justiça. 
Constam do proa:uo: 1) parcc::cr do Relator Senador José Auausto, rejeitado na 

Comlulo de Conatituiçlo c Juatiça, que conclui pela con•titucionalidadc c juridici· 
dadc, QOI termos de Substitutivo que orerccc. 

Desianado Rclalor do vencido o Senador Eurico Rczcndc, 
2) Requerimento n' 128, do Senador Franco Montare, de inclusão da matéria 

cm Ordem do Dia. 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l25, DE 1974 
COMPLEMENT ... l\ 

(Do allorlado Scudor Adalbtrto S.oa) 

Modifica aredaçlo do •rr. 4• du Lei Complementar n• li, de 25 de maio de 1971, 
c dA outras provldênciu. 

Andlmt~to: 

15·10-14- Lido c dCJpachado As Comiuõea de ConstituiçAo c Justiça c de l.cgís
laçilo Social. 

23-4-15- O Scnudor ltulívio Coelho cmitn parecer, na Comissilo de Constitui· 
çilo c Justiça, pela con•titucionalldudc c juridlcidude; 

12·~·75- Aprnvado o ReQuerimento nt 169, de 1975, do Scnudor Accioly Filho, 
aollchando que o projeto tenha trumltuçAo conjunta com o Projeto de Lei do Scnudo 
"' 21, de 1975- Complementar. 

2-10.75- Aprovado na Comit~iào de Legislação Social parecer de: autoria do Se· 
nadar Mendes Cunalc, ravorAvcl; 

3-12·75- Aprovado na Comissão de Serviço Público Ci\lil parcecr do Senador 
Gustavo Capancmu, (avor4vcl. 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N•21, DE 197l 
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Sen~dor JOié Sarne)') 

Dispõe sobre a aposcntndoria por velhice dos bcrcficiãrios do Programa de Assis
tência ao Trabalhador Rural, alterando o 11rt. 4' da Lei Complementar n9 li, de 25 de 
maio de 197 t. 

ADC11meato: 

18-3-75- Lido cm Plenário c despachado Ai ComiSIÕC:s de Constituição c Jus
tiça, de Legislação Social, de Serviço Público Civil c de Finanças. 

23-4-15- Aprovado na Comi!tSão de ConstituiçJo c Justiça parecer do Senador 
Nelson Carneiro, pela constitucionalidade c juridicidadc e, no mérito, pela apro· 
vaçilo, com voto vencido, cm separado, do Senador Orlando Zancancr, quanto à cons· 
titucionalidadc da matéria. ' 

12·5-75- Aprovado o Requerimento n' 169/75, do Senador Accioly Filho, soli· 
citando que o projeto tenha tramitaçilo c::onjunta com o Projeto de Lei do Senado n~ 
125, de 1974-Complcmcntar. 

2·10-75- Aprovado na Comissão de Lcsislaçào Social parecer do Senador Men· 
des Canalc, favorAvel. 

3-12·15- Aprovado na Comi$são de Serviço Público Civil parecer do Senador 
Gustavo Capanema, pela prcjudicialidadc. -·-PROJETO DE LEI DO SENADO N• 78, DE 1976 

COMPLEMENTAR 
(Dr 1u1oria do Scudor FraKO Monloro) 

Altera a Lei complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o paga· 
mcnto da verba de represcntaçAo 1101 presidentes das Câmaras Municipais. 

411da-.to: 

22-4-76- Lido cm PlcnArio c dcapachado às Comissõe5 de Constituição e 
Justiça c de Finanças. 

24·11-77- Aprovado na Comisdo de Constituição e Justiça parecer do Se· 
nadar Nelson Carneiro, pela con•titucionalidadc c, no mérito, pela aprovação, com 
vo1o vencido, cm acparado, do Senador Ouo Lehmann. _,_ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82, DE 1976 
COMPLEMENTAR 

(Do utorll<loSnulor Leite Clla•n) 

Concede isenção de impo1tos incidentes nos produtos industrializados de soja, 
destinados A alimcntaçio humana. 

Allâ ... lo: 

27-4-76- Lido em PlcnArio c despachado As ComisiÕcS de Constituição c Jus
tiça, de Economia c de Finanças. -·-PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1973 

(do Sc:nadorCattcte Pinheiro) 

Altera c acrescenta dispositivos ao Decreto-lei n• 3.689, de J de outubro de 1941 
- C6diao do Pto«110 Penal. 

Allàatt1ta: 

24-8-73- Lido cm PlcnArio c despachado Iii Comissão de Consdtuição c Justiça. 
8-8-74- Lido o Parecer n• 34S-CCJ, ravorAvcl ao Projeto nos termos do Substi· 

tutivo que apresenta. 
18·9·74 -IncluCdo em Ordem do Dia, é aprovado o Substitutivo da Comiuilo de 

Conatituiçio c Juatiça, licando prejudicado o Projeto. 
24-9-74- Lido o Parcccr n• 465·CR, oferecendo a rcdaçilo do vencido para o 2' 

turno rcsimcnt.l. 
30.10.74 - lnclufdo em Ordem do Dia, foi 11 discussão encerrada com 

uprescntaçllo de emenda, voltando, em conscquência, ao exume da Comissão de 
Conllituiçào c Justiça. 

16-5·15- Lido Pnrcccr n• 80-CCJ, contrário~ emenda de Plcnttrio. 
7-10..75- Lido c despachado b. Comiuilo de Constituição c Justiça o Requeri· 

menta n' 448/75, do Senhor Senador Canele Pinheiro, solicitando o robrestamcnlo 
da matéria. 

M-3·78- E ancutdo ao Projeto de Lei da Cilmara n• S, de 197M, nos termos do 
art. 3M9, inciso II do Regimento Interno. 

6-9·78- Volll&atrumltar isoludamc:nte cm rucc do rclirada do l•rojcto de Lei d11 
Cllmum n• S/18. 
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_,_ 
PROJETO OE LEI PO SENADO N•l4, OE 1914 

(de .autoria do Senador Carvalho Pinto) 

Altctu o Código da Propricdudc Industrial (Lei n' 5.772, de 21 de dezembro de 
1911). 

,.\ndamenlo: 

25-4-14 - Lido cm Plenário c despachado às Comissões de Constituição c 
Justiçu c de Economia, 

31-5-74- Lidos o~ Purcccrcs n's 229-CCJ, pclu constitucionulidudc c juridi
cidudc c 230-CE, favorável. 

28-&.74 -lnclurdo cm Ordem do Dia~ aprovudo cm Jt'turno. 
14·8-74 - lnclufdo cm Ordem do Dia tem u diricuasilo encerrada com 

apresentação das emendas de n•s I a 6, voltando, cm conscquCncia, As Comissões de 
Constituiç~o c Justiça c de Economia. 

26.5-15- Lidos Pareceres n•s 118-CCJ, contrários às cmcndus de: n•s I, 2, 3, 5 
c 6 cmborB constitucionais cjurldicas, c ravorâvclll de: n• 4; 119-CE, que conclui por 
Substitutivo que apresenta c 120-CCJ, pela constitucionalidade c juridicidadc: c, 
quanto ao mérito, fuvorãvcl ao Substitutivo da Comiasi\o de Economia. 

J0-9-75- Devolvido o Projeto l1 Comissão de Economia, pelas razões expostas 
no Aviso n• 477/75, do PrCliidcntc do Senado federal. 

9·6-76- A Comissão de Economia, cm parecer preliminar, solicita u uudit:ncia 
do tnstitulo Nu.cionul da Propriedade Industrial - JNPI, com voto cm separado do 
Senador Arnon de Mcllo. 

17·9· 76- Devolvido A Comissão de Economiu em virtude Uc não ter sido atendi· 
dou diligencia, 

-8-

PROJETO DE LEI PO SENADO N•IIB; DE 1914 
(de autoria da Comissão de Distrito·fcderal) 

Define os crimes de responsabilidade: do Governador c dos Sccrctdrios do Go· 
vcrno do Distrito Federal c: dá outras providências. 

Alldtmenlo: 

24.9-74 - Lido cm Plenário o Parecer n• 443{74, da Comissilo du Distrito 
Federal, sobre o Oficio"' SflS/14, do Tribunal de Contas do Distrito federal, con· 
cluindo pela apresentação do presente Projeto. A Comissão de Consdtuiçilo c Justiça. 

tJ-3-75- Arquivado nos lermos dO art. 367 do Regimento Interno. 
12-5-15- Aprovado o Requerimento n• 78/75, do Senador Cattctc Pinheiro, 

solicitando o dcsurquivamcnto da proposição que ~ despachada à Comissão de 
Constituição c Justiça. 

-9-

Votação, cm turno llnico, do Projeto de Lei da Câmara n' 61, de 1977 (n• 
947/15, nu Casa de origem), que: dispõe sobre inacriçAo obrigatória que deve constur 
do rótulo ou embalagem de produto estrangeiro com similar no Brasil c dá outras pro· 
vidências, tendo 

PARECER, sob n' 28, de 1978, da Comissão: 
- de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Luiz Cavalcante c 

Milton Cabral. 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está encerrada a scssilo, 
( L.:wmta·s~ a s~ssdo às /8 horas~ JS minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU ARCO VERDE 
NA SESSÃO DE fi.J-79, QUE SERIA PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE: 

O SR. DIRCEU ARCO VERDE (ARENA- PI. Pronuncia o seguinte di"urso.) 
-Sr. PrcsidcntceSrs. Senadores: • 

Se não me faltou percepção, ~ tradiçi\o, nesta Casa, que os rccém-chegudos, os 
que aqui uportam, fuçum, como prcltmbulo, como que uma auto-aprcsc:ntaçào, 

Sr. Presidente, ai estA a grande dificuldade desta hora - como apresentar-me. 
Oito unos de serventia pública, como Secretário de Saúde c como Governador do Es· 
lado do Pia ui, parece pouco, Sr. Presidente, Srs, Scnudorcs, mas hA um lufilro de trin· 
la unos de excrclcio da Mcdicinu, 

Dcixundo a VELHACAP, loculizci-mc cm Tcrcsina, passando a viver nuquclu co· 
munidude, convivendo intensu c apro(undudamcntc com a gente da minha terra. Ser 
médico nilo é upcnas olhur superficialidade,~ se aprofundar nos sentimentos du gente, 
~crescer cm sensibilidade, ~sorrir com aa alegrias de todos, ~sofrer tamb~m. 

Actto que isto não pode deixar de ser computado, somudo, como vidu públicu. 
Depois, o Governo do Estudo, poucos unos. Será que upenas o lupso cronológico 
deveria ser unim entendido, ou, muis que isso, o de viver, intensamente, todas as 
horas, u udministruçilo do Estudo do Piuui'? Nestes poucos anos, tenho sem dúvida 
ulgumu u ccrtczu, muito tive no plusmur du pcrsonulidudc do politico, do udministru· 
dor, muito recebi ncstea unos, pois eles (orjurum u sensibllidudc duquclc que ugoru 
uqui chega, ncatu Cusu, como Scnudor do Estudo do Piuuf. 

Em meio uos Srs. Senudorcs, não posso dcixur de ser levado a cvocllÇÕcs deslll 
Cusu, do seu pusziUdo, du suu purtlclpuçdo nu História Pátriu, Quem podcrlt minimi· 
zur i1so? Mas, tamb~m, hta u presença dosllullrcs Senudorcs, polftiCOii, homem de cul· 

tura, brilhantes profissionuis, expcrimcntudos, lúcidos; há n grundezu de todos os 
Srs. Senadores. Convivo, com muita honra, cm meio u todas cssns virtude• que cma· 
num dos meus Pnrcs no Scnudo Federal. E, uo fuzê·lo, quero pedir pcrdilo u V, E.1.•s 
pelo desejo único que tenho de aqui tentar igunlur-me aos nobres Senadores ;zpena!t 
numu col!m: no11 sentimento!!, nas virtunlidudcs de civismo, de V. E:~~•s, no patriotismo 
que norteia esta Casa. Sobretudo, quero aqui seguir o c:~~cmplo do pauudo c do pre· 
sente c respeitar a nobreza dos scmtimentos do rneu povo, du gente piuuiensc: que me 
conferiu este mandato c esla representatividade. 

Aqui estou cumprindo umu determinação do meu prezado Lfdcr, do estimado Se· 
nadar Jarbas Passarinho, que me convidou pura fazer algumas consídcruçõeli à gui5a 
da Mensagem Presidencial cncaminhuda ao Congresso Nacional, na área de Saúde 
Pllblicu. E aasim o fâço: 

A obra do Governo Federal nesse último qUlnquanio, na4rea da Saúde, ni\o deve 
ser avaliada apenas pelas realizações fisicas, embora o acervo delas seja valioso c 
lmpar na história dus administrações de salldc nas llltimas décadas. lgualmenlc 
significativos são os esforços realizados para renovação de conceitos c a criaçào de 
uma consciCncia social sobre: a realidade de sullde cu natureza de seus dctcrmitauntcs, 
dos problemas existentes, bem como dos requisitos estruturais c conjunturais para as 
soluções nccenârias ejou passiveis. 

Depois dCuc.l cinco anos ~ outro o quadro institucional c silo outros os temas ou 
a natureza do debate sobre a saUde no Pais, c, até mesmo, esse debate pode ser resulta· 
do do trabalho feito: hó um Ministério da SaUdc revivido, recuperado como Institui· 
çào atuante, que, sobre as falhas c ddíciênciais ainda existentes, muitas dclus produ· 
tos inevitàveis dcua nova postura de açào, vem uuumitado progrcssivumcntc um 
papel significativo c clicicntc;·hlt um multiplicado esforço da Previdência Social nu 
ârca da suLidc; hà uma articulaçilo crescente entre as instituiçõc:s püblicus de salidc: hll 
um processo de modernização c ampliada participação dos Estudos: hú u formação de 
uma novu scruçi\o de trabalhadores na sallde pública; há u aquisição de conhccimcn· 
tos e de experiência, que estão sustentando u evolução de um pensamento renovado c 
produtivo, também necessário na discussão ampla sobre as questões de saúde, c tudo 
isso estA ocorrendo como parte de um processo que significa a criação de bt~ses e 
condições para o pleno desenvolvimento do sctor 1alldc no futuro. 

Esses resultados nilo quantificados c de difJcil objctivaçdo formal são upenus 
inferidos da Mensagem Presidencial enviada ao Congresso ao iniciar-seu presente ses· 
silo lcgidativa. Significam, por~m. talvez, o avanço mais substantivo do esforço do 
Governo c se inserem no quadro scral de aperfeiçoamento institucional c criação de 
condições reais para o progresso social c democrático, a que o Govcmo Geiscl se pro
pós c será seu principal lesado para a História da Nação. 

HA, entretanto, Srs. Senadores muito de concreto que enfatizar na Mensagem do 
Chcfc do Governo. 

A corascm da instituiçlo lqal do Sistema Nacional de Saúde c os esforços 
realizados para sua opcracionalizaçAo estio no cerne do propósito c da vontudc do 
Governo Federal de corrisir as deficiências derivadas da descoordenação entre as 
múltiplas instituições públicas no Sctor, cm beneficio de maior c melhor atenção às 
necessidades de sadde da população. A Constituíçlo Real do Sistema Nucional de 
Sulldc ~ por~m c necessariamente um passo extremamente complexo c de lenta concrc· 
tização cm um regime democrático; trata·sc de um proccuo social slobal, de natureza 
mais politica que técnica ou administrativa, que envolve profundos trunaformuçõcs 
cm nossa estrutura institucional, nas atitudes, no comportamentu de mllltiplos ru1orcs 
c de práticas sociais c de salldc, historicamente estabelecidas." Sua rcalizuçi\o tem que 
ser progl'CIIiva c cuidadosa, cvitando-~e medidas c1.1jos resultado~ poderiam ser dc:sas~ 
trosos, como a transposiçio de modelos externos »em a dcvidli"considcraçilo a no!iSa 
realidade, A proarcssiva articulaçlo entre ot MinlstCrios envolvidos, cxprc:ssudu na 
formulação de diretrizes comuns, na cxistCncia da Comissão Pcrmuncntc de Consulta 
entre os Minisl~rios da PrcvidCnr.ia c AssistCncia Social c da Salldc, nu Comissão 
Jntcrministerial de Recursos Humanos para a Salldc envolvendo cinco Ministé:rios 
sob a coordenação do MEC: no upoio crescente dado As Secretarias Estaduais de 
Sulldc; na rcorsanizaçAo do Minist~rio da Sal)de c criação do Sistema Nacionul de 
PrcvidCnciu c Assiscéncia Sociul- SINPAS; nu criado de novos c: adequados instru
mentos lesais; c na forrnulaçi\o c cxccuçil.o de proaramus intcrministcriuis ou co
ordenados entre si, de enorme alcance social ou de infra-estrutura sclorial, como o 
Programa Nacional de Alimentação c Nutriçil.o, o Proaramu de Interiorização de 
Açõcs de Sulldc c Saneamento, o Programa de Preparação Estrutésica do Pcssoul de 
Sullde, o Programa de Su6dc Matcrno-Jnrantil, são iniciativas que abrem cuminhos e 
consolidum fundações pura a aceleração c apcrfciçoumcnto da implantação do Sistc
mu Nucional de Salldc, com a segurança de fazC·Io atrav~s de modelos criudos sobre 
taossu vivCncia c pura nossas neccssidudcs, 

O Sr, Aloytlo Chnn (ARENA- PA)- V, Ex• conccd..:~·mc um upurte? 

O SR, DIRCEU ARCO VERDE (ARENA- PI)- Com lodo o pru<er. 

O Sr, Aloy1lo Chat-H (ARENA - PA) - Estou ouvindo com todo o uprcço, 
utcntamcntc, u brilhante cxposiçil.o de V. Ex•, Scnudor Dirceu Arcovcrdc, c o fuço 
porque tumb~m. como o Ilustre Senador, tive o privilégio de govcrnur o E11tudo do 
Purd, no pcriodo de 1975 UI~ ugosto de 1978, ucompunhundo u açào eficiente do 
Ministério du Saúde, nuquclu Arca. O trubulho que se desenvolveu no PurA,- c vou· 
me restringir uo meu Estudo puru nilo falar do reato do Purs c du Amuzóniu- merece 
os maiores cncómios. Alguns problemus crónicos de sulldc, que dcsu/1uvum udminis· 
truções, forum resolvidos, c rupldamcntc, com cfici!nciu c com acerto, nuudminiNtrn· 
çào do Dr. Puulo Muchudo b. frente do Ministério dn SuÍidc, Quero citur u V, Ex• o 
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Barro!<í Darrcto, cuja c:Sirutura de concreto estavn cxpo~tu ao tempo, há vt.ria~ dêca· 
das, funcionundo apenas cm uma parte. Ele u concluiu, vilttliJ.Ou esses ~crviço!<t e a 
nova parte se transformou no Ho~;itul de Doenças Tropicais; o Evundro Chuga~. o 
trabalho da SUCAM, o trabalho da Funduçilo SESf1 c, sobretudo, o qlle V. Ex' 
acabou de se referir: a perfeita intc:gruçilo de uçilo entre o Ministério da SaUdc c os 
governos de E~ tudo, através dus Secretarias de Saúde do Estado, pura a reali.tação de 
programas integrados, que levaram ao íntcríor a cobcrtur.:~ sanitária da populaçno em 
c:M,:ala untcriormcntc nUa vcrilicadu. Portanto, congriltulo·rnc com u cxpmiçiío de 
V. Ex•, que: está alicerçada cm dados concretos, em fatos inconte~tAveis e depõe 
pcrfeitumente cm fuvor da politica que o Ministc!:rio du Saúde exerceu no Brasil no~ 
últimos unos. Muito obrigado u V, Ex• 

O SR. DIRCEU ARCOVERDE (ARENA- PI)- Muito obrigado, Senador 
Aloysio Chuves, 

De extraordinária signilicnçào também pura a saúde da população brulii\eiru foi 
o esforço coroado de êxitos desenvolvido p;aru o controle das grandes endcrnius. Pela 
primeira vez no Brasil se realizam açõcs programadas, c cm escala significativa, pura o 
controle da csquistossomosc, enfermidade que afctu a mais de 10 milhões de brasilei
ros, geralmente: cm idade: produtiva c: das parcelas mais pQbrcs de no11su gcn\e, O 
cantba.tc à desnutrição foi mulliplicudo c, mais que isto, lunçarum·sc as bases paru 
debelar suas causas, no apoio aos pequenos produtores c no comcrciulizaçila de 
alimentos de primeira necessidade, como no upcrfeiçoamento dos mecanismos de 
distribuição suplementar de: alimentos hs populações carentes, cm escalas cada vez 
maiores e significativas, contribuindo nilo apenas pura a solução de: um problema que 
~ um estigma de nossa soçicdadc, como cfctivo in:murncniO rcdi$lríbuidor da rcndu 
nacional. A luta contra outras cndcmias, onde j6 se vislumbra alcançar coberluras 
úteis, epidemiológicas c sociais, tem contribuido pura as tendências dcclinanu:s da 
flrcvulência e incidência da 1ubc:rculose, da hansenfusc, da malária, do mal de chagas, 
do bócio cndêmico, etc., c:, conseqüentemente, pura a melhoria observada nos indica. 
dores gerais de: saúde da população brÜsilcira. 

A criação do Programa Nacional de Imunizações sob bases legais adequadas e 
envolvendo todas as instituições de saúde, pública e privadas, assegura-nos, cm curto 
ou médio prazo, coberturas suficientes pura a crrudicaçiio ou controle dessas enfer
midades prc:vc:nfveis por imunizaçilo. Os quase SO milhões de do~cs de vacina aplica. 
das cm J 918, cm condiçdc:s técnicas cu da vez mais controladas, a erradicação du 
vurfola c o <:ontrole da meningite meningocócica silo exemplos de resultados desse 
esforço, c niio está longe: u erradicação ou controle definitivo de enfermidades como u 
poliomic:lite, o sarampo, a difteria c a coqueluche:, que tantos males c mortes causa. 
rum no passado, 

O Sr.JarbasPIIIIrhdto (ARENA -PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU ARCO VERDE (ARENA- PI)- Com muito prazer. 

O Sr.Jarba• PalllriAbo (ARENA- PA)- Neste: ponlo preciso cm que V. Ex• 
anali$u u mensagem, nu parte do controle da meningite mcningocócic:u, recorda-me: 
que, aqui, cm 1974,a nobre Oposiçio atacava o Governo du maneira mais impiedosa, 
fazendo crer que A mcninsitc: meninsocócicu srassuva neste Pafs devido à falta de zc:lo 
ou de previdência dd Governo. Naquela altura, ouvi, pela primeira vez, uma cxposi. 
çao do ilustre Ministro da Saúde:, o estudioso c pesquisador Professor Paulo de AI· 
mcida Machado. O curioso ~ que:, em 1974, não havia vacina cm nenhum lugar do 
mundo para o típo de meninaitc mcninBOC"ócica que estava sendo localizada no Bru~il, 
e ~c reClamavam vacinas. Rc:c!Amava.sc que o Governo vacinasse, sem que: existisse no 
mundo a vacina. Lembro-me que os primeiras vacinas s~rgiriam pouco tempo depois, 
meses após, c, IC nilo estou equivocado, atravts do lnstitutc Mcrieux, da França, 
Pa55oU·IIC uma rase ditlcil, no Brasil, cm que essa epidemia realmente vitimou mi· 
lharcs de: pessoas, c nós ficamo• nllma posição internacional diOcil. Pois o Brasil sou
be: vencer isso, a partir daoplicaçAo das vacinas, dos controles gerais do Ministtrio da 
Salldc, c: este~ um do• hitos maiores que se pode, no momento, atribuir A pol!tica do 
Ministtrio da Salldc, Tenho a impreuilo de que V. Ex•, quando citou nesta passasc:m 
do seu diJCuno o problema do controle da• epidemias c a c:rradicaçilo das cndc:mius, 
roi muito feliz 110 mostrar como t que se silencia depois. Então, o silêncio que a Oposi. 
çilo raz cm relaçilo a determinados auuntos ~ o maior cloaio que o Governo pode 
receber. 

O SR. DIRCEU ARCOVERDE (ARENA - PI) - Muito obrigado, Sr. 
Senador Jarbas Pa11arinho, E mais ainda, sobre mcningilc: foram (citas, neste Pais, 85 
tnilhõcs de doses de vacina contra mcninaitc, Adquirimos o know how, experiência 
que jâ exportamos, pois atendemos, de muito bom grado, com a nossa experiência a 
duras penas aqui adquirida, a convites de outros patscs irmilos da Amêri<:u Latina. 

M.aís aind11, Sr. Senador, a Fundaçào Jnstituto Oswaldo CruzjA iniciuvau fubri· 
caçilo de vucinascontra a mc:ninsite, quando da dificuldade de importaçao. Hoje, dois 
anos apôs, já fabricamos aqui, cm terras nacionais, no Instituto Oswnldo Cruz, u 
vucinu contra a meningite, 

O Sr. Jarb•• P••qtfnho (ARENA- PA)- E dilito se beneficiam o Uruguai, o 
Puruguu.i c o Chile, jl\ <:om o aproveitamento do bow how brasileiro. Mas., hl\ o si· 
lêncio, r: quundo hâ o silêncio, este~ o no~so elogio, nobre Senador, 

O SR.IliRCEU ARCOVERDE (ARENA- PI)- Muito obrigudo, s,nudor. 
A rreocupuçilo pclu extendo du cobct~uru por serviços básicos de sutldc é outro 

uspcctt> relc:vuntc clu tarefa do Governo J:'cdc:rul. O t•rogrumu de lntc:rioriluç<lo llc: 
Açõc~ c.Jc: Suúdc c Suneumento - PIASS, prapondo·~e criM umu infru.estruturu llc 

serviços básico.~ de suúdc ih pes~oas e ao meio nus loculidudc~ mcnore~ de 20 mil habi· 
tuntes no Nordeste: do Pais, constitui uma das iniciativa~ de muior potencialidade 
pura 11 saúde dus populações dcsussistidus ou deficien!cmcrlle assistidas do nosJoo in· 
tcrior; ii prc:sençu rc:ul do Programa cm muis de 670 municípios c .!lcrvindo a cercO! de 6 
milhões de habitantes, cm apcnus dois anos, é a afirmação de sua capacidade de '-!um· 
prir aquele: propósilo, Mais importante, porém, é o signilicado no'~o do Programa, 
1-iimplificundo com elicációi a crescente c nem sempre nccem1riu ~ofiMicaçàa da 
assistência médica convc:ncionul, massificundo o acc~~o uos sc:niços de ~aúde por 
nossas populações rurais, integrando as atividadcs de saúde: cm um só processo, in· 
clusive aquelas de melhoria das condições de: saneamento ambiental c:, sobretudo, pro· 
pondo promover uma efc:tiva c ativa purticipação comunitária, com a conseqUente 
dcmocr:llizuçào das práticas de saúde. O conhecimento c: a experiência formados 
nesse esforço genuinamente nacional dcvcril(J significar buses operacionais pura u 
constituição do Serviço Nocional de SaUdc: c: a umpliaçiio do Programa, com as 
adaptações necessArias para o resto do Pafs. 

O crescente apoio !ls Secretarias Estaduais de Saúde, aqui estA o meu próprio 
depoimento, ali, foi o depoimento de um ex-Governador do Pará -,sua progressiva 
capacítação c utilização como instituições nucleares, a nfvcl dos Estados, do Serviço 
Nncíonal de Saaldc, vem permitindo a dcsccn~ralizuçao crescente c cuidadosa das 
funções de saUdc e permitindo o envolvimento tumbi:m das municipalidudcs no 
esforço comum. Esse processo de dcsccntralizuçiio, inclus'Jve dentro dos Estados 
através da regionalização, vai criando as condições paru. uma cfctivu e eficaz demo· 
cratizaçilo da saúde no Brasil, o objctivo social ulmcjado neste Pai~>.· 

Cabe ainda dcstac11r o trabalho nus ãrc:as cic:ntllicus e tecnológicas c: na 
preparação de recursos humanos, A recuperação da Fundação Oswuldo Cruz, permi· 
tindo·lhc: assumir um papel significativo na rcalizaçao de uma polftica cic:ntffu:a c de 
desenvolvimento tecnológico adequada às necessidades de: saúde do Pnfs, i: êxito rnc:ri· 
tório c insofism!ivel quantidade de pesquisas cm execução pelu Fundação Oswaldo 
Cruz e (l1:lu Fundação SESP c, sobretudo, a reorientAção das utividades de pesquisa 
auguram o inicio de um processo de libc:ruçilo cicntffíca de nossa Saúde PUblica, Na 
área de tecnologia, a produção de: imunizantes e outros produtos biológicos afiançam 
uma próxima suficiência nacional na produção desses insumos, indispensável à 
execução de ações de Saúde Pllblica Nacional. Na área dç rc.cursos humunos, a 
preparação de elites técnicas (sanitaristas) marca a formação de uma nova geração 
desses profissionais depois de alguns lustros; complc:mcntarmc:ntc, ma1o de: absoluta 
nc:ccs~idadc: muito se faz por rcaulamc:ntar c melhorar as condições de trabalho cm 
Sullde Pública, destacando·sc: a criação de: carreiras c:spc:ciflcus no Ministério da 
Saúde c em vários Estados da União, Mas o esforço na área de recursos humanos não 
esteve limitado apenas ao especialista de nível universitário; mereceram especial 
atenção a preparação de trabalhadores vinculados a prosramas c.specfficos c o início 
de açõcs destinadas ao desenvolvimento de sistemas de recursos humanos pura a 
saúde, a nfvcl dos Estados c cm articulação com o Sistema de: Educação, parti· 
cularmcnte através do Programa de Preparqçao Estratégica de PC:S$Otll de SaUde -
PPREPS. 

O Sr,JoW U111 (ARENA- CE)- V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. DIRCEU ARCO VERDE (ARENA- PI)- Pois n!o, Senador. 

O Sr. Joté Uaa (ARENA - CE) - Alsum desavisado poderia imaginar que 
V, Ex• estâ aqui fazendo o cloaio do Governo, c, mais do ~uc isto, talvez um grunde 
c:losio ao Ministro Almeida Machado, Na realidade, é preciso que se diga que a 
transformação pela qual passou o Ministério da Saúde nos últimos anos, durante a 
Revolução c principalmente nes~e llltimo lu•tro. Os programas desenvolvidos pelo 
Ministério cm beneficio da população, sobretudo das camadas mais desfavorecidas, 
merecem sc:r mais divulsado• c: conhecidos por todo•. Eles fazem pllrtc, cvidentcmen· 
te, de um objetivo maior. Do objc:tivo da melhoria ampla das oondiçõcs de vidas das 
populações mail pobrCJ do Pafs. Quero deixar a~ui o meu testemunho, como Supc· 
rintcndcntc: da SUDENE que rui por mais de quatro anos, do trabalho eJtraordínãrío 
desenvolvido pelo Ministêrio da Saúde cm beneficio do povo nordestino. Nilo foi 
somente o lançamento do proa:rama contra a e~quiJtossomo.,e, que ameaça invadir 
este Paf•. c que asorQ panou a ter um combatccrctivo o nfvcl das necessidades da pc:ri· 
culo1idadc: da doença. Refiro-me, tambf:m, ao PIASS, Programa de Interiorização 
da1 Açõcs de Saúde: c Sanc:amc:nto que, cm 1979, acsundo estou inrormado, deverA 
ajudar a ccrcu de lO milhões de nordestinos, ou seja. um terço da populaçilo da 
Regiilo, 

O SR. OIRCEU ARCO VERDE (ARENA- PI) -Ji alcunçum "is milhões. 

O Sr. Jolf Uu(ARENA- CE)- Ouvi quando V. Ex• se referiu a essa dimcn· 
silo, com toda propriedade, Mas, dez milhõcsscrilo beneficiados at~ o fim de 1979, cm 
auistência A saúde c na 4rcu do saneamento, atravts da instulaçilo de unidades nus 
pequenas çomunidadcs rurais c nas pequenas cidades. Trago, Srs, ScnJI.dorcs, esse 
tcstc:munhn c ainda mais o testemunho ao notável trabalho pessoal dt!í.SC grande brusi· 
leiro, que~ o Ministro Almeida Machado, Ele se dedicou pessoalmente, duranlc a 
campanha contr11 u meningite no Brasil, Eu o vi ao ludo de humildes funcionários, co· 
ordenando pcssoulmc:ntc: u Compunha do seu Minist~rio, Ele me5mo vacinando lá no 
sertllo O!l primciro1 nordestinos. Rendo, atravts deste aparte, uma homenagc:m a 
Almeidu Muchudo c A grande atuuçilo do Presidente Geisel nu (treu da Suúdc. 

O SR. DIRCEU ARCOVERDE (ARENA - 1'1)- Muito obrigudo pelo >eu 
11pUrle, nobre Senudor. E multo bom termos depoimentos duquelc:s que viveram, co· 
mo nlh, o problc:mn c sentem que podem uqui trulcr, nilo umu uprcciuçilo 11rudlNI, 
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mus b;1stuntc uproximadu da rc:alídadc, uprcciaçilo esta que cndos~o. do começo illl 
fim, quunto ;) purticipuçilo cfctivu c di reta do Sr. Ministro Almeida Machado. 

O Sr. Josê Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, se V. Ex• me: permite, cu 
gosturia de acrescentar que nós nilo consideramos acubudo o trnbulho u respeito da 
saúde no Brasil, evidentemente. Mus, é preciso que se digu que as buscs de uma utuu· 
çilo clicicntc no campo da saúde estão lunçadus, e nós esperamos que esse trubulho 
pros~igu, para que ns taxas de mortalidade, sobretudo u infantil, possam ser redulidus 
- e us gerais, também - c o bcm-estar das nossas populações possa, rculmcntc, 
utingir uos nfvcis que nós desejamos c que subcmos que, upcsur de todo o esforço, 
ainda estilo longe de ser atingidos. 

O SR. DIRCEU ARCOVERDE (ARENA- PI)- Muito gruto li V. Ex•, nob" 
Senador, c eu lico muito gruta porquanto foi esta a mensagem que quis trulcr, neste: 
instante c por este trabalho. Nilo trouxe, aqui, apenas um relatório de indicadores 
vitais, de indico1dorcs de morbidudc, mortalidade, pura mostrur que, nu rculidadc, 
embora as dificuldades- c isso se faz lcntu e grudativamcntc- jú se pode prever a 
tcndênciu à regressilo destes indicadores que expressam, vcrdudciramcntc, o trabalho 
que se cstâ realizando, Porém, o que quis foi trazer aqui, à consideração dos Srs. Scnu
dorcs, foi esta modificação no pensamento c que, de fato, hâ uma ordenação doutriná· 
riit a respeito da saúde no Brasil. 

O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Permite V, Ex• um upurtc? 

O SR. DIRCEU ARCOVERDE {ARENA- PI)- Com muito prmr. 

O Sr. Henrique Sanclllo (M DB- GO) .... Agradecendo a gentileza, gostaria de 
dizer, inicialmente, que, sem dúvidu, não estaremos aqui como maniqucu it 
pensarmos irrefletidamente que, de um ludo, estejam todos os bons, e upcna~ bons, c 
do outro lado estejam apenas os maus, c todos maus, Por auto ludo, tumbí:m gostaria 
de considerar que a minha intervenção ao brilhante discurso de V. Ex• nilo será 
graciosa. Sou um mC:dico, exerci a profissão até há bem pouco tempo, Deputado, 
tumbé:m bastante atento aos problemas de saúde públicu c gostariu de apenas diter n 
V. Ex• que, no que diz respeito ao controle c à erradicação de determinadas cndemias 
no País, na vcrdudc muito pouco se fc:z c muito mais poderia ter sido feito. Sem 
dúvida alguma, u'mais sC:ria das cndemius a afctar o organismo nacional, porque u 
encurtar a vida média de nossos trabalhadores, sobretudo da ~onu rural, é: a doença de 
Chagas. E é bom que se saiba que pouqufssimo se fez até o presente quanto à 
erradicação e ao controle dessa gruvlssimu endcmiu. O mesmo se pode dizer, ilustre 
Senador, quanto li tuberculose que agora já não só está ufetundo nossos trabalhadores 
rurais, mas afctnndo c curcomcndo os organismos e mutundo os trubulhudores dos 
grandes centros urbanos, fuvcludos, marginalizados, conseqUência do cxtruordimírio 
êxodo rural dos últimos anos. De sorte que, gostaria de dizer a V. Ex•, se alguma 
coisa se fez isso será upluudido, mas é preciso também frisar que muitu coisa deixou 
de ser feita c que precisa ser feita. Quanto ao problema, t11mbém referido por V, Ex•, 
que diz respeito à politica prcvidencillri11, gostaria de, numa rápida intervenção, jú que 
uqui teremos bastante tempo c, se Deus quiser, oito unos, pura discuti-lu, dizer a 
V, Ex• ... 

O Sr, Jarbas Pauarlnho (ARENA- PA)- V. Ex• está gozando de muito boa 
saúde, 

O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO)- Gr11çus 11 Deus c prezo que V. Ex•, 
nobre Llder, também tenha ótimu saúde. 

O Sr.Jarba!iPamrlllhO(ARENA- PA)- Museu só tenho qu11tro anos, 

O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Mas esses quatro, tenho certeza, ~crão 
exercidos com tanto brilhantismo como tem sido atê 11goru, Mas é preciso dizer que, 
'quanto à polfticu prcvidcnciâriu, se por um ludo o previdcnciâtio tem dcixudo de ter a 
suu própria liberdade de escolha c cada vez mnis inten!iamcnte, por outro lado, umu 
política dcstinuda u privutizllr u assistência médica do Pais tem levado a muioriu dos 
hospituis à fulé:nciu, gruças aos atrasos pcrmancr\les que n~o silo pagos com correçào 
monctáriu c com juros. Porlunto, nilo se a tua com justiça, mus usum-se dois pesos c 
duas mcdidus. De modo que, numa intervenção rápida, agradeço a V. Ex•, pois nós 
teremos aqui oportunidade, quer uqui neste plcnârio, quer nu Comissão de Suúdc do 
Senado, de que nós todos furemos purtc, de discutir umplu c profundumcnte a politica 
de :múdc c a politica ussistcncial no Brusil. Agradeço imensumentc a V. Ex• 

O SR, DIRCEU ARCOVERDE (ARENA - PI) - Muito ~brig11do, no~rc 
Scnudor. Nu vcrd11dc, nào quis daqui dizer que o problcmu du saúde eswva rc~olv1dn 
no tocante, não só à própria doença de Chagas, mas também em n:l11çiio ils atividadc~ 
que se vêm rculizando no setor prcvidcnciârio, 

O Sr. Bcnrdllo Ferreira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. DIRCEU ARCOVERDE (ARENA - Pll - Tlnhamo~ muitot coba a 
rculilur. Muito está sendo feito, cstl1 sendo conquistado, está sendo rc;11iZ:1do. Di1cr 
que nudu se fel, é irreal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Lembro uo nobre orudor 'lue ~c c~gotuu 
o tempo de que dispunha. 

O SR, DIRCEU ARCOVERDE (ARENA- PI)- Vou terminar, Sr, Presidente. 
Dcstacn·sc, também, o esforço desenvolvido no c11mpo da liscali:lUçào sanitária c 

nu criação de instrumentos legais c normativo.~ c de infra·cstrutura de upoio puru a 
cfetiva realização dessas utividudcs. O Laboratório Central de Controle de Qualidade 
de Medicamentos, a implementação dn rede nucionul de luborutórios de Saúde Pú· 
hlica, a. rcvitulizuçi'io do Conselho Nacionul de Saúde, u impluntuçào do Sistem:1 
Nacional de Vigilância Sanitúria, a fixação de normas adcquadus e padrJcs paru o 
controle sanitário c de: legislação cspecflicu mais completa ~iio pilares dc~sa 
preocupação do Governo. 

Todo esse trabalho, no contexto do desenvolvimento sociul cxpcrimc:ntotdo pclu 
Nuçào e dos esforços dc.outros sc:torcs, teve sua rccompen~a nu queda do1 mortulidadc 
da populaçàll, expressadu, por exemplo, no aumento doi cspcrunça de vida 110 n11sccr e 
nu diminuição do1 mortalidade infantil, agor11 lalvcz inferior ii 100 por mil m1scidm 
vivos c, cm São r•aulo, onde estatísticas mais completas permitem melhor avaliaçilo, u 
queda de 89 para 62 mortes por mil· nascidos vivos; vários outros indic;ldon:s vit;tis e 
de morbido1dc cxpcrimcnturum também melhorias signilicntivas, numa comprov;,~çào 
inegável do muito que foi feito. Temos, entretanto, consciência sobre o muito ainda u 
falcr c sobre us deficiências e problemas a enfrentar. Esse é o desalio, não ~emente ao 
Governo, mas a todo o Puf~. O trubalho realizado, porém, é a garuntill suficiente de 
que o Governo está empenhado c poderá com nossa ajuda, de todos os brasileiros, ir 
resolvendo, progressivamente, os sérios problemas de saúde que ainda anigcm u Nu· 
çào brasilciru. 

Sr. Presidente, devo dizer ao nobre Senador Henrique Santillo que poderíamos 
voltar ao assunto posteriormente, pura que se: pudesse descer a um detulhamento 
maior nu análise dos problemas apontados, no tocante nilo só 110 sctor a que: S. Ex• se 
reportou, como sobre as providéncius que devem ser tomadas uqui, ielativamcnte a tu· 
do aquilo a que se referiu S. Ex• 

Quero, também, manifestar o meu reconhecimento por todos uqucles que interfe· 
riram neste: discurso c tomaram parle utivu no debate. 

Sei que cm outra oportunidade aqui estaremos, sem dúvida nenhuma, todos, 
pura discutir os problcm11s nacionais de saúde cm toda a sua extensão, naquilo quere· 
clama o nosso pensamento, o nosso interesse, a nossa ução, de brasileiros c de homens 
públicos, 

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

ASSOCIAÇAO PARLAMENTAR DE TURISMO 
(Grupo Brarilleiro) 

EDITAL DE CONVOC,\ÇÁO 

Convoco uma Reunião Plenária pura o dia 16 de março de 1979, scxta·feira, i1~ 
14:30 horas, nu sala da Associação lntcrparlamcntar de Turismo, 2J' andar do Anexo 
I do Sc:nudo Federal, de acordo com a letra a, item I do art. 69 do Regimento Interno. 

Ordem do Diu: 
I) Elciçilo da nova Comissão Executiva, membros cfetivos c suplentes, para a IJ• 

l.cgislaturu; ' 
2) As~untos de interesse da AIDT. 
Não huvcndo número, licu desde jó convocudu nov;t Rcunii\o Plcnltria, 1h 15:00 

horas do mesmo diu e loc11l. 
llrusflia, IJ de março de: 1979.- Sem1dor Et'chi~lo Vlc:lru, IY.Vice-Prcsidentc, 011 

exercício du Prcsidênciu. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUI( AO f:JUSTI(A 

I• REUNIAO(INSTALACAO), REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 1979 

As dc:zcsseis horus do dia treze de murço de mil novecentos e setcntu c nove, nu 
sulu Clóvis Bcvilúcquu, presentes os Senhores Scnudorcs Nelson Curnciro, Lrtluro 
Burbozu, Arnon de Mello, Murillo Uuduró, Ruimundo Purcntc, Hcnti(IUe de l.u 
Rocquc:, Helvldio Nunes, Milton Cubrul c Jít~é Surncy, reúne-se u Combsllo de 
Cnnstituiçi\n c Justiçu. 

Dcixum de comparecer, por motivo justilicudo, os Senhores Scnudmcs Aloy~iu 
Chaves, Adc:rbul Jurcmu, Moucyr Dullu, Am11rul Furlun, I Iugo Rumo~. Leite Chave~. 
Puulo IJrossurd c Franco Montoro. 

De ucordo com o que preccituu o Regimento Interno, us~ume u l'rc~idi:m:iu n Sr. 
Scnudor Nelson Carneiro, que: dceluru instuludu u Comis~i\o. 

A lim de cumprir dispositivo regimcntul, o Sr. Presidente cornunicu que ir:'t proce
der à elciçilo do Presidente: e dos Viccs-Prcsidcrllcs. Di~trihuldu~ iiS céllulu~. 11 Sr. 
Presidente desiynu os Scnudorc:s Arnotl de Mcllo e Murillo lludur•~ puru c~cruli· 
nu dor c~. 

I 

I 
I 

'i 



M•rço dr 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.çio 11) Quart1-rrlr• 14 Z.ll 

Procedida u eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

P•r• Prraldrntr: 
Senador Henrique de Lu Rocquc:, ....... , , ......................... I! votos 
Senador Hc:lvfdio Nunes ..... , , ............................... , ... l voto 

Par• 1~-VIc:,..Prnldrntc: 
Senador Helvldio Nunes .. , , ..........•........... , ............... 8 votos 

I cm branco 

P1ra 29-VIcc-Prnldrnte: 
Senador Hugo Rumos Filho ...................................... 9 votos 

Silo dc:clnrudos eleitos, rc:spectivumc:nte, Presidente, Jt.Vice-Presidentc c 2'·Vicc
Prc:sidc!Hc, os Srs. Senadores Henrique de Lu Rocquc, Hclvldio Nunes c Hugo 
Ramos Filho. 

Assumindo a Presidi:nciu, o Sr. Senador Henrique de Lu Roc:que convida o Sr, 
Senador Helvfdio Nunes c ocupar lugar à Mesa dos trabalhos c ser empossado no 
cargo pura que acabara de ser eleito, debando de fazê-lo com o Senador Hugo Rumos 
Filho por estur ausente. A seguir, o Sr. Presidente agradece: a escolha do seu nome 
purll c~c:rcer tiio uho cargo c propõe que as reuniões ordinárias du Comissilo sej11m 
realizadas às quartas-feiras, às dez horas, na já mencionada Sala Clóvis Bcvilucquu. A 
proposta ê aprovada por unanimidade. 

O Sr. Presidente mantém, pura exercer as funções de Assistente, a Técnica de 
lnstr~ção Legislativa, Maria Helena Bueno Brandão. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente submete ao plenário da Comissilo passar-se à apre· 
claçào de duas matérias de carlatcr urgente, dando a palavra ao Sr. Senador José 
Sarnc:y que considera constitucional c jurldíco o Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia à Mensagem n• 71/78, do Sr. Presidente du República, submetendo, à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Mini,stro da Fazenda para que seja autori· 
1:ado o Governo do Estado do Maranhão a elevar o montante de sua divida consolida· 
da ern Cri24.29S.JOJ,OO. O Parecer é aprovado unanimimente. 

Continuando com a palavra, o Sr. Senador José: Sarney paua a relatar a Men· 
sagern n9 34, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo, à apreciação do 
Senado Federal, o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Antônio Geraldo Peixoto na 
vaga dcc:orrcntc da aposentadoria do Tcncntc·Brigadciro·dO·Ar Délio Jardim de 
Muuos. Na forma Regimental, a reunião torna-se: secreta, 

Reaberta a reunião c como nada mais há a tratar, encerram-sc o5 trabalhos 
lavrando cu, Maria Helena Bucno Brandão, Assistente, a presente Ata, que, lida c 
aprovada, scrA assinada pelo Sr. Presidente c demais mcmhros presentes. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida dt ntudo t parecrr aobrr 1 Mrm"Krm n~ 100, dr 197H 
(CN), qur aubmeft i Dtllbrraçio do Con.a:rnao Nacional o ft)(.IO do Drrrrto 
Ltl n91.640, de lO dt noYtmbro de 1978- qur "acreacrnla parí1r1ro ao ar
IIID 69 da l.eJ Jl9 4,947, dt 6 dt abril dt 1966, e dí OUirll prol'fdtnc:l11", 

REUNIÁO(INSTALAÇÁO), REALIZADA EM 7 DE 
MARÇO DE 1979 

Aos sete dias do mês de março do ano de mil novecentos c setenta c nove, às 
dc:zessete horas c trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Se
nadores Henrique de La Rocque, Jorge Kalume, Mendes Canalc, Passos Parlo, 
Raimundo Parente, Agcnor Maria, José Richa e os Deputados Alcc:biades de Olívei· 
ra, Vicente Guabiroba, Gomes da Silva, Pacheco Chaves c: Paulo Ruues, reúne-se 11 

Comissão Mistn incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n' 100, de 1971:1 
(CN}, que submete à deliberação do Congresso Nadonul o te)(.tO do Decreto·lei 
n9 1.640, de 20 de n~vembro de 1978- que "acrescenta parágrufo ao artigo 69 da Lei 
n9 4.947, de 6 de abnl de 1966, c dá outras providéncias". 

Dei"am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Arfanso 
Camargo, Lomanto Júnior, Evelãsio Vieira, Orestes Quércia c os Deputados Fernan
do Magalhães, Angelo Magalhães, José Ribamar Machado, Roberto Freire, Cardoso 
Frc:gapani c Dei Basca Amaral. 

De: acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, 
cventuulmcntc, o Senhor Senador Henrique de La Rocquc, que declara instalada a 
Comissilo. 

Em obc:diéncia a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá 
proceder à eleição do Presidente c do Vicc·Presidentc. Distribuídas as cédulas, o Se· 
nhor Senador Henrique de La Rocquc convida o Senhflr Deputado Paulo Rattcs pura 
funcionar como escrutinador. 

Procedida a elciçlo, verifica-se o seguinte resultado: 
P1ra Praldtale: 
Deputado Pacheco Chaves . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branca • . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 
P1ra Vlce--Prnidrate: 
Deputado Alccblades de Oliveira .. , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ... , , •...••...•...•..••.......•.... • · . · · · . . . • . . • . . I voto 
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice·Prcsidentc, os Scnho· 

rcs Deputados Pacheco Chaves c Alccbfades de Oliveira. 
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Pacheco Chaves usradctc c:m no· 

me do Senhor Deputado Alccb[adcs de Oliveira c no seu próprio a honra com que (o· 

ram distinguidos c dcsisna o Senhor Senador Jorge Kalumc para relatar a matéria. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se: a presente reunião. lavrando cu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da ComissAo, a prcsc:nte Ata que, lida c aprovadu, será assi· 
nada pelo Senhor Presidente c demais membros da Comissão c vai à publicação. 

.. ,. 
~ 
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SUMÁRIO 
1-nA DA JI!SFSS;I,O,EM 14DEMARÇD OE 1979 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

J.%.1- P1reecm 

Rt/trtntu à sl'gulttl~ matéria: 

- MenSllgc:m n' 71j78 (n' 109/78, na origem), do Senhor Pr~idc:nlc da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mini~tro 
da Fazenda, para que scjnautorizado o Governo do Estudo do Mnranhllo a clt:var 
cm CrS 24.295.301,00, o montante de 5!1B dívida consolidada. 

1.1.2- Ltltura dt projetas 

-Projeto de lei do Senado n' 15/79, de autoria do Sr. Senador Creste~ 
Qu~rciu, que dispóc sobre a conccurto do sah1rio-(amffia ;los trabulhadnres 
temporários, ~c que trutta n Lei ri' 6.019, de 3 dcjunciro de 1974. 

-Projeto de Lei do Senado n' 16/79, de autoria do Sr. Semulor Nelson 
Carneiro, que estabelece limite máximo para a taxu de com:ç1lo monetlria cm 
linunciumentos de cusu própria, quando o mutuário tiver renda mensal igual ou 
inferior useis sufários mínimos. 

J .:.3 - RequerlmtPCo~ 

- N~ 40/79, de autoria do Sr. Senador Saldanha Oerzi, solicitando lJU~' n;\o 
scji1 rcalll<U.Ia scssílo do Sen;tdo no dia I~ do corrente, nem hnju expediente cm ~uu 
Secretaria. Aprov•do. 

-N~ 41/79, de autoria do Sr. Senador Cunha Uma, de de~;~rquivumento 
de proposiçilo que mencionu. 

1.1,4 - Dlmsr!ffis do Exptdlrnte 

S!:.'SAOOR LEITE CHAVES - Centenário de nuscimt:nto do cientistu 
Albert Einstein, 

SES.·lOOR MVR/LO BADARO- Realizações do Governo Gci~el, ntl 
momento cm que Suu E.-.cclênciu deixa D Prcsidtnciu du RepUblica cm virtude dtl 
l~nnino de ~cu m;u\du\o, 

SENADOR PAULO BROSSARV -t\pclo ao Governo no sentido du el:tbo· 
ruçào de um plano assi~tcncial visando amparar o pequeno produ\OT do btut!u 
do Rio Grande do Sul. vilimudo pela prolongada cslillgcm que utinsiu uquclc 
Estado. 

1,2.5 -lellura de proji.'ID 

- Projeto de Lei do Senado no 17f79, de autoria lto Sr. Scnadt1r Humbcrtn 
Lucena, que dá nova reduçdo ao urtigo 62 d11 Lei n° 5.682, de 21 de julho de 1~7 J 

{Lti Orgânlcl\ dos P11rtiUol> Nl!\icos). 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Scnndo nf JH/72-Complc:mentur, de uutorin t.ll) 

Sr, Scnullor Frunco Montorl1, que c~clui dus inelegibilidades o~ cu~.l~ de ~·IU1pk~ 

denünciu, modilicando a alfnca n do inci~o J d,J art I' da Lei Complementar 
n~ S, de 29 de abril de 1970. Aprowado o prosscgu1mer.1o da tramitação da mut~· 
ria, após usarem da palavra os Srs. ScnildOrts Humbc1 r o Lucena, Murilo Budaró 
c Dirceu Cardoso, 

-Projeto de Lei do Senado no 1~5j7J.(tJmplementar, de autoria do 
Sr. Senador Adalbcrto Sena, que modilictl ii rtd.t~~o do art. Jo da Lei 
Complcmcntar n' li, de 25 de maio de 1971, c: J~ outr:.~ rrovu;lê:ncias. (Tramitan
do cm conjunto com o Projeto de Lei do Stnil.J.J n~ :1 /7S·Complemcntar.) Apro
vado o prosseguimento da Hamituç:lo da m1Ht!:r1u. 

-Projeto dt: t.ci do Senado no 21/75·Comph::rnentar, de autoria do 
Sr. Se:nador José Sarncy, que disp"c 5ohre J. aposc:ntadoria por velhice dos 
beneficiários do Pro~rnma de A~sistcmcia :tn Trabulhadnr Rural, alterando o 
nrt. 49 da Lei Complementar n' li, de 15 de maio de ifJ71. 1Tramitnndo cm 
conjunto com o Pr'ljc:to de l.ci do Senado n~ 1 :5j7~-c~,mrlcmcntar .) Apruvado o 
ptO!I.S.t:j!,Uimcnto da tramitaçlo d:1 matt:ria. 

-ProjetO de lei do St:nado 11~ 71\('fi·Clmpkmcrt:tr, d' autoriu iJo 
Sr. Sc11ador Fran<.:o Montoro, que .tltcra ii Lei Complcn'c:ntar no :!5, de :! de 
julho de I CJ75, p.1ra permitir o pagumentll da ~crb:a t11' rt:(lre~entaçào aos 
presidentes da~ Cdmara5 Munic1pai,, Rcjrllado o pr,1ssc~uimc:nlt'l da tr<~mittlçào 
da mutéri;a, 

-Projeto de lei do Scnad~l r.• S2 '76-Complt.:me"ntur, de autoria dtl 
Sr. Senador Leite: Chuvc:~. que .:oncc:de j,cnçJo de impo~hH incidentes nos produ· 
tm industrializados de sojD, destinados à alimtntuç;1u humonil. Rcjelrado o 
pro!>~eguimcnto da tramitação da matérÍil, 

- Pmjclo de Lei do Senado n" MIJJ7J. de autot~<t dJ Sr. Senador CHicle 
Pinheiro, que altc::ru c acre:sccnta disrositim\ ao Decreto· lei n9 l.6!!9, de: 3 de uutu·. 
bro de 1941 -Código de Proce~so Penal. Rrjelfatl~> o pro~~e,guimento da trutnitil· 
çào da maU:: ria. 

-Projeto de Lei do Senado n9 34/74, de nutorm do Sr. Senad11r Cilrvalho 
Pinto, que .Jitcrn n Códiso da Proprieé;Jd~ lnJ~~tnu: (lei nv 5.77::, de~~ de 
dc1cmbro de IQ71). Rejclt•do o pro,segl.lnlento da trnmit.1çilo du matl:rin, ap{ts 
usnr du palavra o Sr. Senador Murilo R;~d:lr '. · 

-Projeto de Lei do Senado M' I iM/7.;. de uutoria du Cl1ffii!\silo do Dimito 
Federal, que define os crime\ de: responsab1l1dadc do Governador c do~ Sc:crel!l· 
rios do Governo do Dimito Feder:tl, e U CIUITII~ J'lfOI'idênciiiS. Aprntlldo o 
proUC!!IJ-imcnto dJ tramitaç!lo dil muU rm, <~pé-; usarem da palavra os 
Sr~. Senudore~ Dirceu Curdoso c Murilo OaJJró. 

-Projeto de Lei da Càmuru n' 61/77 (1\ 9 'H7175, na Cus11 de origem), que 
dis(lÕC sohre inscriçdo obrigtllóri:l que const.tr do rótUIL• ou embalagem de produ· 
lll estrangeiro com similar no llra~il. c di outr:h prO\ 1dCncius, ,\protado em 
turno tiuico, A lillnçlo. 

1.4- DISCURSOS AI'CS A ORDE~: !lO DI.\ 

Sl:'fi/ADOR ACiENOR MARIA - (o·lsiul'r,lo.;tlcs l(lativus U('l modelo de 
rlcscnvolvimc:nto hri!Siltiro fiiCC a rc:nlu1ad·· oÓCh •(ÇolO,~HlrCil do Pni~ Arrce:nsilo 
de S. El' u Jnorós;to de dc:<.:lltniÇt\e~. \'eÍCI.IIdil~ cm órE:i'HI du Imprensa, atribui· 
du\ ;lu !'residente r.Jtt flanco do llrn~il. fut. .• • f\.h11htru J,, F•ucnda do Governo 
Fi~ucircdo, tlu tocante tt :ouprc~~:-to d,,.,l:\'l~t,\1 1 !h' ·rtliilo •'!;Titoln. 
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SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Esclarecimento sobre 
o 'Verdadeiro sentido do pensamento do futuro Ministro da Fazenda, tendo cm 
vista o discurso pronunciado pelo orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Asp«tos de programa da TV-Globo, 
de domingo llltimo, a respeito da polfticu de racionalizaçlo de combustfvclado· 
tada pelo Pafs. O racionamento de combultlvcl como opçio mais lógicu para 
enfrentar a criac mundial do petróleo. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Dccialo do Tribunal de Contas da 
Unillo, ao aprovar parccc:r do Ministro Luiz Galottl, determinando a C:Jllcnsilo aos 
que ~ inativaram cm virtude de aci.dente no serviço ou de doenças apccificadas 
cm lea de todas as vantasens a que, se: continuaiiC cm atividade, teriam direito cm 
decorrência da aplica;Ao do Plano de Clauificaçlo de Caraos dos servidores 
pllblicos civis da União, 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI MA SESSÃO. 
ENCERRAMENTO. 

1- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES 

-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na acudo de 8·3-79. 

-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na senão de 9-3·79. 

-Do Sr, Scnndor Marcos Freire, proferido nascasllo de 12·3·79, 

-Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na scasilo de 13·3·79, 

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sc:ssilo de 13·3·79, 

3 - ATOS DO PRESIDENTE 

- N•s 4cS,dc 1979. 

•- PARLAMENTO LATINO-AMERICANO- GRUPO BRASILEIRO 

- Edital de convocação da Allcmbl~ia·Gcral. 

5- MESA DIRETORA 

ATADAWSESSÃO,EM14DEMARÇODE 1979 
t• Sessio Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 
PllESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

.lS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Adalbcno Sena- Jorse Kalumc--: JoK Guiomard - Aloysio Chaves- Jarbas 
Passarinho- Hclvfdio Nunes- Jost: Lint- Mauro Bcncvidcs- Ascnor Maria
Dinartc Mariz- JcsK Freire:- Cunha Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho
Arnon de Mcllo- Luiz Ca'Yalcante- Lourival Baptiata - Luiz Viana·- Dirceu 
Cardoso- Joio Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Tancrcdo Neves 
-Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Uzaro Barboza- Gastlo Müllcr
Mendes Canalc- Pedro Pcdrosaian - Saldanha Dcrzi - Affonso Camargo - Jos~ 
Richa - Leite Chaves- EvciAsio Vieira- Paulo Bronard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de prc:sc:n;a acusa o comparecimen
to de JS Sn. Senadores. Havendo nllmcro rqimcntal, declaro aberta a sc~Si!.o. 

O Sr. I•·Sccretário procederA à leitura do Expediente, 

E /Ido o srguinlt 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES 1"'51 U, DE 1979 
PARECER N• I, DE 1979 

DI c .. lldo de E<No•ll, ...... I M-...... 71, de 1978 (M-· 
lfll o• 109, de ~71, u orJaao) do - Pmlde1te d1 RepúbJICI, 
-eado • IP"''açto do Snsldo Federal, propolll do Snbor Mlolitro d1 
Faltllda, para .. aáa 11torludo o GoYirao do Eltado do Marallhlo a 
elevar na CIS U.%95.301,00 (vlllt e ..,cro mllhan, duztntDI t noventa e 
daco mU, trcztntot e um cruzclroa) o moatute de sua dfvlda couolldada. 

Relator, Senador Mlllon Cabral 

Nos termos do artigo 42, item IV, da Constitulç11.o, o Senhor Presidente du 
Rcpúblicu, submete à delibcruçilo do Scoado Federal, pleito do Governo do Estado 
do Murunhilo, que objctiva contratar, junto ao Banco dia Amuzóniu S.A., este nu 
qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amuzõnia
FUNDUROANO, a seguinte opcruç11.o de cr~dito: 

"A- Valor: Crl 24.295.301,00; 
11- Prazos: 
I - de curCnciu: I H meses; 
2 - de umortizuçilo: I 02 meses: 
C- EnciUJilos: 
1 -juros de: 10% u,a,; 
~- corr~ilo monetária idênti~o:u à das ORTN.s; 
J- t;~xu de administruç4o de I% liobrc o dcscmbol~o; 
4 -l:lllnilisilo de 2% sobre o valor do crl:dito; 
1.>- G11r11nllu!i: lmposlo sohrc Circulação de Mcrcudorias (ICM); 
L:-- Dc~tlmaçilu do!l rl.'ciJr!'lll'l: conclu\ào du III Pontc: ~obrc: o Rio1 

Anil, no Estado do Murunhtw." 
o c .. wsc:lho Monct~rin Nucionul pronum:inU•SC fuvor;wclmentc ao pct!ido por 

jul~á·k, tl·~:nico c tinunccirumcntc vu\vcl, nlio dc\'tmlo o~ cncurgo~ ~ri<ldo~ rcl.l 

presente operação de crMito gerar maiores pressões na cxccu,.,ão orçamentária dos 
próximos cxcrcfcios, 

No m~rito, o empreendimento possibilitarA a ampliaçlo do sistema viário urba· 
no c uma agilização do saneamento bAaico da capital daquele Estado, cnm grande 
repercussão sócio-cconõmica para a rcaii\o, 

Assim, opinamos pelo acolhimento da mat~ria nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 2, DE 1979 

Alllorlza o Gottmo do Estado do Maranhio a elevar em 
Cri 24.295.301,00 (•late e quatro miiWn, duunlos e nonnta e clnc:o mil, 
trezefttoa e am cruzelrot) o montante de sua dfrida ton101Jdada, 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• E o Governo do Estado do Maranhilo, nos termos do art, 2• da Rcso\u· 
ç3o n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a clc'Yar cm 
Cr$ 24.295.301,00 (vinte c quatro milhões, duzentos c noventa c cinco mil, trezentos c 
um cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que poss1t con~ 
tratar 1o1m cmprbtimo de iaual valor, junto ao Banco dP Amazônin S.A., este na 
qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazónia
FUNDURBANO destinado ao financiamento dos ~trviços de conclusão da III Ponte 
sobrr o Rio Anil, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen-
tral do Brasil, no respectivo processo, '.,.-

Art. 2t Esta Rcsoluçilo entra cm visor na data de sua publicaçlo. 
Sala das comissões, 12 de abril de 1978. -Marcos FrdR, Presidente- Mlllon 

Cüral, Relator - Otalr Btcker - Ortllea Qulrda - Fnnc:o Montoro, com rcstri· 
çõcs- M1rllo Parabo- Lalz C&Yah:aate- Roberto S.tumlno. 

PARECER N• 1, DE 1979 

Da Comlulo de Consdtulçio e JUIIIça, tobrt o Projelo de Rnoluçio 
n9 2, de 1979, da Comlaio de Ecoaomla, que autoriza o Gonmo do Eslado 
do Maranhio a eleYar em CrS 24.29!1.301,00 (VInte e quatro mllhaetl, duzcn• 
ION e nonnta e dnc:o mil, tRzentot e um cruzeiros) o montante da dfdda 
eon10Udada. 

Relator: StnadorJosl Samey 

O Projeto cm análise de uutoria da Cominilo de Economia, autorizu o Guvcrntl 
do Estado do Marunbllo (MA) u elevar cm CrS 24.295,301,00 (Vinte c quatro milhõc!l 
duzcnto~ c noventa c cinco mil, trczcnto~ c um cruzeiros) o montante du dfvida 
consolidada, u lim de que possa contrair emprbtimo junto uo nanco dn Anw1ôniu 
S.A. este na qunlidudc de adminilitrudor do Fundo de Desenvolvimento Urhano du 
Amuzóni;a- FUNDURBANO- de.~tinado u cm1clus~o da III Ponte sobre o R1o 
Anil, naquele Estudo. 

O Méritn do pleito foi estudado pc:lu Comi~s1'1t1 de Ec~omomia, IJUe, recomendou 
u ~ua apruvaçào, pnr cntcnd!:r que 11 cmprecmlimcnto u ser flnançiallu pela~ orn:r,l· 
ç1\e~ de crédito \tlhdtado~ se Cll;nlunarn com m ohjeth•m l' dirctri1c~ da puHtku 
cconõnucu do Governo, in~cridos no !'la no Nucionul de Dc~cnvnlvimcnto, tcntltliC!,.'C· 
hido parecer fllvurol\cl du Con~elhu Mm1ct~nll Nacional, ttuunto nu~ u~rc~tm tinan· 

A l'rnptlSiçJo cm C'lamc, uhedc~c o1 tmh•~ ~~~ rrccciltl~ Rc~IIHCillilÍ~ c vem 
Lofnrm:u.la com n' c'it.:L'nda·, lc!::~h r;lr<l a c•oph.:ic 
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Msim, opimamos pelu sua aprovaçD.o, visto ser o Projeto de Resolução Jurfdicu, 
Constitucionul c de bou Tl:cnicu Lesislativa. 

Sala das Comiuõc:s, 13 de março de 1979.- Henrique de LI Rocque, Presidente 
- Jotf Sarpey, Relator- Murllo Badaró- Mlllon Cabral-l.Mzaro Barboza - Hei· 
f(dlo Nune1- Raimundo Parente- Nelson Carneiro- Amon de Mtllo, 

O SR. PRFSIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai à publicuçllo. 
Sobre 11 me,a, projetes de lei que scr4o lidos pelo Sr. I9·Sccrctário. 

Silo /Idos os srgulntr 

PROJETO DE LEI DO SENADO Jll• 15, DE 1979 

Dltpõe JObre 1 concnd.o do ulilrJo-(amOia a011rabalhadorcs rcmpor4-
rJOI, de que Irara t Lei n•6.019, de.l de janeiro dr 1974. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 12 da Lei nt 6.019, de 3 de janeiro de 1Q7J, fica acrescido de mais 

uma aUnca, com a seguinte rcdaçAo: 

"I) salllrio-ramlliü, nos termos da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 
1963." 

Art. 2• Esta Lei entrarA cm visor na data de sua publicaçilo. 
Art. J• Revogam~sc as disposições em contrário. 

JUIII!kaçlo 

Embora possa, à primeira vista, parcc:cr inusitada a presente proposiçllo, uo sugc· 
rir a conccssAo do !alário·famflia para os trabalhadores temporários, nu verdade tratu· 
se: de medida da maior oportiJnidade, cm razllo do q1-1c se vem verificando nc~se sctor 
de utividadcs laborativa!. 

Com efeito, o noticiu que ~c tem ~ de que os trabalhadores temporários, aM;im 
entendido! aqueles submetidos ao regime da lei n' 6.019, de 3 de janeiro de 1974, ndo 
vêm percebendo cuc indispensável beneficio, que, como ~abcmos, pelo menos 
teoricamente, visu suplementar o orçamento familiur do trólbalhador bruslleiro. 

Podcr·se·A especular que, doutrinariamente, como trabalhadores iguais uos 
demais, os temporários já tam direito ao snl4rio·famflia. Em nosso modo de entender, 
mesmo que assim (osse, a verdade 1: que ns empresas tomadoras de !ltrviço~ chnmudos 
temporArios, que quase sempre n~o o silo, vêm se negando a conceder o beneficio sob 
cxnme. 

Realmente de lamentar, cm primeiro lugar a c11.istênciól indiscriminada de emprc· 
sa~ de trabalho temporário, os quais nada mais sllo, via de regra, do que cxploradllras 
de mllo·de·obra barata, recebendo do tomador de serviços sempre muito muis do que 
111 importdncias remuncratórias dos empregados. E, sem dúvidu, uma cs~cie de con· 
sagração lamentável de que o trabalho ~ mercadoria, quando há esforços universais 
no sentido de que o trubalho seja mais humanizado,. mais vulorizado, mais 
dignificado c mais conscnt4nco com a situaçAo de pessoa humana do homem que 
trabalha, especialmente como assalariado. 

A pessoa que nos suscriu a presente proposiçDo, alude ao art. 12 dulci n• 6.019, 
c ao art, 5• dd Decreto n' 72,771, pura diz:cr que o trabalhador temporário t:stâ esquc· 
cido, quanto ao aalário.famma. . 

Devemos dizer que o art. 5• do Decreto n• 72.771, de 6 de setembro de 1973, ao 
dcOnir quem sllo osacgurados da prcvid~ncia social, cm seu inciso I dc1taca: 

"Art. sv Para o1 efeito• dc•lc Rcsulamcnto, considera-se: 
J) empregados- a penou flsica como tal definidu nu lcgislaçilo do 

trubulho," 

A uUnea d do inciso JJI do mesmo artigo, por sua vez, diz que~ tnmb~m segurado 
dn previdênch1 social "quem presta, sem vinculo cmpregutfcio, serviço de c<~râtcr 
eventual, seja qual for a duruçilo du tarefa", Quer dizer: no âmbito dn previdimcia 
~ocinl, como o salãrio·fumflia passou, u purtir du Lei n9 5.890, de 1973, u constituir 
bcncffcio prcvidenclário, o trabalhador temporário estaria devidamente umpnrado. 

Entrc~<lnto, embora possamos admitir que o sal4rlo·fammu é devido uo trubalhu· 
dor de modo gemi, inclusive ao temporário, achamos que o comando h:gul da mutéri~t 
nil.o estA na lcgisluçilo de previdência social c sim nu lcgisluçilo principul, que criuu o 
trabalho temporário nas empresas urbunus. E essa lcgisluçil.o, con~ubsumciadn nu lei 
n9 6.019, cm seu urt. 12, explicitou os direitos inerentes uo trabalhador temporário, 
deixando de fazê-lo quanto uo sulário·rumfliu. Como u Lei n9 4.:!66, que instituiu o 
saldrio-fum!liu t anterior, achamos que hd rculmcnte umulucunu nu lcgisluçll.o, pois, 
emboru os temporários 5cjum truhulhadon:s como outros quaisquer, u verdade é que u 
omissllo do urt. 12 da lei n• 6,019, vem servindo de pretexto puna pn:judicnr milhu· 
relO de obreiros cm todo o Pa!s. 

Nosso entendimento b de que u enumcruçilo dos direitos do trubulhudor tr:mpor~
rio con5tuntc do urt. 12 j4 referido~ exuutivu, isto~. roru dos direitos uli fixudos, C 
hustunte discutfvel o direito do trabalhador. A verdade~ que, diante da omi~sl\o do 
sal4rio·fumfliu, u~ empresas tomndoru11 de serviços v~m !ie negundo u concedê· lo 11os 
seu:<~ emprc:gudo,,, 

Se~ assim, nllo udiunturiuumulongu di~cu~~~o pum buscur direitos nn Justiça do 
Trubulho, UI~ porque, como sabemo! os contrato~ de trubulho tcmporftrio, t'.\'•1'/·ltWIJ, 
s~o de pequena duruçAo, pouco compcn~undo lides trubulhistns, 4ue, como suhcml1S, 
~r: Mtustum uno~ c unos nu Justiça do Truhulho. 

Desta rormn, melhor c mui1 prdtico C explidtur que os truhul!':adorcs temporários 
f111em jus uo suldriu.fumlllu, mcdiunte o ucrhcimo de muis umu ulfncu uu urt. I:! du 

Lei n• 6.019, com o que, se C!turá eliminando, de umn vc1. por todus, as dúvidas u:ís· 
tentes. 

Do ponto de vista 50cial nilo hd nem mc~mo ncccs!:idade de maiores comentários 
justificadores da proposição, pois, todos nós subcmos que silo os temporários o~ 
trabalhadores mui5 sacrificados deste Pafs, os qunis, viu de regra, servem a um 
empregador direto u quem nilo estilo subordinados porque pertencem u uma empresa 
tomadora de serviço que funciona como mera intermcdillriu da mllo-dc-obru. t: u 
uvittnçilo da dignidade do trabalho, que, quando mais não seja, precisa ser amparada 
com os direitos mfnimos assegurados a todos os trabalhadores, sem distinç4o de qual· 
quer esptcic. 

Eis porque temos certeza de que o Congresso Nucionul saberá reparar c prccn· 
chcr u lacunu existente, e•plic:itando que no5trabalbadorc.s temporários cabe o direito 
ao suhlrio-ramflia, nos termo!! dulcgisluçllo vigente. . 

Sala das Sessões, 14 de março de 1979,- Om1n Qulrcla. 

LEGISUÇ1.0 CITADA 

LEI Jl/t 6.019, DEJ DE JANEIRO DE 1974 

Dllpie IObre o lrabalbo lemporirlo au lllpttlll urbana• e dlf oulras 
pro•ldiaclu. 

Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário Os seguintes direitos: 
a) remuncraçAo equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria 

da empres<~ tomadora ou cliente calculados li. base horária, garantida, cm qu;~lquer 
hipótese, u pcrcepçl!o do salário minimo regional; • 

b) jornada de oito horas, remuneradas as horus cxtraordinllrias não excedentes 
de dun!l, com acréscimo de 20% (vinte por cento); 

c) fbrias proporcionais, nos termos do art. 25 da lei n• 5,107, de IJ de setem-
bro de 1966: 

d) repouso semanal remunerado. 
r) adicional por tmbalho noturno; 
!J indenizaçào por dispensa sem justu cau!kl ou término normal do contrato, 

correspondente a 1/12 (um doze avos) de pagamento recebido; 
g) segutn contra acidente do trubalho; 
h) protcçao previdcnciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdên· 

cia Social, com as altc:rur;õcs introduzida$ pela lei n' 5.890, de H de junho de 1973, 
(r\t'l. 59, item IIJ,Ielra c d\1 Decreto n• 72.771, de 6 de setembro de 1973). 

§ 111 Rcgistrar•SC·â na Carteira de Trabalho c Previd!nciu Social do trubalhudor 
sua condição de temporário. 

§ :!9 A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à cmprCSll de truba· 
lho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um aualuriado posto à 
sua disposição, considerando·IC local de trabalho, para creito da lcgislaçllo especifica, 
tunto aquele onde IC eretua a prest4ção do trabalho, quanto a sede da emprc:sa de 
trabalho temporário. 

(Às ComiJsiJ~s dt Consrlruiçdo e Justiça, dt Legislação Social t dr 
Finanras.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Jll• 16, DE 1979 

ÜlabeJen llmUe m.:llimo para a laxa dr corrtÇio montUiria rm 
Antnc:lamearoa de c:ue prdprla, quando o murulfrlo li'fr renda mtnsal leu•! 
ou 111rerior a ais sahlrln mfnlmot. 

O Congresso Nucionul decreta: 
Art. 19 A taxa anuul dlil correçllo monetária incidente sobre quaisquer financia· 

mcntos destinados à aquisição ou construção de casu próprin, concedidos a mutuãrios 
com rlilndu familiar mensal igual ou inferior useis (6) salário~ mlnirnos n:gion<~i~. tc:râ 
o limite má-.imo de vinte por cento (:!0%). 

Art, :!• Esta lei entrurá cm vigor nu data de sua pub!icaçllo. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrdrio. 

JuiiiOcaçio 

Silo imensas us dificuldades encontradas pc:lali pessoas que adquirem ou con,. 
tróem imóvciM mediante tinunciumcntos do Si~tcmu Financeiro de Hubitaç~u. rmrti· 
cularmcnte quando u respectiva rcndu famíliur ndo ~· altu. O pagamento rcgulur das 
purcclus do linnnciumcnto tornu·sc quusc impossfvcl cm fuce, principulmentc, do 
substunciuluumcnto verificado cm virtude da incidênciu da corrcçilo mo11ctária. 

e. de nosso conhecimento, Inclusive, que nllo nuos mutuários vem sendo ror~u
doli u ubundt)nar suus cusas, udqulridus ou construída~ com tanto esforço, por nlo Jj,. 
porem de numerário 5uficicntc pura o pagamento dus prestuçõcN, cujos vu!urc'> ~o bem 
de maneira insuportâvcl. 

De outra purtc, a medida por nós proposta ndo constitui inuvaçdll, vi~to ~uc n 
próprio Governo, cm outro setor de igual import4nciu pura o intere)~e económim·)O• 
ciul du Nuç~o. j(l cuidou de estabelecer o precedente fh1111dll cm ~O% u tuxn iinual mú· 
ximu du correç~o incidente snbre os crtdito~ e financiamentos con~cdidos 1\!1 emprc~u.~ 
privudus. 

Tenws pura nós 'lue seria de todu justiça, convcnii:nciu c tlpnrtuuidadc apli~ar 
aos finunciumentn~ puru :1quisiç1lo de cusu própriu u rnc~mu teto de incillCnd,, de 
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corrcçilo monetária, máxime quando o mutullrio clasaificllr·sC entre os de baixa renda ·grande consagração de seus colcgus, advogudos brusilciros, confcslOU·mc que a suu 
ou, cm termos 11tuuis, ganhar menos do que seis sd!Arios rf!lnimos mensais, ' maior obra nAo ~o Tratailodt Df;tito PrlWldo, c, sim, o Tratado das Açôts, 

Sala das Sessões, 14 de f!UUÇO de 1979,- NtiiOft Carneiro, · A uma pergunta minha por que se cspcciulizura cm Direito, quando a sua grande 
vocação ~ Matemática, rctpondcu-mc: "Mas, a minha obra nlio t jurfdicu, A minha 

(Às Comlssõt.r dt Constituição r Ju.rtiça, dt Ltgislarào Social, de Economia obra t matemática", Emilo me declarou como concebeu o TratGdo das Açilrs: diuc 
rdtFinanças.) que, de uma certa fcita,·teve um encontro com Einstein c estava nu dúvida sobre o 

0 SR. rRESIDENTÉ (Luiz VIana)_ Os projetas que acabam de ser lidos scrilo número das cntegoriasjurfdicas- se eram cinco ou quatro. Einstein, entilo, teria dito 
para ele: "Olha, Pontca, do cinco as categorias, porque o ctrcbro humo no nilo cria 

publicados c remetidos às comissões competentes, categorias pares"; E cu vejo, num'dcates jornais, cuj11 transcriçi1o peço que seja feita, 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19·Secretário. 

um artigo que diz que, quando Einstein e!liteve aqui, em 1923, esteve com diversos 
t lido~ aprovado o stguintt cienti.stas, e a pessoa com quem ele manteve o entendimento mais duradouro foi com 

REQUERJME~TO N• 40, DE 1979 o Sr. Pontes de Mirand11, c parece·me que foi clatamcntc naquele instante que aquclu 
dúvida entrC a:~rlios cnava·sendo esclarecida. 

Nos termos regimentais, requeiro que nào aeJa realizada seasilo do Senado no dia ·Sr. Presidente, Einstein b araridc demais para ser comentado, examinado nos seus 
IS do corrente, nem haja Clpcdicntc em sua Secretaria. • ' mais divcnos Ansulos, num liaciro pronunciamento no Senado. Entretanto; tomo a 

Saladas Sessões, 14 de março de 1979.- S.lda•b• Dcnl. liberdade de p(dir a V. Ex• a 'tran~eriçio dcstCs documentos, deste encarte da Folha 

0 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)_ De acordo com a deliberaÇão do Plenário, de S.' Paulo de ~ojc, que 1c Ínicia com o Utulo de sua maai•tral rórmula "Encrsia t 
nilo ha.verâ JCSslio do Senado nem cx-..ticntc cm sua Secretaria. · igual a ma1tria elevada ao. quadrado da velocidade da luz". Peço a transcrição, 

.,..... tambtm, de outro artiso' d~ Franklin de Oliveira, "Einstein, o Pcnlfldor Politico". Sobre a mesa, requerimento que scrA lido pelo Sr. I'·Scc!rctário. 
, Peço, Sr. Pre~idcntc;, a transcrição de uma reponagcm rcnomcnal, trazida pelo Túnr, 

ElldooJrgulmt a seu respeito c cuja traduçlio peço a V. Ex• que determine que o Senado a faça. E 
REQUERIMENTO N•~l. DE 1979 tambbm pc:çO a transcrição de uma reportagem iaualmente fascinante, publicada no 

Ntwswttk dcs~ semana, acerca de11c stnio. 
Nos termos do disPosto no llrt. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarquiva· · . E V. Ex•,. Sr.-PrCJidcnte, rc«bc de mim, neste instante, a seguinte sugestão, de 

menta do Projeto de Lei do Senado n9 50, de 1978, que acrescenta paráarafo ao urt. 4Y · mandar j,ubl1car no Centenário do naacimcnto de Einatcin, o genio, que v. Ex• 
da Lei n• 6.226, de 14 de julho de 1975, feita a reconstituição do processo, se neccs· .rCconhccc tao arândc quanto a Humanidade c nós próprios, pudcnc mandar enfeixar 
sária. num liVro tudo'quc se cacrcvcu ncatc CentcnArio, para que amanhã melhor o conhc· 

Sala das Sessões, 14 de março de !979,- Cunha Uma. çam· as novas gcraçõcis, inc'lusivc seja esta uma rorma de popularizá·lo, Porque, como 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que acaba dç ser lido será ~~~!:m~:::a ':m~~~:~~ .. ~mn:~i~~.~=~r:::~~~c~~: q::P::~i :n:.t:!~i::oar~~: 
Publica.do c inclufdo cm Ordem do Dia nos termos resimcntais. . . 

que aqui se transcreva, uma matf:ria que conste d01 nonos Anais, fica sendo objcto de HA oradores inscritos, , 
consultas por tempos c tempos. Lcmbro·mc de: que, ncccuitando consultar os Anais 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Leite Chaves. do Senado aobrc.um determinado rato, encontrei mattrias maravilhosas cm nossos 
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. arquiyos, Ent~o o ·que nca aqul no Senado, b como ac ficauc num pequeno universo 

Presidente, Sra. Senadores: . semCihantc ao de Einstein. E. como a imaa:cm que scaundo a Ciência, uma vez emitida 
Declarei, no meu último pronunciamento nesta Casa, que não trataria de outra no espaço, fica~ repetindo conatantc c permanentemente. E11c livro que V. Ex• man· 

mattria anilo ser desta ComiuAo Constitucional, atf: que ela se realizasse e pudbsc· dassc publicar enfeixando as maravilhosa• rcponaacn• que se escreveram, no Pais, 
mos conlar com uma Conatituiçio revisada, que acrvissc de instrumento de trabalho nestes últimos mCJCI, acerca do seu centcn4rio, inclusivr as dessas revistas, feitas no 
para cata Casa, c inclusive servisse de oricntaçio válida ao Governo que amanhA cltcrior, haveriam de constituir obra valioaa. E esse livro, a exemplo dos que o 
inicia o acu mandato. · Senado c o Consmso tem publicado nestes 61timos tempos, haveria de trazer para a 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há um fato transcendental que ocor· sociedade inqávcl prDYcito. 
rcu h4 cem anoa c que todo mundo est4 comemorando atravh de espaços inusitados 
nos jornais, nas televisões c nos rádios. Eu me refiro ao nascimento de Albert Eins· 
tcin, o genio da humanidade, Eu ni1o quero me rcrcrir apenas ao cientista cxtraordi· 
nl\rio que, cm rórmula matemática, sintetizou o espaço. Quero me referir, tamb~m. ao 
genio politico. Ao homem que tinha desmedido amor pela liberdade, desmedido amor 
pela humanidade, profundo respeito pelo homem. 

Nlo há cientista que nil.o concorde cm que Einstein nil.o tenha sido a elaboração 
humana mais cxtraordinâria dos últimos tempos. Ele hoje estaria completando cem 
anos, ac vivesse, desde que seu nascimento se deu no dia 14 de março de 1879. Os 
jornais do Pafs publicaram admiráveis trabalhos acerca deste a~nio, inclusive, u 
edição do Tlmr de rcvereiro traz uma reportagem completa a seu respeito, também o 
llltimo Ntwswuk. E hoje, a Folha dr S. Paulo publica um vAlido encarte da sua vida, 
do seu trabo.lho, das sua1 esperanças, das suas frustrações. O Jornal do Brasil tumbán 
rcantcmmtc trouxe um admirável trabalho sobre esse homem que, durante muitos unos, 
foi profundamente admirado, embora por muito poucos fosse entendido. E foi necessArio 
que cm !919 ac desse um eclipse par.a que os astrõnomos reais na Inglaterra oonstatasscm 
11 certcza.,11 validade dos seus pn:asupostos !llatemáticos. E vale que o Bra&il esteve pre· 
~ente, deu a sua colaboraçil.o para que cua prova se realizasse. Os cientistas vieram dn 
Inglaterra cm 1919, Brasil, a uma determinada regilio do Nordeste, para que se consta• 
uasse a deflexão da luz, em razio da sravidade, provando-se ser ela uma manircstaçào 
da mllt~ria, sujeita aatraçAo corpuacular, na razil.o diretu das massas c do inverso do 
quadrado das distAncias. 

Sr. Presidente, a despeito de ser unl homem pacifico, por sua origem c se· 
nlal!dadc, tambtm roi extremamente combatido. Muitos lhe atribuem a rcsponsabili· 
dadc pelo desastre de Hiroshima c Nugasaki, com a bomba atómica, sob 11 alcgaçilo 
de que ac Einstein nil.o cxiltissc, a bomba atómica nil.o teria sido feita. Entretanto, ~ 
preciso que os fatos sejam contados, Quando dois cientistas húngaros, Lco Sziclar c 
Eu1en Wigncr, catavam excessivamente preocupados com a possibilidade de a Ale:· 
manha primeiro realizar u bomba a·tómica c sem segurança de que a suu iniciativa 
convencesse o Presidente dos Estados Unidos a realiz4·1a cm primeiro lugar, eles 
recorreram a Einstein, que subscreveu a curta. Em razi1o disso, Roosevelt determinou 
que a bomba fosse empreendida e Einatcin, como conrcssou, assim procedeu pura que 
n!o vicuc a cair naa mRos dos alcml!.es nazistas aquele engenho, no qual ele anteviu 
potencial suficiente para destruir a humanidade. 

No Drusil ele esteve duas' vezes cm 1923, uo que me parece, c uqui foi 
rcccpcionudo por grandes cientistas nono1, por jornalistas c por um dos grandes 
,inrhta'i dcatc Pula, que atribui 11 cuc conta to a conccpçi1o de umu das liuas grande/i 
()br:u. kcflro-mc a Pontes de Mirandu. Alifls, nesse último encontro que tive com 
aquele jurista nu Confer~ncta dos Advogados, cm Curitlbu, quundo ele recebeu umu 

O Sr. Jool U11 (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um apanc'l 

O SR. LEJTECHAVES(MDB- PR)-Com prazer. 

O Sr.Joll Uas (ARENA -CE)- Senador Leite Chaves, V. El• p1.:sta, nesta 
Casa, um preito de homcnasem a cuc cxtraordin4rio cientista que na ,·::alidade 
representa uma das maiores figuras da Humanidade cm todos os tempos. Albcno 
Einstein nllo roi só o cldadlo aleml!.o, o cidad.ilo americano, maa foi c acrá um cidadão 
do Mundo 110 qual a Humanidade deve c deverA, ainda por muitos anos, a abertura de 
uma nova tpoca de progresso c conhecimento. Congratulo·mc com V, Ex• cm nome 
da Maioria, c asseguro que a Maioria deacja integrar neK~a homenagem de modo que 
se realce ainda mais a lisura desse luminar que foi Alberto Einstein. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Asradcço a V. Ex• a scnlilcza do 
aparte, que concorre para trazer melhores luzes ao meu discurso. 

Sr. Prcaidcntc, todos esses trabalhos haverilo de retratar também a sua 
personalidade polftica c humana, Einstein~ tido por muitos como homem intolerante 
c vaidoso, que nllo suponava os homena c nem a imprensa. Entretanto, isto nào t 
verdade. As circunll4ncias de pensamento, de intuição, levavam-no a um isolamento 
muito grande, porqu•.a aua obra me parece mais de inspiração do que: de Matemática 
c de Ffsicu, O!i seus conhecimentos de Ff1ica c Matemática sc:rvuam apenas para que 
ele fosse capaz de rormular, neala srntese admirável, o reaultado do seu pensamento, 
do seu trabalho. A sua dcmonstraçil.o de sinaclcUI. ~ tamanha que, quando muitos o 
alcrtuvum ou indagavam a respeito da sua prodigiosa intcliatncia acerca disso, ele rcs· 
pondiu d<~ seguinte forma, dizendo que ele atribula a um determinado fato, At~ os tr!s 
unos de idade era incu.puz de falar pa11ando porcriunça rctardud11, de inteligência Jimi· 
tuda, E ele esclarece. Atb os tr~s unos de idade o homem está mais ou menos definido 
cm relação às sensibilidades materiais de espaço c de tempo. Eu só vim a pensar cm 
tempo c espuço depois dos trt1 anos, E, porque já pcntiei numu tpoca mais amadureci· 
da, eu pensei com mais profun.didadc, 

Hoje, uma das universidade~ americanos está ultimando, em sua homcnugcm, 
uma das maiores cstAtuus, tulvcz de 300 toneludus. Muito discutlvcl, mas que está 
sendo esculpida por um urquiteto de talento, de nome: Robert Bcrks, que teve a 
oportunidade de com ele convc:r~ar doia dias ac:guidoft untes da rculizuçào dessa obra. 
E Einstein, que era resistente 11 qualquer manifestação ele elogio ou de louvare~. tcrmi· 
nou por concordar cm que a'cstátuu fosac·rcita, aob a ulcgaç~o de que realmente u 
Humanidade carece de heróis, c, por !no, ele se dispunhu u uccitur u homenagem, 
Assim haveriam outnu opções, al~m de Hitler c Mussolini, nu troca ovacionndu~ por 
multldil" c dos quuls cru inimigo pollllco, 
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Sr. Presidente:, é u no55U homc:nagc:m, tu homc:nugc:m que: o no)~O Partido prc:,,ta, 
c: creio tumbtm c:stn CuJa. Nilo podiam as dcil(nr que: o Senado fica.\sc indiferente: no 
di;L do nascimento deuc genio, ficauc: indifercrHc ao ccn!en6rio. E recebo neste in~tnn• 
te do ilustre Senador Puulo Bro~surd.a dc:tcminuçllo de: que elite pronunciamento tum• 
hém da nossa lidcrunç~. C da nossa bancada no Scnudo, 

O Sr, Dirceu Cardoso (MOO- ES)- Permite V. Ex• um npurtc'! 

O SR. LEITE CHAVES (MOB- PR)- Com todo pnu.er, Sc:nâtdor Dirceu 
Cardoso, 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre: Senador Leite Chaves, faz muito 
bem V. Ex• registrar nos Anais do Casa o centenário de Albert Einstein. Um menino, 
corno disse V. EJ,t, retardado, reprovado no vc:nibular do Instituto Politl:cnico de 
Zurique, onde conseguiu se diplomar, E nos 26 unos de idade, cm plena mocidade 
nindll, publica nos Anais de Ff!lica cm Berna os três monumcntuis trabalhos que, sob 
o seu anonimato c: sob o verde dos seus anos, revolucionaram o Fraica no seu tempo, 
com 26 anos de idade, Esses trabalhos slo: o ptimciro, a Teoria Estalfstica dos Movi· 
mcntos Braunianos; o segundo trabalho, o efeito foto-elêtrico da hipótese dos quama, 
de Max Planck, que ele desenvolveu: c linnlmcnte, o terceiro trabalho, a Teoria da 
Relatividade pnrc:ial. Mais tarde, publica enlilo os fundamentos da sua famosa Teoria 
da Relatividade, que ubnlou o Mundo. E ele é considerado, ao lado dos grandes físi· 
cos que: cnriqucc:crum a HiJtórill do Mundo, e dos grandes astrônomos, ele: que cru 
um fJ:.,:co teórico, uo lado de·Copêrnico, de Gulilcu, ao lado de Newton, ao Indo de 
Freud c 110 lado de: Darwin, t c:onsidc:rndo o grande cientista do Sl:culo XX. 

Srs. Senadores, o Senado tem que ser um ressoador dos acontecimentos que: se 
verificam no Mundo, no Pais, c atê nos Municipios, hto l: um rcs~oador. V. Ex• fuz 
muito bem registrando o centenário do maior do ano, da F'fsicu Moderna. Quero, Sr. 
Presidente, ao me associar a V. Ex• na homenagem a Einstein, dizer, apenas, uma 
rc:fer~ncia que demonstra a altitude c a profundidade dcate vulto, que a Alemanha 
judoicn forneceu à Humnnidatlc:. Eu li cm Oppenheimcr, o homem dabomba atõmi· 
cn, um conceito cm que ele diz que se morrcsaem hoje- nn l:poca cm que ele: escreveu 
- 15 cabeças coroadas da fl!ic:a Moderna, o Frsica sofreria um atraso de 50 anos. 
Nilo vi homenagem nenhuma, m11is cloqücntc: c maior do que essas palnvrus do 
grande Oppcnhc:imcr, prestada a Alberto Einstein. foi ele quem escreveu a série de 
curtos a Roosevelt, pedindo que nio empregasse a bomba atómica, Esta carta foi 
encontrada na mesa do Pusidc:nte Roosevelt, que faleceu naqueles dias. c: dias depois 
Hnrry Truman manda\la josar aobrc Nagasaki a Hiroshima a bomba atómica, que 
nasceu, tambtm, da concc:pçAo clctromasnttica, do espaço c tempo curvos de: Albert 
Einatcin. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Nobre Senador Dirceu Cardo•o, 
muito obri&ado pelo aparte de V. El• A Casa fica tranqUila ao saber que um do• seus 
Membros mais empenhado na Comiuio de: Enc:rsia Nuclear no Senado esteja tilo 
atualízado, esteja tio sintonizado com a lisura de Einttcin c, sobretudo, com a sua di· 
mc:ndo humana. 

Realmente, o nobre Senador Dirceu Cardoso bem diz que: as suas trts metas 
dimcnaionaram o Mundo, tendo que •• duas rundamcntais. UI duas pilastras real· 
menle 1io as tcoriu doa qUIIIIIIJ c da relatividade:. 

Sr. Prcs1dcntc, deixamos traços liseiroa da. personalidade de Einatcín. Nilo era 
um homem tllo rcc:hado c: tio lneomunidvel. Depois da I Guerra Mundial-:- c a sua 
tcori11 data de 1912- perguntaram a Einstein qual era 11 sua nacionalidade, Ele res
pondeu que dtj)Cndia da Teoria da Relatividade: "Se: ror considerada correta, serei 
ulcmllo na Alemanha c judeu na França, se: nào, alemão na França e judeu na 
Alemanha". 

Sr. Presidente, um homem dcsaa dimensão, dessa grandc:za, c: talvez por isso 
mesmo foi por muitos c:omidc:rado comunista, c att: tentaram proccssá·lo. 

Chamo a atenção parll o p01ic:ionamc:nto poHtico dos homens. 
O gtnio da Humanidade, um homem que ultrapassou, ncue:s llllimos sl:culos, u 

muitos c muitos valorts, homem que nllo teve atuaçllo manifesta na polfticn, c 56, c: 
t~o·só, pelo acu posicionam~nto c:icntllico, aindB assim roi considerado comunistu. 
Digo iuo para que julauemos c:om impurc:ialidadc os julgamento' polltic:os. Eles s1lo 
falhos, silo tranailórioa e lllo comprometedores. Neste momento, estamos com cinco 
mil exilados, homcna de: alto valor cicntffico, am urgurando o desterro, sob u pccha de 
serem comunlataa, c panlda a ucusaçlo muitas ve:cs de: homens que nll.o têm qual i li· 
cação para julgar nlnaut:m. 

Sr, PresJdcnte, dentre esses artis:os, h4 um sobre Einstein que conclui pch1 
seguinte: forma: 

"Albert Einstein l: considerado a maior personalidade do Fbica do 
.e:culo XX, que foi indiacutivc:lmentc uma das dulll crus 4urcua da Fbiçn, 
Foi' tumbt:m uma daa malorc:a pcnomalidadcs do nouo •"ulo, fora do 
campo puramente clentllico, lltinaldo a uma irradiaçDo comparAvc:J 
apenas A de pcraonnlldadcs cariamAticas como Lenine, Oandhi c Joll.o 
XXIII. De Einstein •c pode certamente dizer que roi maior do que u sua 
obra, tll.o giguntcsc:u." 

Sr, Prcddc:nte, jurnuis vi elogio de proporçô-es mais uvantujudus do que este, que 
alMu~m pou111cr considerudo maior do que u sua obra, obru dc:uu nuturezu, de pro· 
porçt'lc:s que u Humunidudc antes poucas ve1c1 vira. 

Sr. 1-rc:lidcntc, formulou \'. Ex• doi~ rcqucrimcntolt. Primeiro, que ~e determine 
n trunscriçllo destas muttrius nos Anul8 do Senado. Segundo, que V. EJI.f, depois de: 
ouvi~un Comissilo T~nicu e de acordo com ~cu grundc senso, mundc: [IUhHcur, à~ ex· 

-----------------------
pcmu~ do Sc:nudo, um livro do centenário de: l::.in~tcin, cm que: se: englobem todo!l os 
urtigas que che~arum às nossas mãos e, 50hretudo, o~ du Imprensa brasileira, muito~ 
deles depoimentos pc:ssoais, daqueles que conviveram ou que privaram com Einstein. 
Que V. Ex• mande: publicar um volume dcstu nuturczu, para que nilo só o~ presentes 
melhor ~c e~clurc:çam sobre o vulto da obra e pura que ela se populurilc à luz das 
novas geraçõe~. 

Muito obrigado a V, Ex• (Muito bem! Palmus.O oradorhumprimc:ntudo,) 

{)OCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES EM 
SEU DISCURSO: 

FOLHA DE S. PAULO 
Sio Paulo. quarta.(elra. 14 de março dt 1979 

E'11 11)05 um tlc~~·onh.:rhhl 
pequeno furwiCln.l1in do ~·~ni· 
tOrio de p.Lt•·ntc\ do ~m·.,rno 
sui~n l\Uhlil'ou tlU;\Ihl \Litll~.lhu:i 
CjllC \'i~l':lUI r.:mlu~ionar qtwlru 
<lik,·c\\\1'\ c:m\P!I\ 1\a Ci~M:i~ \. 
liLh;;<Wlm a' b:J~ts rara uma 1't'r• 
cladcir.1 r.:mw:~,·ão fi:o~Míc.1. 
T;,mbém seriam, n~~~c. mc~mo 
ano, C)l:thcic~idu~ f!~ principio, 
{l:l.l'll. 11. m;~io;lr \1\1\\';v;:Lu ICe· 

naló&kll rlo ~í·culo. 
Pelo primeiro tlcs~cs tra· 

bíllhos, n ~·,plicaço!o 1lo cft•ito 
rotOt.:létrico que introduziu a 
irléin tle quanl1iie;u,;Ao da lnt .. o 
jo\'cm Eiustc::u receberia o 
Prílu1io Nobel. O s~:suntlço 
trnbalho J:ilt:lntiu-lhc A (ama 
ql.lól'ie que: hnctliata c C nti: hoje o 
essencial d.1qucle r:uno 'da Fi~ka 
que se chamaria teoria ela 
rcJ;uividntlc rc~tritu, O terceiro 
dt"ssc:s tr.1hallws de IQ05 ~li· 
Plicti\'A o mo~irncnto hrowr:i:tno. 
um b~einíllltt pr('.\llcma das 
Ciênci>~s N~aiUraÍ!I.QUe n;io h:\\'Ía 
obtido e);plic:~~;:1o ~atisratóri:& 
ernl1ora ohscr";u1a 1\j quase um 
~E-eull'l. As me~mu~ irléins vlri;un 
fi S(r lundnmcUf:&l~ para n ,·om· 
prec:ndo dntcrmodin5mlc:~. 

O qunrln tratlnlho. 411c 
melhor rc~·ela o cspiri:o mlstico 
de H\nstl!'in, rc~ult>~vn na eAJlrCS· 
s~o suprema de ~intcsc c sim· 
plkicl:ttle que o homem j.l 
produ;oiu, 11 rrlitç:ln entre m:l~\n 
c enl'L'ltin. Dai viri:\ a cr:L it!Õ· 
mil:n, S113 m:~i\ impoLI:mt~ t.:tn· 
trihuiçi!,l, :1 tt•Mia da rcl;tli~i· 
dnde ~encr:tli'lilt\o., ~r. vc\~ ;1 :o.~~ r 
produ1.hlr~ t!r1. aum mais \arde, e 
crunlli'OI':Icl:t I!IJ\ Mt;i plenitude 
ucst cS Ultium~ anos. 

E!'i~c incrnc,•hivcl ~~~~·c,so n~o 
é a[lcU:\\ o rewhante de tJHl· 

Nirdac1c~ pumm~·n1e radon:ti\, 
Uma 10r.1nde intukoi11, uc\liiiLÍníu 

dn ~.Cillitlu th: h:Lrmonia c, uute·, 
de tudu, tiLUa Oh\C\\oill mhti..;,J 
pela slntc\C c p~·l:L 'ilnplh-i•l•u!.:. 
fllt:LIII Clllllfltlll~tL:\'\ C\\~'III'Í<IÍ' oll' 

~1\\i\LI\CL\\0 d\\ 11\<liLlf }:~'tli•l til''' 
te ~écuh1, 
Ho;:rrlo t:. Ct•rrpwh·n l.t•ih• 

Visita 
ao Bn\sil 

Nrt dlllf, 1Lr nul'l'mhr•l ~~~ !~L~ u /.~trl'l 
IIOM'l t!'AL ,..ruuc.nu 'ri\ !.~ ~otr 1 •, o tt·nr• 
l••\..1\\(o\:,l:"''l\'<·..!1\i•·,hll\,u•·<' , . ., <(lh' 11' 

Un!lóon1 tllllj:J~II&III~ ~ IIII" !I'~ l'rln~IIO(' o no'l 
J:l>:l" -1• fJum~l c o•otfJ :1 cli:~tlc ~·! ~"k:oL 
ICNir.lJ Plr.:t n!JJ~I"t~l· I• c.")ILI'I' do ,..,j tlt• 
~~ IIC mo~ lo 11<111.11<'!~ 11110 [lur~r:t~ 11 rcltp· 
r..: tr,t~J um J::UL>fl dr r~trd~., l•r1t~.1nh·~. 
~~~ ll~olll"'· llo·l'l•• 11r:l!'f'l:~r )11~1" MrM <11 
!mrrL,n f'tl!;:o!~r:, f1,,1!;\, t "' ~ \1!! Lr·11t 
p!"!r, tu!llu jt('o•l!lil;, ~ !"nn.• \'Oti•l';,cut~r 
du to; twt•m r ój lN r1~~;r r.r.l "tt~·. ~u ~~ ~:m!~ 
r~Ln. rnrun·.lnOrt·i>e o~ raro• n~ rr••\1 
mt!l.olr., 110 ~Jt. r~tr~ r.ruM dl' "'ln•t:,~ 
llfl)fl""rrL~ n~1 ch.•!J~I lu!o(lr,ollr1\ rnror 
;.• dl~t~nctt~ rd.otl~<l~ rM1~Im••nce t<l,n• 
ii/~\t,ld.li A l~•lrl:l IJ" rt~,,[t•:n pfl•'lllT I 
ro~fol /';&los Lumll\<'"'1~ ~~:~ L'l•~•·l'""lll !U\I~ 
11 r~·rtrt•rJa d~ ~~f·"rl''l'' ~o~>IJ~ ~mo~ '"" 
/Je~.lo dr 1.1i ~rloaH•<Iu' 11~ ~n·u.l'rt'IUJ!nlo 
r.!l ~ meL;IIll' l'l~ r.n·rLil;• ;o<•l.li•'OI~l r.r .... 
tonl;.n,l. ú d, •. ,q,. u,,.,Mo 1'111 ,...,:unrlg d~ 
111rll Ml.mt 11"1::1~ 11.111 l'lll ~••llr:11 ,. 1.~1 
tm.,lsO.::tllll•l un~ dt• t'flt11'Ljll! O numrrn 
entr? llM~nll'!.c 1!1(1\r~ rt ~rro l'!olataarn ~ 
~~~~~lmcnle por llrll<lt·nrt~ l'tll'~:rltlll·•" .. 
doLro dc-1~ v.:.L~r.:umn t•rrur•roY3\'PI ...,,. 
flln l>l'Mil . .0 o~ f~\Uil~<l••~ di' !:iobf~L t'X· 
tluir.:un do•fmlLIVJmo•nll' ~ h~fiJ ti~ ~·ew. 
lon c tur~m dr t:ran!ll' 5Uf1!1flt a trvrL~ dói 
reJ~ILvJtlld!!l:~r•L 

t JlfiJ' l~KI qtlC. MJli~\Ll<dll per ,lo~~~, 
t:'ll~le~ubrt:1nd a e-prc.~Jr a sua ~r~u 
d:),o, t;lnoilr\n 1'!.1'1'1'\'0'11 1 frJ~I': "0 pr,. 
bJrnta C0/1rcll1dD Pc"lo mru cerrbN, ln• 
runlt•LU·M' di! rN.oL~I> Jtt 11 rumtnuw ccu do 
llraloll", 

t:ro • r:IMIII mumllal. No mnm., !Pmpo 
pr.\prl~ t/1\ conW'<tuenrlw dll l.f'U !lc;~r 
mlU•:a. I':Ut~te.no~:Dmu·nu a ... , ~uuna dt 
IH!I'loCJtUitOI:"'. t:m 1'<:'1 lrtl trl<~•lll rm 
1lrrhrn um~ ILif.' a~:ti~Ju.LrLtl Qlk' llnan· 
CLIVõl nt'l'l\O~.aflv~r:.oo a olllfil di! t;lll•• 
lrJU. A ~ua condiCâ<t •t'- l1ill"11 .. a :1111u1Lo' 
.Pacm11o11 fllQIIU!lo~ nur~m.. a .:utrra 
fliO\\IciiUIU I"IIU ll<o•UIItlalll'll. Ali! Clrlóol 
llmr~tadnto~J fi~ trwrlr tnr~m·llir ••n· 
\'!o1tfU. 

t;m I:J:IurM"rnorr J~rn;IIL~Ia ~rl:l!:oiLna 
t..eo~nl!l~ I.Ut:'ln .... 11roU•~K•r dr !llrr,,L'lr:l 
no roLt~:tn Nllci.Jil~l t<c 11ur•1"~ Alr..,. ., 
áe\)oat• PNICW~ n;o, ~lhlWtMII~ 1!~ L..\ 
Ptat;'l, trt~ntt:nnd•~•r no~ ,\L••tlWnll.r 1~r1· 
(011, hli'LI ele IJitl' lflort• ul•·~tlln :1 t•:Jn~· 
II'LR Uln.:l Cõill'f!.ra n~ IIUI\'I'""Iot~o•• ~ .. 
Ul.ll!no:o ..,lfl'll, LIJt;, rvl:ar uut ~, ... h•" 
mtm rttrllrtl'flln)rl" \'Ir~"' ul'l 111:1 ;: ;o.J~· 
sar dtrlcutl! .. d•"' t:'o('rt\!l"l'll' pml•·~·•·r~ 
IIIP'IIILIIIOI lifrrttllltl a PN•L•"t~. I•II'II<ICI 
ltllllllCoir Ulll tllntiLif!ILtt, u l'rntru1t11~ •;x 
turl~~!l!:ill 1'11' l!n~l'll!oJfiJ !"~VI"U 111<.;1 Jl.'· 
lh;~nan fllri'Lnr ~;1 llntVt'I'\I~M" Snt·1nn~L 
doi IIU(OnUI Altl"•, O tnsllflllo 1'1•' C'uJ!ura 
<>rrm:!III~Arl!<'nLLnn •• 11 a\"'l('lil~~~~ !Ir· 
br.alc~ cllr!O:l.'~r,om f!ur ··~r.w~nt 111~1"1'1<11 
A cunllf!r:or lln:onr.••r:o'lll'nl" ~~~~~ nrt 
mnmtt~lu t!ln'l~l!ti1••.-Lmull. •~.:r .• J,'('rrtlht 
1 0/•·rl~. t::m Jltlhcl elo· !!1~1 t·:1n,to•tn t 
L.ur.~nes nn m!'!imlll!l~ lnfil/11 Lnh·~r~<l•l> ~ 
Cof'IL~~:.rt .:III l't~lll'·r~r:"' lnL••IM·tull 11.:1 
I. li!~ tlol' No~.:i~·~ ll·'~lol'l!llolo<.' ,l IIHL'Iall\ 'I 
As Ulll\'rnotd.ulr·~ c: .. 1.01 t•Jo,l;l, t'~r.!••h·l 
Tu~uman ~ dn I.IL~r~t .. rt~r.r;•m tlt•rur•n~ 
il<oVPI~II M~I'III'MI> 4ll•rl!llll I'••MLrthlllf, f~\· 
PQIIUIIIIJJ~IIIlU•tt• jWL~~ dP~t•~~~~ 11f' I'••~· 
u~rn~ t' hn~!W'II.t~~~~~ t:lll•h•1n fi!IALnl•'n 
lt' ;,rclh.oU (I 1'1111\'LLr c cmlo;u'\'"1 Pm ll~m· 
l!nq:u no no~ V Ln niNR,111 "{'Jp l'ulunl.t" .• -:o 
cu .. 21 ~"" mM.,'J •• 11:11'1<• ,,., ~\·,·t~ 11o1 \lhl 
dl• J~~rtrn ~ Ul"'~ ('()nll~5.\u•lnlF'"·"'·II'~l:' 
l'l'f:l.1t'IIIO tlJ Ar;ttl~:fll;\ llf,,,U,•Lt,l !'h.' 
rttnrt~~. ~:-DI. llcntiQII" ,\Ln1ttr, ouLUIJ 
pJ.iU t'OOI'\.U·IU ,, 1'1-!L~t ~ Chl~lh' 01,)111~ 
ctcnliiiU r rtL'f•'•Cnl.lntrr. I'IIILII••fl4r• d·l 

f,~L;: ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~;L~?f :~;;~;•,;·,''~\:~11o~:~~~~j 
C~;Lru ... ,11: !~mh"lll IJ/L,I L<,tl" tl~ t'l•lt11~· 
5~" olc ~·~~II!CfõiC.lo lfllt'll'l'lil:ll, .lour.~~~l\ 
!ltolnd,G, A•IUL!it ~hlflln~•l. l.uL• llt•tlm 
Jl:.L' I em~. o ruull~ Al~ii..O r"d.,,, dlr<"lur 
tl.t t';.c~ltl~d!" ~~~ llLrruu, S.til."l ti.• t~ilnla. 
llti~lt'rLII ,\l~rtnhll e h\UU~;, UllliU" A fiM· 
\t'Llo /~1 /I·Jh• O Cllnlll,, quo· õll~lluU. 1o.1r~ 
drrrur~r·:.~~ n~ vuiL, Ulllil '''ll1;1n• IMithl 
NnlJ Oo'.l:t.i•l ~;ln•!rLn <:.h'I<I,:Oi\1 INr,l• 
orr.l:rtra• ~Jml•ntt' ~~~:~m··~ IKIU~. t.:ut:a 
dl'~~l:l~~rr~,Jll ~~ 11~1.' ~· ((;o•;~ t' \lolL~•IU IUI 
"!'Up l'u!nr.IU" h ~~lllll'l1~ loll<lr. r:>lt• 
llrl"\r?('flli'Ju/liLOCIILI~IIlll'UtiiUU:/'1:1,,\l·ln 
1111~ li J.U!l:tn lilll~llll'll, ljllo 1-:111 olt••n 
11.\'4\e\!oU 11\lf~!l. ~ 1'11"1 \\LI ~~"~~·'I IIII H'Y 
f,BU'alll11 ónCa~;·e~h~lliii'~J;,,,, li<Mt. o•nr 
l'lltl'liJhhL<! ~~~· hiiJ.,I'•I 1\~1111 t·:•hiM..Io! 
ll!'rll'411l, Allll l'lliilo·~llhr(,\11'1, " 
(,.1111(\U, ljll~ l't,, 11 jlri'Mt'l'rJo• <L•I III'"'' 
Lh·r;l. ,\lui~lu •h• -t:uun. ll<'llln 1'•1' l.t" 
III' ~ lolllfl•~ 

.\ .1 ,I t,""lllill~ ~;11~(1'111 1'~11'\'!' •lo·••L•· ·"• il•• 
1\oóLT,;,o JL<' ~I d\• ,I(•'Ü L·~•'l't' <l<'j•<d, \'\\\ 
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Munto•\t•J•!U.Ilo':lll<• :~ti<' nbnl o1h• u rliu ~·1 
l'fOIIU~CIOIIidol IUIUtHlmt·~h• ~!t.IU11,1~ rnn: 
lcrtn,•t,•l- No Uto chrwr.u '"'''•'ln~lll~ na 
IM~•· nn dia 411t• m~lu Y, lmfrC.,•tv~l d,·~· 
<'f<'l•'f ru·-Lf arll~n curn IJ~t;olhr\ o~ "rnu 
l~t"lm~ntn• d~ um;, lll!l'if~ ~r~tann, rna~ 
l>l<fo~ n~u Jtu•lrar tom1•M•mrme 'J 
cu r '•'•11~rtr. tlu lrttur tlarct um11 llcll:rt~~~~ 
r'Q•wm~Uto11l:t nrna:rntu. 

O .~ta :.c~nltllu 11 cn•J~ttdo.~, l<r~a·frlr~. 
k.t <!"--...ncl~\11<~1\\t' ''' ~'~~11m, •~:rum 
F.tn~tem tt't'l'llll!n nu Ju•u·•~O ~pafl4• 
IT1rnroqt~e lt.t• foi rtlef\'lld~ nuh'Jt•.<l 111f>. 
rta p dlrt'lor di! t'lltUidmlu llt' ~'tln~ulta, 
W~.·hlntllln Go'lrt'ID, QUQ lhe Clllft•t:<~u n1 
.:lipJ.•ntu 110 JCIIIU honor/Ir to f' flp dnut~r 
cm l;l;t~fla. :.t~rdr •~lllu au ~'l•n·d"• 
/u,'~CU, NG dia 8, dCIJ(IIIi IIII ~llllll(:~r rm 
CdU de ISJII:~ro Kolm, r~leva nP C'all'lll 
Plro1 ~prt',~·ntotr ICIMUIII/ITimCfllll~ a Ar· 
tur Urrn;ardol•, proMdCnll'l da Rl')IIIDUCI. 
~'nl ole)IOho 11115 i:iblnclc~ do mltu5llll cll 
Julll.:o\, AfonltO l'en~ .lunlur, r !lo mml•· 
Iro"" ~gncultura. :.u.:ucl c~rm~~n. Vl~l· 
lflll•t.:unbll'm o j.lrtMio dw ru~Jrlto F•'tlt• 
rnl, AJ~or l'ro~ta, ~ altll~tJ•• ~l••m4. lle• 
pnJ~ de umancuJ'liAO M )lllflJill" da ao,. 
V bola, fln;slmi'Jtln dlri~IU·•e 110 Ciul!e di! 
En;;:en~;srJa, oln~l' prouuncJou 111~ flrl• 
nltlr.ll ~O!Ifiii'~IICIM, Nll flUIMI~·fctra, tlll 
1, Pdol lnlllh~ Eln5!CIII VIJI!OLI O MLIICU 
N~•'ILOI)JI III' Cióntllll NatUTIIIi. Alm•K'OU 
llo\ .:;'f,' til' Allli,IO do C1Utro fle lllrd•• 
n .. , •. , •U 11 fl!(tpdo n.& /.C.Jcl~mta 
Dr, .. ·;. ,·-.. de Cltncuu, o11au Jull~no Mo
rrlrJ .~.lil~DIIIIIi'lan:IIICICIIIJ~II eu: 11111!111 
.a~ õ!TI'~hl~nt••!ltmrl•lu~ M'r'~"'· udu~ntn• 
do. :Jrp..l~ 1111 um !ll1cu"a de fr~nrl~:o 
l..llfo~ltlc" outro elo prnf. M~rlll/lllnlf•. 
-110~ P...'C!Iu o patrunA'.O llvt~nlltln P~l"ll a 
a:J.-~~ de um prtmlo, par~o o mt~UIUr 
IU;bJIM l'f'ollluulo flll I',Uill !1110 ôiCa~loio 
mi.-~. f>iMIInr,nttt t~ln~lcln tnmuu n 1/:0ir.• 
\'fol i' !~1311 'llCrt' M /lllll'rCU Ct•ft'II\~Ut:lr 
.:11 J;u. Na IOC'Cia•/clra, !lia ~. vllUOU o 
lr.~:::~t~ Oavat;lo Crur, l!m c,•rn:•uMua 
~" rt1r~·1nr C'>•rtn\ {.!I.&J!,1$. ii IM<Ie real!· 
lnu u:nn tnnrrrl'n~tll n~ t:~<·nt:ll'oiJ:t'Co 
1\IC\, :oJ\Ill:>:l\m(Oflll '\t't>!"\3 ~~ tt\o~\WI• 
d.:i>l~ ;::ur .. \ rmlle" rotGuta .:~•m-'nl~il 
•• :~h·cru um tauur nu Cluli<' c.crn' \nla. 
So ••.HIJI!o. di~ », t:!n•lcln fui ,·,~nnr o 
O:>~l'n'o"ll~rtD ASINII•II'IICfl. t'n1 111'~111 dta 
QUI' 1 ""tOnta Janeltta lhe ofereceu r" 
~1'1~:.,, cr~1 ~oNtlnJrt.:~Jnrntc con:orrl• 
l!.l. n;, AUIOiri/)VCI Cll!bul'lO rirA~ li. r;oll,._ 
mlr.ao. foi levadO~~~ IUUimuvat ale a 1'1• 
)IJCJ, dt11Qll• GA~rll, 111~11111 -~~O l"tco 
di' P-P•"IIO. NO dlil 11, loi'Zuntla·felroil, 
VIIIJOU n llllllpltlll NACion31 !111- Al;en;.· 
dM, M"ll':lu N'\:Chtdn pcto 1/lrnar rt;utu~t, 
ln~lllu!C-'o, prr,r. JUIIo~oo /.lorclrJ, que 
d•'ti(I>S o ltvoupan .11n1oçar na ~uo 1'1'1<1• 
11•'11<:1;~. A t.1rdt vtsnou • A~~o~~ctaç-'o 
llr:.~uetra na lnlr>rrn~o~~, t!i:IOuiN'~u.w :1~ 
l;t'lliiiCZ•I 1 ~·lc dl!i~/l~Mlld~ lh'f tllllo• 115 
Jor~JII~In. UrJ<I)II, nn r~'11.1r~11 du "0 
J~.>IUo~l", t:tn~ttlll r.:l·et..:u 1.1111J lcn•· 
hTMI~::.. wtllll nlt'llla'il\" ~~~~•~cfi~:Oo l"'· 
bJI•·~: umallrlli~ cuk'<,'.~ 11t Pl•llr~~ !>TI!' 
tl•l""• -'11 Drnll. A ""nc " mln!~l1'11 da 
Altmallfla ofrrt'Cttl llm l~lllllr riu 1111111 
part:Cij)IIU I!IIOIW'In IIIU"I'JMti••Jur.W:. C ri• 
1.:Wio J-antl'~ der 1\!trl.noi~. ll'lt manl,.ve 
COIII t;!n>:tnll\ lf·ll'rl'll\llntc CIIIOQUIII Su 
"" l<l.l:tnslelltiiW>Jit'<IUHcflu IU<IOIIJII• 
r.c":il'l, tmDartndo lkl "t.'olp Norw". • 

A n.no.tdndO'fl(ll~ INrl.l di 11'111tvl• 
dAC::c 11111 ~~~~~~ t.ntdl~tlltnl'ltlt I IIth e de• 
poli Gtlillll ~U.tla m<~hlmuu N.MôUIIt UI 
!IICiOI Cllltltrõll' ll n~o .O h••lrlnCIU lõÓ 11) 

c;unPO PI'IIPTIIItnMll~ Clt'llltll~o: 111\'C~II· 
~o:an~ '~~~ tnlrr~li.C pode·~ con:rl~utr 
p01r1 11 nn~uw "'c uma 111:1111 1/r~tn 
prtllldo, 13o l!ni""Mante porqutl-'o prtr
xln-:o. Joh•rwrrtwtn II'T MoiUdii!IOIUI a MI• 
~ 'tllt a1111111j crl'n•1t .. t1ontht11~ bra•l· 
t~lf'O'I: ~..crrvrr~n• ll<lliUclnltllt•: 1'1'111lo
rn Ullmo•, Ullo (f~m:., ltui.el111 \to~rt• 
nlao ... IW~crtôlmOio hlltr o• lnlol,!l'llti••n• 
arUifUit o .-dmlrtiV<!Iltvr1hlln d!llntn~o 
d~IO 11 n·Jo,tJ~IItllll'• tvriiOI pnr AIIIO• 
FIWI C'ostaurn anu111111ertoro~s. QUIII\IIO 
PIII'IIOI \li) MlfóU\Q.I, rm um•l~t:n:fl«lh':l 
mail fllo~ttca. Qlfunlllll u ldt1.1• Nlol• 
tlvl:llctll cm YAt'IOII 1111.01 a P11PCIP~I· 
mnntc no "'"' llin.1llmMtll "lll•tamiiÚI 
cl~ncla (lo)IIUIV~ do\llrt:ltôl", NIQII!II.II 
d/11- tambtr.a CIIJO C.:outlnllo UCI't'VIol 
uonartt&s; lnlllttidO de C'U\IC:iut\0. 1'''11 o 
ano (Jt1JGII pullttc:Ar peta lmpl'Cil\13 da 
\ln!V~nlllada Qc COimbra • IIUI ''TCAII• 

liV:I !lc ll\lef'Jirri&ÇIIQ ~lmJlk' di ICOr11 
111 rtl<~llvldaao rchtrtt:a". Qutro dlu 

~=::,::.~::~::"o d.•,:;:~~·.~::i;.:~:~~~~ 
do tmlllllll-'tlltl", rrJ~Itllnll•l 11 l•·~rt:l "·' 
rt1nlhnli1!1t, \1'1\mlt:tt \)IIII cN IW •1~:.1-
qutr llnv\1111~ QI\Ct tiLIU/111 .,ru diiVIII• O 
WICTO J'O•IttVt:.m() ~~~ AUJIU-10 \:,mte, 
dlllltiolnlt:ID a ;.un• ••~·trnolfiiP!IIt•rnll'• na 
Acull~miA Dr.uttrlrll de Cl~ul'l~•. onde' 
IOJUIIIm pustçAu I 111! C1tlllf~MI Al:lll• 
lttrto llolcn.•rcll !lo (ltl~"tra, Ah'ITO AI• 
bl!rJG. ln:.~in t\o AIIUlflll ,.llabforto MAr\• 
nhu, & 111~u n~u oJc~trtamOII o.OUI!t:er 
aa ~-vnfllla.tdtlu dll MMID l!.:~rrouln 11 
O IMIII ltvrlni'lo "A llll•~u fia t;tnaleln", e 
11 t~ltrfltC'lill 1 IUVIlr 1/a tclltl~ll'la!lt 
dct:io1111Ut:l 11: Ollvetrc e 11• CUriO:iiiiiiPII• 
ca~. mt~IICI ftJIII pelo Ptlllllrlfll AI• 
mo\QUIII Dlnt&. t.: co!liP(IQucccr olluml· 
no10o\ llrii!WI dll .UI!~ C.:hiiiC .. ultriMII a 
do Ollborto t"rc~ru. ~ua uumcroltliiMI• 
1101 Qll<l !JrtldO lD20 11 II.CNYen!IO JO&tl 
tuootro nu "0 Jllrrtill" ... Vattr\D I pena 
rf.VIIrmatallaper\olod~~~c~ll, 

1'1'111-t IMJfr!tl V1Uirl C~fWgll1 t hiiN 
ltl6t!CO, l>niPIWII' ~a U.ll•••n.lll4dl llt• 1'1 .. 1 
11 ltll<IIIITI ll~ll...,·ntl no ln•lltulfl •·I• ln do 
IJIIh"r.llllllu ~ "-'!~ f'llli<tfUIIIIIIJml ...... r ~I 
61111111 .... Prln•'Jpol ~ollli"' III ,...c,tiiU 0 I 
r~a~e•cll t'IIUnil~• ~:l•n"'"'""' 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S<çioll) 

De volta à 
caverna 
de PJat<1o 

~:ntre\uta corno pnofcuor 

J.uclano Vldelrn 

RIU !F;uc!Oõ..all- "R«e)JIIa no lntclo 
dn u.clllo l"lnlo mero ~~~~tcltlo ckt m,,JK• 
bltl,mo m•t~;~noWcn dt'ltlluldo de qu~l· 
roucr ponto dfl convt11 to~n a tcllildllll~, 
C'OR-\IIIfadõl Mtljtco'llo um11 du tnatofl:lo 
C'OIIIJUI~U!Iil C'l'l\rllll hUmA.~O, ôl 'i'll\lrl.:t 
tlaltoii!IV!~a::Sutnccrru, cm~~~~' rmpll· 
c~ 11111' prorur.llal, 11111a .:tdmlr1hcl 
Uç.lo ae humllf/Kce •1Ut •\ltl~rl l::l~ntc!n 
deixou pan ~ hamcni. A Teoria tl.l rt~ 
liiiiV!d~dc tum cl~r.ra n11 hloiiOIItr~ do cr,· 
car~r o Unwtno. V.ln5l~ln tirou do 110· 
rntnt a ctMtln de t'>tar •l~nl li• naturo• 
li", oliOI!rY~U o pn:f. LUCIAno Vllll'\rll, 
dtl Ocopal1amtll1~-'c t'l~lca àtl'11nttnctn 
Umv.nlllade CAt611Cil 1111 IUo do Janrl• 

"'· "A Yt:rdad~r- pror.ua:ue- ~ qu~, t!c-
pola dA- CQU~COf~ /mui.\VCI• de \llmPII C 
tiP~co , AI_, cntAo ns fundam .. nto~ ~~~ ex• 
pUca~.~octcl.t:tJeu à11~ trn~mrrOll 11.1 ~a· 
tun:111, os or~alhOIQ~ w:uardi:ICK 11• flll• 
ca c\aulu~~entlrGm o tape: te correr ).0\:1 
~Musp«." 

'.)l:L'N"DORI:I'Y.NSADO 
"O o\lml:on~D f\ttiÚIItD no iokulo pu· 

uf/o- JINMC~~ o prorn~or -f11:1a !.lôl 
t'lwle~ um r:unn!lu ~n!Jtclmentv hi!IIO" 
rtor ~"~ ltt:nlnl•, dot~rto IÚI Ulnól forHioil 
dctlnltlve, a r!llpcra 10muntc "" QUI!, 
nuot~ te ;lu uu flliiiii·Uf!C, toda li n:•ll•ta· 
de do U:llll'flll 1>11 •ullmi!IL'U(I olOI ('IIIIIU• 
11<\11* P.otlnt:l~~ntl pur N'lwtOI\. O unlver· 
10 tr~ vl~lu cum'l um1 m~f!UitUt , um• 
Nôllttlollde trtljl'th·• c .:~n~IUIII pronra p:o· · 
ra 1'\'Vf'l~r ct'U> ~r.:rróOII tll'looltt Q11U r<tr
n'lllnlcntr "'•4'JIIIltllda pt'IM nu.1o m~tl· 
nlt:/.f.ta. 

"l::iiA p":~unç:to ICVflll H~rtJ 1 ~otnlt·n· 
ctar,lllt:.n ~tl(lrtcrt•lc pJ'OoPttn d~IIIJCIIG 
a c•l~trnrl• llJI ond<~' tleln•mllcnetl· 
ra~. r,ul' n r•••ull~llrJ <li' ~~~~~ I'C\IIIIIW.I 
t·r.ll &·~tum·!~"" qw.lqucr vo~tnr Pt ftll~o. 
A IIIVI'h('~~ 'l~ rittlu, IIIUI IICJIOI•, VIril 
!ICimt.nur 1/crtl:. 

"t\rtJP(r. ljlh' JIU,IA"'t't'lll' !lO nlllflll ~~ 
ltlh'liltiiO O•lf tcnlitnt•I!O,, r\Cirt.:lll r 
mrn:ntll~11~ '11111' ~f' m~•trnvaolllrn'1ttU· 
vrl~ AU~ e:lllltllC~ dOI t'I~IC<l t:l,\.t.IU, • 
~uc ~e at1rl1 ~ ttrccno~ atrn~e~ dll quo~tal 
equ:t~l\t"' ttn•lrlulan .. trl~m l)t:•M'Irólr: 
AONOCU(ItC'IIIellllttU fli'ft'llltcttm~tr< 
tnaucu quo oll•l~o 111rJ~ Maw MuwcU 
nu:u p_,.,. o tl~l:·c.ml!;:.n•~tt5:na, r.tm· 
letn tonalatllll a tmprocl'tlenel~ !IQ qui 
al(l ®\lo trM um ~u..:m<~ o prnmu QU1 il 
temPO, t:IICJIOriJ lllllii'IUIA, llp\lc•~•ll -
qullquor Pllfll~ do 11111verso. n~o valslc. • 

"0 Q1IO l!:Wtctn tcnr~"• m,~rar acm 
ICf' lttYOidO I Wrto- ll~f'C~Cln:ll O PIQf, 
Vúlolr•- cr<~qootudo. tr.clu,hc u tem• 
t». ao aer nu.-tlld~ u;,rit um Mittlt.Jdc 
que depende flln•l~mt:llt.:tlmrntn dn vulo
ck1lllld ern qur a.o ell' <.mtro u Q)liCI.tDI!Of. 
t:ua latlll tlmfll~• un/l:ro como lmplt• 
cac•o trnertlll\4 ,. lll'«~Jln~dr"" rtf'lln• 
Uf III:!CI QUO IIII .:r.! :O a lnrr.nYII R r.OIJIIC' 
ctmtnlo ciCIIlumem ~oDr11 o unt111110. 

"Elnstoln lllllltf'llll que • mrdlde 1A
dtmen.oe• dt uma utn, o:t~ tontAu 11111 
como uma Oltl'rM~Ao~ r111mon11r, podt 
çnr~~entar mult~llll• IUI';'M:Mlent,.. 
ment• dll~l't'ntcx, mcJmo QUI' ftiiJ eom 
a mes!'la rt&'ll e P~>t~ mnn111 pea~tt.~ 
lhlarla J1!P01, -por cxrmrta, uma vrlo
cldiUio m•tGt n• TGiftç~o d~ Tf'lrr• rua 
que •• dtrncr~~111a ca\11 lunt>tm .. 
ravtluMm alt"all~•. 

"APIIrt.tr dct r.tnUcln- lembra o prcr, 
LUCIIIttO V IIII IrA -1110 111m miiiiCIIU!IO 
dlltl' que tUna e•lul"m lal••tllntn~. 
Ou Mjl, OQYfl ~ lld~Ct'llrti Ulltlnllo aqUI c 
qor1 de rnanelru •t~•oMil, 1111 rulldllle 
t 11 reniUado dt urn~ coniUUÇ.III de til' 
Cl!nalllnCIIU, J:: I"U(rr• 1110 Ulsllr IIII C.T 
OUila Cr.IU, Ulnl Yrr QUCOI 11'1C1111\CIOIII 
variem". 

r.an o prol. Vldelr•. 1 fl,lc• etn11el· 
nllnii111C<Jillhu.o-Mmom A Cli\'tmlo Q\14 
PlltAo COIIIIMJIU nt. il:et:OJII Cm !IIII 
ttrmne ur tmpo.uh•et 11 eonnoclmento 

· das co!Ue a,;at~mcntu cumo r no. "E~tll• 
moa ~J\n o~ r1c:Nvu~ 1111 ciOv•m•. ltor 
miiiiJIIC l~lllftlnOII 11 miii:IMIO QUI pOli .. 
ruu Pf!fCC\>Ir aio 11111mnru. n~nca ai 
colua como uluiAo 11.11 rrcl!d,ulo. 

"DIMRII deu~ lliU"Citl, I Uldl a)IOn• 
t&dll por l!:lnaol~tn r•u~mc·•• nn 
pr\ncl~lo, Uôll~do hojct ptlul fti\CDI, llc 
<illl 114 10 ~~ llCit~o.r llittn n QU~ ~ 
(1011/Vtl mNir. M~~IIIU li 111m O ~01\~!'CI• 
n1rntu n•u t•fllll 1 ''\M'nCIOI 11111 tul,lt 
ulllenii:JI 1111 Utlll'llt'IO, mil~ ·~naa uma 
reta~Ao entrr. oQno ola:• 1n11a ~un n•pl!!> 
ICMilltOc!• fcltaapcla mcniU hum~nll. 

"l!:ntte rc:tld3cta a rcpn·~tnl•tfto et· 
U11 •• fllrnlu/~1 nuolllm~ltc~~. 111111 .olet 
t>an~erti!IU n5Jm 11" un1r11 mulo Colll!ll 
du condllzlr au l'Oflhc~JOumtu do llnlnr· 
10, I•L1111':::tn•Jorln lrrol:tn 11110 a untc.tet>l• 
•• que·~ poao dll<ll' 1111llro 1 1111uret• 
nJjJN!h~··d l'ln l'(jUIIÇ(tU 11111\~0litl• 
Cll~".anln~IIIOPrnl \'lol~lra, 

"Urn.l purtlcut~ ~tumti:.t •• n•dur a 
um~ e~tn~c'o mnh'tn.'llll'ôl .&ttamcnle 
CUIIIIIIraR, mo1• 11111' 11111 Uilllllól an,,h~c 
nr•!la m:.l~ fôlf dD •1ut .tlrrt::;r 11 rlrnU•ta 
l•~r~ o~ llml\1'~ do ... :u rii/IIICr.lnlr.JUn, 
rl'lllrlt::Jndo•OIIIICillll/10 11a- (llltt(OI'!I IIII• 
n1~rtnK. ~;Ma~ a h•·l~u profllndo~qua 
t;I!I~ICUI 110~ lolRilll _ .. :~:v~~~~,; .;;:~~r:.~·~~~sr.:~ \;~~~: 
ptUVto(';J ,I lllhlll" 111~\'t;III'III\C~ d,l ffllK'II 
.:n, IJIII' rot 11/lrt:•t•nrml:l. A nlillorlôl d~l 
fl('~J<~11 rununu.1 ~r111 l'lllt•notcr o Qõll! ~ o1 
rct~IJ•·Jot~rtc. A;wn;o~ ,, .1C<'11~m. ""'- •~to 
Jlll;,lna dt.:~rlnml'llll' rtlanl~ dtll nu1~11tr1 
dll~l~nt·J•"· 

'r. • " • 
... 110 llllCIO, 

tive muito 
medo" 
t:ntrcvt...\Jl runto 
l,'••~u Cu1tlg Uo'Ck 

Mãrio Augusto J;:.~.ub:>kln~ 

lllo, 1Suntr:Urll - Ciil!ln )Ice~. urn 
lllloitlat'O de 1.'1 m101 t h~ :iii l'l~rndu na 
t\m~rltóll.lltlnn, rntrto IIm• II c a ,\r~rn· 
l,ln.,, rnnlll't'I'U ,\llll'rl t!tn~Mu rm llcru~. 
,:>ul(·ll, tm 1!121;. I::Jm;lriu t'!llaYII d- pn~· 
s~crm pari! Grnr.!Jra. tml/.- 1111~~r~~a umu 
>Cnmh~u de rol~bnr~o·,\n lntrii'Ctu~l fi~ 
J,llfH IIII$ Na'/.1"- llut~. /!l·C._ ~~IJ r:lrtl• 
C~do no lllo tt lfl!lo~ln~ nu l'rntrn at• fi~~· 
I!UI~il· t1'!Mtól5 (.'1'!1.1r l.iottl-.. d~ /'Uilltlitl/1 
Untver:o1il~11r Collllll~n. l'll/lho~~~~d•l .w111 
e~Ju,tu• III.' t-'1-leil TcÓrlr;J v rnrtnilntlo 
Cllf\111 faz dvs.w /~':1, ftt~~rutu II'CIIIr,•vH e ui 
Vll'lll 

(Juem ;,pre.-:ntou litcl:. 11 t:hlll'ln !G\ 
~llrt.rlc llhto~~, uuc tr~!Jalhua ~'llm 11 dn· 
""Lrl!lôlr !lo ,. .. ,n~ IIH Ut•hdJVI!Iat:c na 
O!i~ln~ dh I'.Jit'UIC~. Ctii"U<•rn~. em IIIU~ 
tteek l~mllCm ,.,,llt~cru IH'I .:.1~ flllln~ 110 
l·:ln-tl'ln 11um rol•'lllll tle Zuri'Jutl. l~mhara 
nfou lt•tnhl'"' o tr~mc, ti11111u lll"·k dl: qUI' li 
!\Ul'ol t\!1 Clt'l'llh\ll ~ ... ., um llc~~raoo III· 
ll'"Jorf!u :~u~Dol 

Mtcllrtc itruo. allC~~r ti~ rn:rnht•trtl, 
11'11: P~rtiCIJl~C~III't'trv;lnl" na nt~lflrl;, c:a 
à~acnhtrla do~ T~tn,l d;• t;t•Jallli~lld~. 
~.ln511'!n 1'/~tworl'lu n ll'flrl:. quantln tr<~• 
b~lhav:. niQIIl•ll llhi'IIM l'm Ut.!tllôl, nMI' 
Juta.wa prd11!o• n~ p;,,,.,,,l'fo motuun:u~. 
(Js ~uprrlol'!'a \JII tll'llll'l.t fnnm bunl." 
voltnlt~ rcun t;Jn~ltlll,lltlfll''lllllldo llht!l~ 
-~ldUidôilll' no tnh~IJ,o. \liCIIO:Ic \lhMJ 
"~nlrlbulu par;r, Q\11: 1\-!'l atltM~t7'011, 
ltJCUndll r••t•hl'll ~ 111't1f. fiUI~ulieJ·It · 
"t:Jnltl'ln r••J~:"I\'a hnro~• c011veuan<Jo 

tlim llt·~r.n ~n\Jrr ll• P~Jfllll5~~ IJ!IC \'ll'r~m 
rrvntu~tnn~r 01 fl~lt'!l t'o1 " r:ranlk! III• 
trr!Mutor dt• t:1n•h•m. l'u"'" n:.n .. ,~ o~m 
C'IJol'lct~llil!l na ,n.,tert<~ · •vc~~J t'r<l o.:c..• 
ccnllr~ro 'i t.:m-1~111 IDI liliiiWm1a 01 expor 
IUft~ trtrl~~ l'lllll l'lllrl'tol \'~li! r<'».& I!;!/ 
quu ocelo:ltrc lr~l~o~IIMJI!,•I!IU.i, ~11nrm qut• 
fo:lnJitln t'lllmci~U I Tl'llrlol !lól llri~IIVI• 
d~de ltCli!TJI~ t t••rmin.l "'~1m; ".\n llnnl 
f'JUI'rll OIJH'T~Q( 'IIII' 1111(;111111 ltlt/0 1'11(1' 
lr~h~lllo omru O!IIIII:U ~l.lll'lllnC'lll:"!v;r. h~ I· 
tnllllll'ao mtu ladn". 

t;m.:ltlu IJIItrt~ llllrr quP llt'•.O 1111 a 
nJI'\IIur t~lllôl dt l't'~J.óltloiJitl~ f/WII ••ntun 
lr~r11 para aJIC~quJu tm ~~~~ vh/,1." 

Cumo nio po-.~cr/.1 IW1~~f t\1• t..lf,l-:11110• 
tultl linha mn t~IJI'tlal 11\111'1.'0 p~lo 1'11· 
renhrtro •nltn. C/111~ ver IJUI' Pll~~1\'ól r.ur 
,HI'rn~ vt•llll\11 n:tmlt:o ~um;; f'~";r.•l•lll· 
Jillt'nl, llr•Wl ttllii.:IU 01 t:tn"~m o mt~rl"'" 
" tio um Jn~rm lll\1•1~'1111• l\lll;ra 111 ~~t'ltll 
nludoa. 01 dui.ti fnr~ru AO ru..:untrn Ut 
Ciulolo lil'Cii, IJUC m•.r;r.1·11 nur.l~ ~l'll~lo 
C:onv~·rwnm llh!Um~' hur;•~ llllllre t•t 1rol 
c III'Pilll fornm 1111' "_C•Iat,{•• fcrMvl3rlm, 
untlu t:llllohlln /ll.'tllrt.J r tmu ''""' Ut· 
Jlt'llra, At~ tlt1NI" to.e retnruJ•Ir .:~r 11m num 
tultll:rncmllnlun. 

f. o pn)prlo lll'fk 1\urm 1~111 to~~IJi"' "~ tm 
pNt~IÓI:I dll PI'I"Mifl~illl~d~ de t:tn~l~tn: 
. i':lól uma ~ mu110 Jot'IIMII'r.J, Nc 
\nlrln II!'C muno l'l:!'cl'l .\o~ :u óll~t~ 1111· 
ac:nu m, . .., tounuda<IIIJNir JrJ\'IIt l'lll!lnlc 
C'UIII Umól p~~hO~ liin ru~l>i'fld.l. ,\11>~1110 
At-.1111 I!VC 11/11.:1 IIII ll~'ltlla IIIIPI'l'llloAII llt 
I•:Jn,ltll;. Um~ jlr.,..l>l ~lllol!h·~. ,lltur~ntr 
do QU~ CU lmilllln~l~. i\11,~. \'~III fCU11t1.11 
1\1111 ~·11nh1'CI 11 ~~~~"" PQTI~ 1l11h it~ll'fl• tlt 
IIOfill t'flQCn. Nrnllum •1-il'll 11111 ln~~trl'lo· 
~)PilOU IIIIIIU IIU~IIIO ~:lo~h·IU," 

(luldu IJI)('It Jtmllr.& aurm~ drt~Ut~·J 
flliJICIOUildiiiiCU!II t:tn~II'\Oe CIH1Iôl Unt /óll~ 
cu.r1uw. Um1. ve~. ~m I'U\111, um 11'111~\k 
illlil~lli IIC ll'UioiU IIII I' UI Jle /'htlit• !'rHolk, 
~~~~·u·~or 11._. ~:m~trln nM Untvcr~ld,otlt 
•l••m,, d~ rapn~l dot Ttllt'fll\lu\·arl\lla , 
~u:11r tlu um lwro Jnhl'l' o tlo>t·o.Lthmr t111 
Tcllft~ ela tt~t!.lt\'lillo.tll. Nr.q\11'(11 ~\1<11'~" 
llr~Mnwl• r.r11 mmi•J rm t•r~Jt.t C.'nnm t·:
l~vn prril'llli! um ~rlli~IDt:o n~ r~'n de 
~·rnn~. o~ oml~u~ r~~~~~~rrll!ll flltl' UIM 
brltll'~d~·lrll. 

"~;ntr·r1:"'1'"~ um11 11u t'ollli•\ ~~~ ~:ln•· 
11'111 !'ar~ .,,r HIII!IIIUIIIil J><'lll IIT~Iolol(ll 
t;lu ui\., ft'uu Mll'o11Mnentt• n ~.nrlol. 1111o 
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}o!\111 ~·lill•r d<' fjllt'nt M' 1JJ~~H. p!ll~ 11 
Jf,~!lliil•tr,o 1'',1:,.,1 l'"l'l•t•IIH!,t, 11 •:o•u ,, 
Wl t•ohhl .. ~r~UIIIIu ol t:l; I~ I~,; I lioll.llol''<! 
rit 1:111 Jwnurnu-t•uo,;l.r·~. uuutu ,,~~III 
1triii1U ~ 1~/11 UJI.-rro,Jot·~ Holdc•.-JUilh '' 

tlua't<lu luVI'tn. nL.,·r~.~ llrrl:,t-:n\JII!UJ 
rr.1 .l!t!U •:r-"rll•'llilu•l r ~o· .. tu••l"''''· I••· 
JlOIS<Iut.l\1 ,m,Ji·~ •·~uu~ lnlh!IU <t• lltlo;ll~>"~· 
111111 111111111 ~o~·~u·~- ,\fo\·~~r dt' tNc·lln•. roltn 
•',11>1' l~lrr~•"'" ~.'lól f\ll'li!Ct~.I<IO' ~··rum 
tlr 111. t:l~~~~~n ll' ach3Vil r~/11 1t rc11\l•n• 
~ói)U/I!~Ú•11U U:i.lr ~IIJ ll~llli~ll p;1r~ '' 1!111' 
c~l\~l~fl.th•P IW'IIM 1~•1111~~~~"'!11~. Pr,,lo/ITõl 
11iol) lu>~t' um;• P!!S~o~lll ~nt'a)o'ld.& jiOIHI· 
~·~rurr.tll 

Polrlll••r um~ ntt;~ m~~~ N~n~il "'''~'" ~ 
pernnnnUdMr dr t!ln\lrln vntr tt~<•rd~r 
;JIJIUI~ fJI01 i.-11\ll(liii•IIJI~jn I•Tni h~!\;. 
JO""I'I\lili":IPh.,,l'ltl J't.U.IcHiuii!Jih' U/.11.1 
to1n1~•h ,,,. :.;..•t·l~•lllr'ln~~~ ,·nn·;! I h•• I !JUI' 
.1 TI•OIIot d~ litllll\ll1;ul~ l'•!~\•1 l'l'r,ul~. 
~on~ld~·r11ntlo·•" um01 "ulcl~ tU•IioU'a". lw 
•lalol.&dd "''br11 ~ •'•111<'1.&••10 ~~~. ,ucn~oic•. 
fo!tn~lrln rr1r.ar.l!~u: ma~ p~ra •tur uma 
~oml~.~o,1o, n.lo ~crt~ auttcltnl~ 11111 rl.nil~· 
ta~ 

nep~~· da t.~ Uutrra ~hmCIJI fll'r~un· 
IM:om 1o1 r:lnMrl.l nuJI ,r:t J ~u •• n •• r1u• 
n~llll;urr. ~!li! rMihlllol!•tt 1(111' •ltJI\·II~tlt 11;1 
T('(lf/~ tia IM,tll\'lota~r: ":.e hu l'tlti•J· 
dtr.ulo~ currrta, •••rrl ~l•uuan n~ 
.,lt•motlll!~ a jUII!~J nlo t'fit/ICit, III' n,\u, 
alcmJn na t':.:~n(.&t JUtl•·unn .\ll'!u~nh~"-

~:ln•to•ln f'T;! ,,!llllllillloiil'l~l.ll' IIVt•;,AQ ~ 
qu~lqu<'r 111111 ti~ r.utun.~l1111" 1'\l'~!lnd•> 
titii•~•U••ril.rio•o•r:tll ;•r••t-rr!J "• l.l,.,:.ollrlo 
11\llltdo". Aprl/lll"ll'l~i;l't,lll" Wlll,olllfi'•IIIU 
poiJIIr.amenle /lllrm lltl~. cm Uerllm, em 
protr•ta ~·.mtrôl o Jnl!ii.Jrln,\11. N~· 
III(MIIIUI~o4óe tJ!I;IIIfiO Jul•:u. 

O JI~CI/1'1~ ~:Ju~trJn tnlocmnr publl 
tllmr.ntr cnnlr~ u:; t!t•nli•l~• ale.n~l~ quu 
ôlpo.tlill~m ntw~,.rnuakn•~nc ~ J!UI'tn Ao 
coutr"rto d11 r;tn•I,.UJ. ''"" MCT1'1lll~vJnl 
qun .1 ,\lrmanh~ '" f••tllhcMIII tom o 
"fllnhodc ~(11" rnlll•n~Judal-(o••rrll.~;tM 
tetn r~llltllu um contram~nlfc~tn rn1111~ 
('Oti)UI.O, dttlll!tCJ;uo<h ol lloi'Thr.MIIliiUe ~ 
li\Urfi·~ c~u~~n• a 11!1/o~. ~.lnatc•ln 11aw,u :t 
..e r o.:tlil!lo pelo• n~cllltt~ll~!a• llltlfl~l'.li. 

O formu\M"rfla Tt'Ortn d.1ltclilt1VIrt,1dr 
Pl~nll!u~fe \~ICI'f'l\1!! cum ~tu~ 11rln~fp1tn 
t:m Ptut11:.tu contr01 a Jul••tl<lrldi!tlll 11 ttuc 

.fOUtll fcdUddlli n~ 3/tiil-'t• dttNII• da 1.' 
C.urrrll, t:htstrlll vutt .. u 1 ll'r rld~d.1tJ 1:•·r· 
ano\ntcr., ~UihNntl~·•v 1 1o•r~1~o d" 
J\rpub/lcol ~~~ Wl'lm~r. 

Mlllt wrM, 1 Alcmanhol c1tu nil5 trcval 
Jn n•nr.mo t t;hllol••in ~t.~nrtmwu o p~lh, 
rrnuur.J~nrtn !ln 1\0111 .l tlf1~11;10111 al"m~. 
t'nl I~JJ. c dto-~llll•t ól ACio!lorntn , ... 1:oet1· 
ct:1• ilc llerlnn. lnlrJ,1110l'llil', /hl ~~r .. ~ 
,lh~hllc~ t:, l'nt •tiiUIIIôl, P~r:J o~ t:~taiiO~ 
tlm~ut, ondl• ~t C/ilabelrt'~u rm f'rlucc• 
ton. 

rnOJ&1'0~ANifi\'M'A~ 

!'ouro lrmpn d•'i"''~ !lo primeiro tra· 
bl\110, •:Jn•lc!n 1:1~loll .ll"umu Oli)C't• 
va\~ IOI!rr o teurl!mn '''' tncrt•t:r c da 
rnerJIII, No :111~1 dnlra11:riM dll\,1: ":-! 1rn• 
JliWI~'l'lljUC (')til~ l'OilCIU•(II'~. I'JQ ('11!.0 jJ,t 
~uh•t"nr~a~ 111• IUI'I•• \".&rM\'Ju tlc• '""~"I' 
''"" l''rmpltt. ''III' l'il"'' '''' •ull~t.ul~lil1 
l'ollilaiJ\· ~-I "")atllt'llll!il.&lóUiol~' ', 

\'lnlt' t ""'c ttnM ml!l~ l.lrtlr. rm l"arn· 
br11!r,c, o 1'!.~1111' llullr••rforll \l'fllli'IIU c~· 
/-II'TIIIll'UIUIIIICtlll' IJU~'l'ra m;,b ll'l'~ UUI 
OUI'ICO form~tiO t"t\1 C!ni~D 1<1' m;J.
CI/I'f!:l<t, S~tiU••Ia rjll>r~. jlllfl'm, u~ ftJtCtlll 
ta l'lolll\'alltl,111nt1WI'IH'IIIII••Iil Trnrla d~ 
111•1111\VIIl~~ !JIU' CUUIIfltfol\"~111 /1 ('~· 
111.<rl~ntla 11c ihlllt.•ri<•rtllrivl~l 11 mtt•l'f'r• 
IW: lttlta " rrl;lnln •·ntrl' tnl•rtua r tllôl~~~~ 
Vllll~d ~ 1111m r,U,IIlrl•' tui d~-.rfll~·rtn, rm 
1~1~1. o fcllllllltlolltl~ tu~;: o 1111 uró1~111. ~;Til n 
IIIICIDI:Ioll'(ll lltnmltM. 

t:lutcln"" enl'Dnt•;n·a cmt•nnr~lll!l no 
1111~·111 f1a ~. 1 liiiNiil ,\luntllol\, Uu1~ Clt'll\t~· 

:~~~ ll~~~ .. ~~~:,.;;.,~~~~·~~~~~.~i::.~~· ~~ 
u~ u;1u-t~~ tólhrlro~r!lm 11 IHimha ltlunl!rlf, 
1~'\JIUIT.olll Ollllil I'IITIII 11111~\am~nrtn 11 
pt<·~t.ICIII~• llo~tot'\1'1111 Ull'CI!Ih'M a~ ('f'•• 
llllh~~ llltllll\1''"· ('!lmn h'fl.:rn rti/J~ul 
dotli!·~ flólf;l""itl'l>lit!"'""' 11 ~~Jifl'lnll lllllll' 
t\IIIMII! Ull~ ~:.!,uln• ltmllm, il!~·llhf~lll 
JITUI'IITi>r t:m~tl•m .• t quem ~1"•h•••·~o•m di' 
IJCtl/m, ~;!Mit•JII 'lll"'l'n'~l'~ oll'~llll. tjllll 
!!O•h'r1urmcnlu Jnlt•lltn•J!III' lll•~~~··wlt. ' 

Cll••l't\'11 "''t'h, r111n b;uor "'' rrrt~ntrn
tlll\·:i~ 1!•1 F/lhll'tll u~ t;~lillil•~ l'nldu~. 
Junh1 c•nm a tjr,i llt'!'h•llllil ~~~·••tam 1'1/1 
tn:.n·IJ,I nl'n>Jt'ln lt;lllhllll•lll. 11 it"'''l"llll 
IIUo'l!• olllll'tl!"olllll !llllhi!IIUII l'oll 10111 
IOIH't'oiiiU•I'I'Uijlti'I'IIIIIIUJIIIIJl'llll'l'tt'u llo' 
•l•u~hlllllw'oilr•nnl;llt·~ 

,\nlrrllllfll•'ll\1'. l·:r:flt·u l'rrml. que I~ 
h~vl~ lr~h .. Hiatl" cm tloiYlll 1111lrM11 ru1 
••uutnto ror>1 a MJ{Inh;l uort~ llil!l'rlr•nd. 
tiiUII•VtlhWIO r\IK'O IUII l\loJ~t·r~ ll~lit 1"1' 
'IU!Ilóll. A M~rln~a JICII/11 .:1 \'l•tntl tlllril 
11\,lllll"lollllll>llll•lll~ "'tlorl'll 11111'~1,111 I 111 
~IIUI!III~ u ••nvlulla urt• d<' ~.ln~ltlll i! 1lot 
~ICIItl,lil~ hiUit;Jru• 'U JliC~IIil·lll~ ltoo 
~•·vl'!t. t•rudUIIII·~r 11 Jlllnw!ru n·utor 
tlllltnlru ·- ~utrmluu ~~ 1111~.1'111 I'~Jr;1r.n 



!',,:,· .. ot~fll •o· I! o•< ;Uifl• Oolr:l ~ 1 l:ti>Ofll(',•u 
11" 11111 W••:•"n ,llt \o't to•;olll o<l~ ,l ~·t· 
"'"'"-• ~'~l't'flrhflil rlot •••pt.,,:m 11~ \llhJ 
'"•'11"·' ;1!omWa 1111 !l.'mu \lr~lfol 11 
ll•'lot:mh' mutu~l~ iillutd ta "'' n•r.tlerM 
ollf>olli'Uio>~ 

il:tl!lll Utt k f~lil ~nhr•• 11 <"ntiiiii\Wf;;, IIII 
lll!ill:o(oiiJ C;, IHuUh.o ~IUihK~ I'MIIOI O 
.t~t·~n 

''f\;M ~ri~~·,, llrtn,lll'o:llt'l'lol rull'l't:~o~trln 
~ou 11.w t •• ~rlo'M ;o t~ur.r·~ ~t•otu!l'l U nu
IH.,Ir" lll'rtu.u.u·~o dr>\ anu:unt'lll""· S)~·•·r. 
H' llih·l'l'~'-1111 jldd ltll\'~1,,.,_ thol' llilh'l n,"oQ 
1t•r1.o llllll<>t.-lrrilln 11111•111 tllll'l'o'~~~ 
Ado:H'.l 'I''~ ~m :•;njo•l,l ~, "·' nlllofl'ld 
Uo"l lo'fi;J ><•11/lo/<t jHII• ii ,\l<th•llll.ol ~d 
nt·;,r:J ~ r,ao•tr,, ;u,J,._, 'J',1111" t:rr,h•in 
<'UI'"' 111111111~ "'li ri•~ '""'O~ Ulo•:.rr ,ll'ollll ~··. 
<1o•jloll'• 1';),, l''l'in-,0•"' III I•IT~IU01ol I' ,,1 
,:,h~~~- l•l'l•:orll•l:rlll"lll<' ilrrt•pr•JIIIrllu' pill 
l~f•'<:l I'IOilllll'lll(::r .lllt'lol f•ll Ulilill'lilnll'll 
lt',l•"r'' iii.H•t••·a~~ott..~r...,u,•,,,," 

"l'i•• ~:lu,rr·r:~ . IIII liur1111 lh•d; - · OU.Jhnr 
1t' ri." r"""''•lll••rtrr.••••·••• h•rr:. ... ~rn.ul. a 
~ilrl.r nn11.1 \Kif ~llll.rnll' .,-,~1 ,. r ""'i' 
HL.cr, ~r:t~o~h• l<•ur• •rtu· '''"·rutln·• .:,·1'·•1• 
d., tiU•'rno. llhl'lf J~",Hr ~m:rn!llt,r<l~ l'fllh 
I<> (IIIIM'Ijlll'l•l'<•" 'll' •t'il (T,)I,oi<IU 1:11• 
>UIIIol,/l!"io' ,,. olill'l I IIII• "• ~T:i:lo'P~ fi~lt'U~ 
<111~ rolllllltlllrump~r,l o l'lllJl'l•t ,\lanh;rl· 
lolll'•'•'rtt•;...•mlt'loli<i' 

G~l1l11 J\r•rr.. d:ro•Uot.l l•:l! •. ,ft'lll poU'I 
r·dnu·;rlt· lllll<ll 11111 i!l.t·r;ri tio• l'~<lilo'IIIJ, 
1'1111••11'•' 1 ,.,,,,r.-.u,~« qur" ~-:rurr•I,111UI1Col 
:uil)o!\ "cnr;.l,~l''· 

"''""'" l'.rll~h·ur n.~n r."~l.l\'11 d~ n;u•tu· 
n:•lr•lll" .!lrm,,p, /•" ;wu·.:ulu ct~ runu••ll~ 
•·• J:rh•h'lh ••r,, um lolot•r.tllle l')ollll'rii,J 
n,i•• riiUIIIIII'Iil flll ('hflVII(ihlol \'~fl.l~ 
•:·.• 'o'f- J<.1r;, r:.u;,r ,. l'r-.: u :.•'1'1("1•r~. ln~:. 
,,;,u :wrrtnu fi~ rr•UI~Ill\la~ uclo•ll••U•~ u 
al;•ral'i<r.J l~>~fqur· dr• r•l'" urllucn~•~ll•t 
J•rl:: lllu~nlill 'l'•l•ltlvr~IJI rJr t:rnr11 
,\IHrh", h•r~tbt;t U<·r~-

I'H;, r.u:,J,; lll'l'k, l;rn.trm num·a fui um 
1"'\'ll:lc .rl~on~. l'untll ,.,, l•ruJ•~~~- "~:mr· 
1<'111 .~n•t•ft• ••• llllt'rt'"""llt••trlltlllilrlnt•lllt' 
rr.-l:t ~·,,,~,. '<oflh,,I'OI t'u.n l'l"li!l·•n:r;. fl:t 
I'I'Uol 1'Uiiiiii11IUIII)III 1'11tllo'-lllofl'lhl11n 
IIUI~•"•I .,.., l:ll..rt·HIJ!I /·t'l..,; tlt'IJ!,U~ oW:i• 
ltn·~· ~-Í•\ ~~ \llrjiJI ~\,1 jlollolii•C\IInw" 
:i1· t•!•• 11~'1'' >t' c•.lilll,lllu !o'< l'!ol'uta fi'~UI,tr 
n;r ,,111\',1, ~lliolllloi)U'•IIIIo loh• <'lllf.trl~ 11.1 
I 'ruw;~II!Jol••. l'Ui!it< u·ou r ln r:.l~rrolf. lt''·" 
•h• l:lll'f 11m~ <"•l't't'l•' •I•• ll•,lrl<ui.rr :.iunr 
"""'''"' <'m ~.<r.,ll./'fl''l•<il n ''"11111' ~t· ln· 
,ilr .• ~. ~~~ tim~n•••l.u1t• 1·~~•1111 rt~lrl/l;rl• 
III' ll!t'. ~tot·•·•r .1~ n.\ol "" h:r pll'llJfõJ<In 
p:lt.olllt•~~ml'!<'' 

~:rn•h'Ut. ~~·~~rnrl" riurolu lirr~ ~lll'~.tlnl 
11111 ,tlr\1, lh'ln. 11'11~11"11 Elt• t<nhJ Ml;j 
lrlu-..rll:t P.lftit•OJI.rr. Mro·olrtil\01 rm ttrll<, 
nn M'nllllu th•Spr!~ll·' 

"fi~ llf~ntln rtr•rtohrmll'mn-; ~~~ ~:llllll'ln 
11:1 1-'t•tc·,, h•rnnn:u.un .ur•1·~ 11<• r••:•: 
t~·pnta ttr•l• 1.11rr ;r'''"''·' IIIHhr:.d~ fll''i 
,.,, w ~~·~ ,. t·~ ~~w~r .. f·~t rut;.,,, tl•r <'l1'l run, 
ma~n/ln l'<lll•rj;)Utll". ~•·u~lumlt•'fk 

' ---------· 
f'lllld~ Urr- ln~ rr.l~<lll;oolo.i r•h·n•lloll'l"l'l" 

Pl "'~''"'"••·" , .. ,u, ... u, llo<l'llil"' l•t~·•h•,r~o 
Grl'li<I"'•••I'I.IO'~\ 

r:.eflex iJes 
sobre Einstein 

~:r~ unr I:Nlllilllt•• ''"·~~~·~ ''"·r•·1·,., 
lo<lhll' ~;lllhh'llll'llll'tloll'ol~ lil!'l,t~ IJUollilll~ 
:ullr<n• t,<u;llotu~ 111 li•" I~ lur,un rlo•t!n·,uho~ 
,), •u•• ultt•l t:lii•llll•"l i<. il ~u.r t~·•·~nll.lll 
t111<1c 1'\tr,mnkt .. rrl:l" IJII,tlllu~ rllhl'lll "''' 
f'hl~ll .. 1!1!11 (1f011l)'I\I'):"Jo~·, rjlloll!lllh 1'1111 
lli<'"ll~ loO' \'ol;,., h'••hlolllolu r..>~ll' 111111 III' 
1~1;'11 rlll l'lltnt'lll•lf~<',ill "•I t't'hh'll;lll<l do• 
M'll ll.t>t'llllt'lllll' r·lltt•i'lt•r:ll/11 t~•r tuttn '' 
11UIIIIIotl'lllli1111Uiol tl.l' 111<111111'' lll,lll'.ihl!:l 
hl>luttil tlol 1"1•11'~. ol 1/,lli<IIIC IÕ,IIIIi•U I' tio• 
1\'e"'lloll, ~~~~· l'OIIIIillo:llo"l~'' l'll'll)o)j('il> I •• 
1:111 llil ho1W li;r )''~h ol O llliii'IIIIMII".IIil':l 
llfllllhlol\ rt•• Un<ll r••tul/11111+11';1,1 I••' 
~llhl~oroll,lllol tl.t Fl:ollil IJ,ulul•<r:,rl. lh• 
fllllft'llll~ ('tllllll ,, Ó' ··~···11'11, .:.• h +c:,~• til• 
lU~lt·rr.t e llf.rlll,il•'"· ,, •1•11' or•llii'•U 
Pruhllldii~ n ti< I<~<• •·t<I'.Lt·rlllli+u,.,·.r~ 
~UIII'!~ 11 lil'J.~"II\";lu lll•lh 111•111~~ I lu 11111' J•r· 

"· 
M;r~1111h1 ,lrl••l·:ti"l•·rttn:mrutdlln ll••ro 

utlr~ •·~:~<·d.rltl.llln ,;·," ,.,, """'·'h" I''· u:.u 
lut ~ olil l'll'll~ht.r·h-•"11"•'~'·11·• r1ut• P~lil ,, 
JlUhrJ;u·•·m llnllc·r•r•: •. rio•r. <' I•J·.l:luh•·· c.~n 
lilll'lh IIII IIIU•IIhl rnl,'ll<t. 1'111 h!i'l'•' 
m·•·lt·r.u!.t , •• r:t,:li"'"'~ d•• l•·•r~. r•·••rl 
ll<!l.l:.r• Jllll•llnl"''\ l'lllltlit\~, 1 IJ\11' t·u•t· 
lrll•ul'ln """''''''"lll'ltiiO/Ifurr••l"ll,lllll•' 
lll'i<•iiCllt. 

1'111ill~llll't! n,"111 IIII l•:lll•h'hr 11 !111'11lllu 
)1111111~111. lo ~lllloll ~loll.d ;1 lllljll'l''"'""'"" 
I'Uh•tl•·' I' jllllil">•llll'• .\11 o 1'!111 ,1"111 ,\!1• 
lllllr>it' IIII"• tio• 1•1,,111' '""''' ltu• "'" jll'nlo'•· 
"·•I dr• r•m,"l"'l"•' l:"'•l.rrl;<tttll• .•11•olo•l\,,., 
III' n l'•l'lll;r pnt, "li 1111.1 '11111<11'• 1'11'"'"\'ol 
111'111111• llll'hjll'illl 1)111' IIII' o!' I I' ol Miol 1~1 
til:!" 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çio 11) 

A·.~ltll l''flt-1111 t:lll•lo'llo t•rn 1'1111 '"III<' 
l'~><•rpN~hll "J·:ur,o,lll~·•ll '1'11'11•< holltol,, 
1!\I'OIII, ;rrurnl'•"'h.•r '" mo·"' lloll\. rru 
~11,1 1'1.!11<'111 i< jj,oll.t \l:t• il Iiii 'I« \lf'll 
l'llo~ll••<folllllltl <'f,J 10 tnd<1:(u ,<IMliii'HIII 
/IH~·:rnll~r!u, rh~ •·tr•lllu T11:1r~ l!l.lll<i<'• 
tiUicuil!~dl'> pnr <tlll' t•T,t f,,,t'.l ,, IIUIIIlil 
llll'llli•l'l.JJI•Tdóo~HI:h'to~•" 

IJ<'•I!II'!II:oll dt" r r•:u•o·, o• uiot ,;~ .. ,,·.-~ ''"' 
f•tl-'1< -~. r•rrfrr 111 " ,.,,~··lu ... ,,,,,-, < l'o ,. ''"'" 
l;u~rn..rwru·w ro•lll u• 1'11'1111'11111> ''" 
/ll;rlr•m:•lo•".t t' •':r J·''"•'•'· '"''ui·'"'''';,~'"' 
(;11~ t:flnl!o .1 "!o;•~r,ul,l" r;,.,.n,diJ,, t' n• 
Wl!i l'nlumr~ 1h· tl!tr.I•!•IO';,., :t:lrlul,hto" 
"/,Jvro>ll j'ropul,lll'~ "''"''' ,.,,.,:,·r;"' r.:•· 
lur~I~".IJUf 1111'11 ····llill''•t•lll',:io<l<t';:ll'l'lll 
~~~~- nnt~, ~·ltnltl• •I!· ollll':l' 

i·:m w~: ri:•;•"'~ tio• n."o•r h'l ''''" atrrn 
~li tiO um .1~~ .ou h·~''" 1'\,ollll' oh• ollhlll":'" 
~~~ ln~llllllll 1-'•••h·r.rl l'ulrh·•l•lt'll tr.' 
'l.ut'llolll'. 1111\fi'"J til'••·• l:<lllll'il ''"'"I;< 
rnta :ttnh•ll\',lu ,,, • ..,., r•r"h"·'"' ,,,. f<•lr"il 
I' Mil/l'llloilll'io ,IJI0'•-,1 lf~ h• I '''l'l•lo•fllo·S 
prnh·~•ull"t t1t· \:,,lo·u •. llw•• tll"•>il <'•<'ul,o 
•· t' um rlnt'>. li••t•:r.onll ,\lrnõ.ut\ -l.r. lt•.' 
mJI\ lôl/CJC Hlifi<II~IIIC l'llllll<l•Ul~;rn ,1 

'rr •• rr:• rJ,• ll•·•:•llt'l•l ... lr i•lt•i••n, , •. rcr•t1r 
11111'•'1• ,ojf,llo!,Oh/lfhl<lo I''·" lllo<ol:ollol'lll,ll\ 
11. • I• '"' ,+ 11:1 l'j'oll'". ,, III o 1 ,,,,,. ·• I !o• ~"'" 
1<1'1 lo 1'11 IIUIU.U:II•'Ii• 1:111 tio• ~,;r,ut-1) l' 

\\,,,.,., n. ''"1\ .. l'llu ,... ·''' ,,,, '''·" ,., 
jii'IU III' lo<'• 1l• l,ol"<l ':IIHI•' l',.l,l '"·' "11'(1', 
mn ... uo·u!•·i!·••'••llll<'" \lll•'t'll;t, .. ,,,,,n 
n, hrlllo'"''' '''·'"·m.•'"" ;, ... , '''·' ...... ,.,., 
~ ... r .. m u•r:r!l .. rhl.ur,.,,: .; ,,, ,, l'u"t' •n 
,,.; ~1M• "'''''" 1 ulo:;>ll'l,,,, 1;1 ,o I' ii\,, 1;111\!· 
lllilllll, ~:uo•l+'ltl '" 111• ,.,.llo~l';o flll<'liiOill' 
1<1'1' M'll' N-hl•lo" 1~<11101 lo'nll"' ·11•1••• ilu:o 
1'\,11111!,., I'"I'J "'' /.lllj<ollo<l' J•llf•l \o',olltol 

'"~' 

"I~ um l'ff~ uUllln ~,,,,.,. l"'"•:1r <ti<<:' n 
r•ra~••r ,:,• tou .r :.r r• ' 'r 1""11'"''' 11:"n"'l'llln 
r•l'IOI ,.,,.r,;,, ,, I"'' run "'l•lllll•••:JII ,,,, 
1\l'~O'I .\•l rnnlfolflll, ,u't" ,rll' 'l•h' "''fl.l 
tll<~:.:trl t•l•llllllo~r C:o• 1<111 •,:,tru :11111u,,1 1'11: 
l,ojoln,o ~11.1 I'!JI',ol'lll.t•h•. 'I' 1'1'1•' I'""'II<•J. 
1'<•111 YIU I'JIIr,ft'. /UI\ollll " ,-.,lh<'r ·~·n1 
r•: .... r. 'i•·'>n hlllu~r iii'"""'''' ""''·' '"" t.:! 
l'iN'I~d<o Ô<l'''l'l'M'II!IItoi-o <ii' ,ll'oll<h-t'lltfli ~ 
M' r··~unc", 1·:~•"~ ,,,,,,,.t:,, d•· !·: ... •lt·llr 
lllor•liOIIII 11111111 ]hl' l'l'~llt:llJiollll "~ IIII'• 
'"""•lr:·fltrl~>~ •• h !lt.• <'11: •ruo. 11111~ r••JIIll•:o 
ttll,• 1.1• m:uol•·l~· ;u·c••:r Ju•tlll.olll'nlo•u,.•r.tt• 
.''in ••·u l'i•Jlllll<> <'III rrl.t1 :ru ;, 1<<1111:1' ,. 
/<l':•l'lllli'O'IIII:i ~lii<'llll'' 11,1 Mll'll'li~o!~ O! lj\11' 
lill•rillll tld<• IIII< '''" lti,•l.,ll'~ l'llllnlJ· 

•lur•·• da '''''''''~" llllhlu•;r l' urn wcan
~.,l·t•lr!o•lr•r,.\ort1~-ru~·nl,lllt'i. 

Utr•l~m;,ll;tr·uii!-HI. h.'onlrl't'l'ol!n ••m 
~u~ 1•11"-l":r llt' 11111 lur,a• ri" ""hh•••lr rm 
U~r~·o·r•uliloft• Vl•':r.'iWII•riillf:lli<l'<·lr "''IIi 
ll'~l'")l;r "'~~~ jwtlr.:u:. · I''" ,Ort ~ 11 jl:ol .. 
"" /.,un•:·" ,,,mult'll .riou1o:11 \','1\th•lm 11~1· 
WJJd .\t;,n!ple·"-l'('lll!l ;,,.,~, ro:or·r~o·rll;•n·• 
l'ut t• I'"' Jit' .\l,un•l 1;r.,.,.u:um •r•wn• 
f~nli!~•• u wu m1ifl'~''"l"'lu11 I"'"'" •I•• h' r· 
i'••rr,o rj;,,.~ Mil llt•tnrl-•'t o•IIIU <lo• l':oll'llh·• 
11~ o'oiflllõ<l >Iiii~ ~:•lill•••ll',ill llu';rJ•·It\c• 
rn:u~ tr,ullrlllll<lio<lr• r ;u <~l•n•t>ti<'U ~ n ,.,,,. 
l'l'f r"JII<Ii<illl'llli' "•ll~""'lh'llh•' h'•''lll'U> rtn 
t' .on,nll'ntn, tlcilrc,llob •:r.rhoh•J<.rrlr riu 
~··ui l'lll(<lllllfll\'•111<1 III"~~~- .. \h C>IUohh c 
u•fl•'-'"-~ ~.-.l·r~ l'l~r•·J r.-.. ~,,-: •. J:m cur~o 
N11l11'1 tio• !I.,;~ Ulllll:ll~. ~-ll:'r~ll H.I~IL'hl c 
'.l;•ur;.,l :.•,l~tllr,t'. tl.>t'Uiiot ~ J:f.!'L' ""'"• 
r!, I tl·''·l•lror, 1'1'.1~·;~ ,. J,rh·r;•JIII "· n·uu.~·~ 
Ol~ 1111:11~ il\'t;olll ltt:IIIOI'olir.! 111~ 11 f;ollfll' tlC 
o\••;,rlo•llolil IIIIIUI•Iit. l'r•t dl•lolllll' •·~~~· 
I•NI'"lu, "''III ol\'<'>i"'l ii• tul,)lllll,~ol~ ~· C!t'• 
!11:11~ foi!'llltl;,~l','l il,õ.> Ui;Jol'f•ltlolll•''· Olol~ 
I'IN~'o:lrl;, 11<1 ~ut'lli'lllr• ck llllllli·• jiTi•ll. 
Mu~ .. 11 ~11..: l.mt:•~ ~~~"• ;,. o~ruc.l<'~. orur 
~;tn•IL'III tt~t'h'ú'U Cio W~ !lWill'lfU• 
llllhillhll• rlt•rillllL'~: •. ~:utr•· I:.Ul t• 11.r:, 
j.Uiillt'tou ""' ".lllll~trr, lloT 1'1•)--1~" m~· 
111111 ,,,. •••lor~· io 1\'llflil Clll~ll\'01 I' 11 )I'IIUIItl~ 
lo~.•1 11:r T•·rrr.•·~tn:lllw,, ~··l"r ii lt·urro~ 
trlult'('UI.Jr t~•·lr.l cl" L'ó<l,rr . ...,hn• o~ 1111•· 
C::~nll'llhr~ .!.t ll'lmu<illr;•rniN. ~r,hre ~ 
rtl'll'l'lulll~~j" J;J• 1/lll"'h...k• iJ,,, 11'11/('· 
t'lllil~ 

Jlr,;t'lil'nh·ru tt~~trn J•r.rllcAUil•ntt• .o· 
tl!tllll. """ IIIIU!I';ll'l li•ll'il. >rU lll'trntn dr 
;rhnl.:llo!t'lll t' ~~~~ ll:i.iu 1lno Jlrtllill·rn;r• 
l'l'iliJiit'llll' hllli/ollil~'lli~l·• ll.o t'jl 1~'•1 

~~III J•o>',, ltlr.ll;< ll''rtlto '''~llo;n do'J<;<Irn 
\t'~, ~U~•lii'I\U\:111\tC\~ \r,l• ;.:III'·"' L\-.• ~III· 
port.\n,·Jn tl•t•rt;<l p .. r •• "tlo'"''""ll u•u•mo 
!la l"l~w11. 11111 t:IL'II'•. "'"'"":'• nrw Mlil ~ 
U.thrrlrt. "llllll!n l<'l'll)ll!'lllllool'lll'',l,ll\i'oo\,1 
,rl.t.·r>~ll':••··lruturJ "'q'"""'..r .r .• r~t • 
:~h:rlli1'11IJII:<rl~•tl•'õi 11:•ot'l•l 11,11<•:•rr,r ~~~~ 
llillloll. !lt• \'11111111 ~ t11•c11d "'IIII I' ol 'l'l••llil 
tlr• ,'w~<lr.u (;llL' lt'oilo,rllru llllltollilll<l 
"~11ltlo' ~111 l'l<lllll th• \ ••·1·1 lk'lil•lll'ol 
1!1'1~111 u r. J·:mr~•·"• r .1 Tr.lll•l"rm·o\';'" 11.: 
11.1~", r••.:tt~·h \'r :r~'""'''!'(;,., •la t.•tl:,l\".1'1 
r·onlll ,.,,n~t.t~ut;• ri•.· lul~rh .r,•' •lt1.11<1'1" 
clu t'<h'r~or~ r uu:un~., '· ollll·"'"·' •I :o •• pro 
Jol'lr•l~tlr·• III'< I'•'''"'"'' ,1 o•\loillol\ •. 11 tl,r, 
11'1~ 1111 t'/1'11" l~o:l'il'll'orot l<'llll'fll\illl.'ljlnf• 
tno•i\Orll11llo• IIII' IIII' r h•/ ollllh III ,11~ l,trl!i• pu r 
,\\lltl~~tl. 

11 ~· 1:~rulu :rrur:u. mtrlul .,)~ ··••11-rt· :r 
t:tt•rroohu:rlllll'•l ""'' "ll '" •'III '•lll>'<llll'n 
jo,'', (UI ii •li I jlf'(lll'tlol ',•III ) I' ,ll'o<U •••IIII' ~ 

'/'111r1.1 o!J lli'lolllthl,.,h• l"" !li:,• ,. iii'IJ· ·' 
llf<ll'M'II),Ij/1 IIII ·~·' :••llllol olo'illl,ll,,l 1·: 
rmh'fl'l'llllolrl!iill ,l<l••loo•!•t I•••· !'h' til•<· 
lritljlll''"tltlltll:j•lo'/llilo·loi/,'"•'"'·1• ol 
tHmtrllrl l'>l;tlll'h'o'o'll•l•• ,,. "" :1 '"'"' 1111 
j10f),1<:tr r11111 )lj.,)<l 1! I lo 1111,1, ,1 l.ilolll~-1 

l'<llllo<h•t•rl,ll'llill'lll.o'' '''''lll'll'l,t 

:'o<'II,IIITt)·"' "''lo•,,I.IIIC'.,If,loJC',oto•!ll'• 
<1.rtlll'tlh•<o•o'o'ull·•·•111•11•"•·•••t,,',, .. ,..,,,,t 
U•'lillltlll,<•h· l!"'•frolol ,,, q,ll•l' I, .. 111·111· 
\t•\ olllol\l'l'.oi\;o 1'''1•~ • 1l:• 1 •<111)11 1111•'111•1 I' 
do• "lolllol.o1'1"+1,1ojo• ,1 !oiOo•ool!.o '•"'' .)•I,(• 

•lo•l'ul:o•<i•••ll•'"''l"" ,,.,.,,.,,,,,,,,llh' 
'·"'''' ···:·'·'l'·•·•l•fllh•••ll•l·'''''" r.,,,.,,, 

! I•IIIIIOToll+' Ol•flh:l"•lllll,ll' olil lilll"lihl rl,l 
1'"'"''•' :·· •••·•· <I<.'• r rl,o ru.ru , .... ,.,:,,1 
l(t .. .r,toi .. lo• •'•' ll<lllll•l!'o)ll f,·ll.jll 1'1< 
,,,, ... ''·"""" !11,11'1"''"'"· 1'0111111 1''<1111~···"11 
11• olo lo'lloll"l•lil<'ihul<olto<O'·l•·•'"!t'lll 
pu'!)>ro•oil•·•rol.<.li•·•·<llo••riii'O''l'"lll:l'l.l 
ii'""''' i,,,_.,.,.,, .. u ''''"''''''"'''"'~'~'1.<' 
'I"'' <h.,;"''"·'''''" "''"' .,;n.> •IIJ~·r\l'l.ll 
i" IIi•' i'"' ol,o ro·l.oCIIIII,o•l•• <)+<•' lh<'' 1'•1~· '"h···· ........ ,_,. ···~ 1'11111' ,,,.,,,,,.,, IIII 
l··rr•<llll'lllo. 11'.1• ljlll' lllljoi~• <••111+1 1)1'\<'111 
~··r ""'''•'·'""''''''~'•'III ,n,•··!t•.•t•··"'•''· 
;:• l''r'l·•• "''• <iii.' 1to:.1111 <·HI••' •I \,lll,n'o'l~ 
;o-.111 lo<(,"'"" jlloH'I" "" o• illl•ll(I'O'I!III'II· 

""~ 
\ j<,<tlh 11<• 1'•111 11110'1,1 ,,. ,1 l'o<trt•UOI 

,u·.o<l• ttn• .. ,;,. Vm-·h·m. n.•ll "''III <lofu·ur· 
o/.1111' • 11111'1,•1 • ',, ,o·~l Õllll 11:11 .ll.oll'' li i (•~> 
~:!<'""'· 1·' l'rutt•.,~•r "" \i,oto·,ll.<ll• .1 too1 
j•1,)111'"'1:no 11 /;lll'f•lt' <'•<'il'l•'ll \11'!<1111 
),ll"'llll<:ll•''llllll.ll,r•l'l'j>.llol\o<llllll):l· 

t:n ~.··'''I''·', •. -,,..,,,. •I•• ''"''""ir:< ~-'·'"la 
,,.:11 ···k\',"'"''''"''1111'11!: .... ~.-...... ,"" 

• jll<' I"" 1 ll o••l•l illlo'o,.ill i! !<•<! IIU'lt:o illlllllh~:.t 

'"' .lli'lllllol llllli'il "''''"'' "'"''"""·"'': ,.,, ,, ,, 1,,,.,,,,., '"'' IIII I''''"'""''".,.,,, ,,,. 
l·•~l••o· n•rtmu,,: 11 ll"'lllf,<h•olhu • •''"'"•~"" 
~,1, ,.,,,,.s,,-, .... , u:• ~~·· <S.•,r;ol'"'',. ,., ... ,·,,mu 
\'tll'<'n'l'l'llill'lliJ'IIIlll!lfi'I'IUjl•fó!'' 

l-:11ti 1NII r:r,llol' :twu;omliN/'111~11'11'11 
,\•l·•·r. • '"•'l•."l'h•·rrll r: • tll•~r;_,..,,., ,. 
lltllll;ilih• ~~·•:•fl·t.l. ljlll' l<'11rllll '·"·' ,.,,, 
1trol.rllllo< <'III t,ll"t oh• t;u,.tt•m I••• 1·~11· 

llu!tl•·~"'" j<l'<l•·•~·l ''"'·'"''""'''"' oh' 
f-'IMI;o 'fo'ljfjo'ol .11,1 1-lllll'f•llloi<io• tfl' 
Ô(U'I'I"'' ll,ol I··'·'"" ,, J•ro~il''"'•l oJ,, l'ur· 
t 1•r>r<l,lllt• "" l'r,tr:.• o•, t'lll ~•·r:<•l•l:;. o•nl 
1:•!~. ,,.,., ....... u ill.llllljtil'. 111"•1·1 \I'/ ''"t:lll 
~~~IIII" "'r •I.• l·t·llh,l/o l•ulrlt•o'lll': • tl•r liU~I 
lnio• ;""'"'·I' <'III .ohnt <h• I'•/ I. fl'tf 1'1"1"" 

r:, ·!•· r·r .. w .. ,. ••lllr!l> '"'·"""'"'·'"· '"' 
'"'"''';,,( .. '''''"'''r" rt;o ,\t·:ultllu.r l'm•· 
>lio 1J,.Oio•t l<'llllói'I'Mii!••flrlll )I,Jr:ll'r.<l+''l' 
!I•"'"''"" ~· • .,:utoluo'lllt!•t,;nlno(lo<' looll'l~ 
illlo)'IIOIIIII :tt'll/,,.),.111.1 >li<t'•l 1' to:lllj<l•' 
to•mli•l l11,11.or·"' hto\',lflll'l\11' 1'111:ut:ru 
,rlt•r,,i,o l!t'I\J•II ltt•rtun J<,lr,, rr•:.1.r11 o·lll 
l't'llll't!IU;J, ~ .. ;llluli 111"1• 1"1<1•• loi~·I,,IJ 
/IU<IIt•:•ll~: .. u 

(llll'o~Pii'I'•M"•illlu•. <"•<111m11uu•.u,, llih•tt· 
~., ;rt .... l~lk t•wntruca. •11'~1·"-·"••!11.,' •' 
lo•t<ll.• <ru:ourt.·:. 11"' '<~lur,.,. ··~r···•"'ll''"" ,, 
U\ t•rlilll'•íl>· ,,!,,11~•- 'loiJl<' 11'<1l'lil o:,l 
Hd:lli'•llf:":l'lit rJI :tl'fltli;lol+~,,ohollO:•~<I•' 
!h•. ,,;,,,,,, ~~~>NII.I•l lt't,tr t'lll l'll:oiol u~ 
lllfJ\-111111'1<~ ~n·l••t.o•lll~ t' n •·""I"' oto• 
r:r:•t·rl.l\"•'"11·< .. r:tl•·ur'Ol.rlt.,.tohrouurorur· 
l'ljllot .:,, •~1~1\',olo llri,J l' :ur l1'\,10lu ;r ~u~· 
IUI.rr tlll:.r r>UIIIIIfól rll'l:l~lll~ll~ ~~~~~ u o•v 
1<;1~11 '·•1•~•. l<l•"llltlira~olfl n 1'~11111<1 fi,• 
~~ :11 rt.ll'•i" r .. u. n ll'll'"'r 11~ Ull'lrr~·a '"''"' 
l'.1fl,l'.'lt .h•tlll./ll',lill';lllli'MII' -'<IIU(IU. 1:,..,. 
t"••l•rn• •' il<'>~•nt~i\o•u ;, to·utiJ rt•/,,lt\1,1.1 
tlil 1~1',1\ ll,ot•;,r<, \o'rl:<llll'llil' Utll.l o/;t• lll,>lh 
11!'1~~ t't•ll,ll1:.::\o·~ '111 t-'r,tr.t'T'''''~'''' 
lollu\ u.ltrm;~ .. 1"••ur.illil;<•l"' I' t'ul,l;lt'l:l 
11 ...-r •·••rrfl~<lll~ r•rwrnll•'lolillllot'lllt• rwru
'"-l"'"''lll'i;" .r~ ~· .. ,ra t·:•llill'loll l•'llllil 
troo• rr;ur•f•lllll~'ll ii <'U•trul•u:r;r t•llt 11111 
r:nnu ltn~nrr:onlt•" rtm~mlrll 11.1 ~~·Mt:.t 
('lltlll'lloiNIT,"Itll';o I' <!Ur ó<t>IHllliiiiiiiiU ~~~ 
llnr,•<'ll+ 11111 ~" \ '""" ,...c,ru 11• ''11-:t'll~ e ii 
<'I'UIIl\':oudolUnll't'f!o(t 

;.r~~ u "•r•:"" ~~~~· m~ lur ,,lrrltuft.u ~~~r ii 
r•>\t' ;,rlt~U f,)ll IIII' 1'•'(111111' 111!'>1111< r•• 
lllll'lllollll:lr •·•~hl~jUI'Ill'lo<~ I' 11111/11:; H~· 
r.<Jt"lu-ill'•ll:•••"'~· 

fnt i'l'<l:<llo<'lilr u •l• ... fllll.'!lil tt;, to~rn:t 
ro•l;olll'l'lll ~~~ rr•'' lliol~lt 1\lh' lllo•\ DU ~ lur• 
tn'l1:.r "N ''~'~'''rt··--·,,, ><rlrro• a 1\'''"''r •ln 
~·•:IIIIITlllll'lll" o'ot-1,. <111'<1 1'111 t-'<-'11';1 "I·!•• 
llllli'"tl''"ll''lll<t • t·~•'l'l'~t'll ~:rmlo'lll rtr 
o;ut'l·•llh lllfl>llo'l'rorlorrr pu r 111r1u 1lc oun>· 
ll>~~·u.·~ ~ur;r;llt'illl' m~ll'llllllll';r~. ~~~ r~n· 
rt'<lr••r' .::; lo•i><«ll'u~ ro lol\'1~1101111 1111\t'tlnl 
'I~ 11111ru~. C(t,, l•.rr.rrt•ln ~ i'hill't• l~o<fol ii 
('nmpr~.,.n~.'lu ~'" /cnumrno~ llllhrr;u~. A 
1'\llo'friun~ pnJ1• ~U~<'I'<l' n~ ruut'Cillt~ 
ur;th l•l·'llru~ :rr.rn1ot1.1tlu~. tn~~ 11.'1,1 •·~h~ 
I•W<~I•·~l~rn ~·,:.tr.rm••ult• ~l'r •li'IIUtlolu,., A 
•••JI>•n·nrr.1 '1• c•·rl,r ,. jll'rnr~H•~·,• t'lllltU o 
w•t••ut'rll••rr•tll,U':t :111~:"· itllllllll~t:llll•l•"a 
o!o• 11~1·1 l'~ll,ti11~.1n nr.rl••nr.rlll'il .\IJ~ o 
jlflr.o"l\<l'l l'r<,llll'r fr~lr!•• 11.1 ntillr•m,;lll'ol. 
1·:•n ll<ill'<'ri•J "'ll'hhl,l~lllotiiiU, 111/ltllo•llhll 
"'""' \rlr!,1•11'itol 11 l'l"l""h':tu 1!1• mrr u 
ll>'l\'·;·tn""~'' purn pi>•lo• ;ll<l•'l'll<!o•r ~ 
li'õolht .. rh•, romulutoloQIIIt•tllllh ~1111~!11 

., •·• ! >1111'<'1'•':111. )IIII' ,1,•1111 tlill'r ólftll• 
lo,rn.o,..lll;l '1'1\ll>lllfol"'llollr,l'l' 1l01-i llol' 
h,l!uo. hlo<1l·lhh'lll,ll' ol•• ltllll'+l' l~>n~•~ 1 !1'~· 
•h• ..,,..,h,,\, I ,ll!r.ll<t'l' ll1tllllllun .. t III· 
11•11' •'' III' I••· llto••ih<'. ;r hlfllllll,li',lll 
lllollllo loll !1,1 il'l'l'o!llh'il llllollllll'ol, ~ III• 

11111.';,., I' 11 •••llllllll'lcl~ Jln klllll•lr•· '·•ri•· r 
lll'h •'ill\llh'llloltll',llil•)o,t,IJ' 

~:rn l'l'ltw.•h•ll •r•1:111tlll <·'ind,ll•h• tio' 
rloulur~<llo. h'lloiHu IIII' ri .r r~·rr~-~~~1.1 tjlll' 
/i,'<'lol hil"li'l/1 l'lll 11111 •.+'ioll'• ''"' o!•l 
llloiii'U<,IIhn !t,llll'l'• ,J.n'ljllt'l, /1,,.,1111.11 '1. 
... 1•1<' ,, •• ,, ....... :,,< ,,,, llil<'li\·1·' ,,,,,11 
nr~ll\',1 l'o·rr:ur.~uu J:tll'h 111. ·' 11111.r ~oll<i 

1•1111'1.1 "''"'''"•''""'· : ••• •'1'11 '""" ''"'·' ~ 
jl,llil\'r,!'l<ll "'l'l•l.<h'llltlloliUIII,I\',1 )ullllol 
klllilllll'llll' 
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I· .ou 1•1;.,, oh-!1•11 ,, Ulll hl'tlllllol"lll ~··n o'!h 
fru .. ll.tll. M<l•ll' ,, 1:,•n••r.•lll•ll•'" ti~ 
'ft'llfl.l tl,rllo•l,•llll<lilliP ilt'i•ll. lr.o •'·l•'lolil 
~·' ut•unr!h.<l.• ''""' ,, T<•urr.r <lu l·,u,h>'' 
t:l<'<'illltllillill<''llll. lt·lll,oilllll'lirltlt<'<•"<li 
.. ~ u111111n, r. ,,r,.,,,. "I·• ''"'' 'i··•u:o ,,,~ 
!'hl;r )oiiJI' !lol l•flh-111 l(ol<h,l l!.o l'r-,r ,\ 11-•' 
jl;lrln';ll.l' o·l••llll'ltl.ll<''· ,, lllll!w;.~,,., "'' 
11111'1'11"~'· 1'/o'tll'IOI!;,o~ll!'fll ,,_ 1'1<111 ;" lh 
ll'f ol\'io:•~ /r~··,j., 0' flolll ,1> lllh•l ;,. ;.._,~ f,,,. 
li'~. l'f'lll't•(llf;<ll•lll 111 l''lilfl''"' M<i.ll• rlll'o 
/r.rcu• n:o rl.ol·"'•'<'•''' ri,, 1.111'"1'~1.<1 tliil'•ll! 
oltl'lill"ltll:llllll';l (' 11.1 l'llllltmfru.o:llil',l 
tr:r:olltH·,l 1'<11-• '" ~rolllolt•• llohiiii'IIIIO•, ,,~ 
,.,,,,,,lo·~ ,.,.,,,,u,,.,,, "'' 1'1'11':1 ''"·"" ; .. 
•lrfl".•'' flr• clll1"t'llt" o• h'oJII;h :•;•:uo·r, 
l<'HII·iilr '''""'"•'··r·,,. """', ,, ,,.,,.,,,,.- ,, 
1~r .ur.tr• ~~ utr··•' ri. • .';, . ..,flor, r11i 1 o ,, '''""'·• <I!! 
11<11" jn•tlr,r I! !llro\1!111 III'' l!.t I.U,J •' n 
n•m·um•oJIH 11·"~·ur,~" n•h'>l•·:. •nl, ~ ~r,.v 
rl:o J:l'illllill'i<ll lllol\l'f•,rl ,, 1\r.nulo '"•li" I' 
,,,, :.r:r~"''" t'Jilro• ~r !i't'lf•''"'J'i"." 111.•~ 
no·tr:.rnu, aulll':,,• ,, l•~w.r tl:r• raol•·••··,, ~ ,, 
llliUI+Io ••uh''''l'lll>l• llll'oll;ll"/'·+111 I 'lo,!''' 
t'l'''"'''lrr.r. rn:·i:·l'l.• t• •:r.o\11,"'·•·• ;, ~~~·· 
t•··r•u:ul;..r"ri•IN'lllll< ul'•lli.•·•••d:rw•· 
l',,ltl'il fjUolllll"il )11,'1111' 1!.1 11·1•1 
!ll\ll\!1111\';,,. ''" 11111111'~'· ,.,. ~; ... 
I<I'U)," )11/tll~lll"l'!il'f ola m:th'i'l,l IJII,.:' 
~~ ,. l.o t'''''" · lril>l'·ll"'"' III•J•• r,.r,.,· 
!l'lllólr u• r·.•n•r~· olt' l••r•.~ "''"''fl<•••'l• 
!1'111•> ll:ól!lllt•d,,t("'• •l••to•J!d.• 'lllot•lrl:<• I' 
rllllllóhli•'l'!l,llot:nh,t'dllll""lh•o·;•li:lro' 

('UIIil';lll>lt•lll, l'lli!illil ll'l'ljUI'Iolt•r.•<•J1lo•, 
;J•l r:•mu.h:•~ r'~'"" lll>lllll~•· I to• .1:;,. r· .• 
IIII)~·: !'111 l'fll,o'o'l•<ll, hlol/o: lo1 11ol-'•llll,•!' '" 
L'"lll l';ruh, cv:'tllru•·iur•u tr.olo,.u,.,.,,_ t. :r 
\1.>~.; de t:m.ro.rr •• ln nor·ul'•t,ll',;.,, ~·n:· 
11\1•~ 1< n~nl\o. i'"'"n;, 1rr.nhor • n•nt• '"" 
prulo·t~ ~;ul!llrlil> 1'~1~111.<:. rJ;, il<ll<~ .\h 1·•· 
r:"~,.,,. r"'" a ""'''"''"'".,r •• ~ •·~lt..,,•:•r. 

:: ·~ .. ~·~·::: ::;r, ~; :1 ~ :~ :~~;I Ji ~:: ~! ~:: •: ~-~ :~~ :;;;:~:, ~:.': ~ :.· 
Jll\'1'11,1\o·j IIII 1'"' ~'ll'õ'f,l li~ 1'111~•'- !lo.• 
t··~rw .\lt·•.•"'' i'"'· ..,,.,., ... r .. -. <h· .,,,,1rr:,, 
1--11'<1011' >1;,1. t:r:o:o•!t ~,.,~UI (hll/il.jfl\·1•• I lo• 
!IUof .. lo+.",•h'. lltl/l,ll'~l,,r;,,,,,. lto·m rto• I'; lll 
~1'11111, m,llo· ~·~;.n,i\,, ,, "1:1 rrnr;t ,, t'''" 
uu:ru•, ln'll 1111 <JU.illtJ l'hiU<I~i.h'• l;dUtoo· 
,rmrrrc,nn~. ~~IM'r,•\ ~UI"~~~~~~~~·~ 

\'o••~•l !;j~K':I. t·~lil<'il l'lll 1:••>1:11'.~1! 11 
cli'.llll.< !I ;r 1~•'111'~ ,,runur.r o• ,., :1 <'\lfill'l · 
dU.::n.r :• i<lll'ltl'uh• r'•' r:r:t•lt'll1 rurur.o ço 
n:r.: ... rnu. t• o·u•;rr,r ,, .onlr•••llllli~rnu J•,,. 
~1/11!.1 tlt"'''•' ;, loor.,r,:,,r,r. <ll'!l'll<lru it 
1'111 l'rot,o•llli,,II<II•·r , ,,,uh·lll~r'tl<'1 1 \l,' "' 
'""'"' oll\'IIJ,II'~ nr,•lll/1'"'111 J htl),lo.o 
•''"""''~ ~tllo" !),,. ;<)i,,.lu_,, 1!·11•11 11 ;r ,, •. 
~•11'1.1;.. t-.,T\,\ ,o li o~ "'11.'\1 ofiWY•Ir .tl'IT><'II 

t.rr;,uo ,,r;::ru••'";''•·•''· p;or.r •ru~·u i'"''''"" 
lllll1t• ;rlr,~·n•·;urn ""~'·'"'' u~ r r ,<hJ 1!1•'• 
~rllrt• ~ l"'rnu;l 

\1,•• "''"~ ~J:U•·rr •• r.ttllnlllll,,.,,ll' uu·,ur 
~•·~ri r11•Ur.• "' r•·r·•~"' 11·• ~""'r:l ,.,, .. 
ntt•·.r, t·umr:~ J ~l!i'rr;~ma. t~·r~ !urm.r~;,o 
1!!' ""' ,~ .. ,-,,rnfl nnllllfl~l. c .. nrr·., u ruur 
t:tn~l~u. l'llllll i• l!HI,I\ iii. !tl(lll~~ d\'llllft"•· .. ,.. ' 

,\ ,,.,._., f['>!K'iln, 1"'1'1'!'1!'11/llll~u•. 1~1111• 
J'llfl't'•'l ~ rt·~lll<~'· ;:rurló!t1111ll lll·lllilt'~· 

ru-, rhtlu..:uu 1'11111 l•r!l•r•'' I'""''·''"· 
[l>l\I'I)IIJO•Iit'UIIll'll): l',l'''I'IIUillh'lllloro.-11,1 
,\o:ir•l•'lliiltkl'll•;,,,,.,l,ll-111·"'-'"1!1'11•'" 
t'llllo~'il<ll U l'l•<"õll/l•lllll I' r!I'I'JIU ii 1<'>1• 
l<·mr:r "'"' t'll'l\!i'l,r> ,. lllh•lo•o•hr.tl~ 
~llh'l'll".llll~ t11!olr,r :t l:olw••:r l'llllll•••i" 1h• 
\,1\ l•l.oolf~ ,\Jlfl.lllot'fllolllol~ t!o< l'tll\!\1'1'•>11 

o\op,E\',\. 

1-'.uuu .. 1'11\ 1<~1•• u nnuwlu. t·cr••:r••n ol•• 
lllllil UIIMilil "''III 1~\lill, IIII IIII\ ll!\1\h'l\l 
~lllll<h .... (MII/l'>ill,l)t••lll';lllll,llllll'll!•olllll'tl· 
llll'oll'oill~ll/;liiUIIIolllhl,llltl 

:.iu11r;r ~>~'r:l 1k11t.11~ :IJI>olllht' 'h••" nt'lll 
1•lu ;I mo~·ut:uh• j.,, 111''111111' "'III •<'l 

,.,,,,,~;urh•. '"' m.nl'"'""' u,, •'"'"'''·' .,.m 
fl<'llflilf jH!NII> f!t• l'Uill,UIIIII I' (1~'11•1•11 .1 
r<t•'•lllo'IU'I~ oht t;,r,rtlll tlt' l1r.w1 r•:. ~~~
l<l'<•lrHin ro·o·n "" ,, lll),lt"llf!lo•l,t<t.llurn• 
dr• IIII•\ I IIII ,\•"'I<'IUII olll"''llli•lh,lilloll'll'll 
lllll'ol 11111 ,.,,.,r,·u o'nlo'l''""' 'lt:l.l ut:.1 
tll.rrr.r llt'lil lcht•nt.l<lo•. )"'/,< jl'"· t•o'l,r ,(1~ 
tllllolllo• ol01 t.unu•m t' l'ulltr;t l<Htit> 
IU':IIU,r. 

J. lo1'l1r l~tf'O·•••Nillo·o ... nro~· t'••w••fl~ l'un••r· 
>MI~·M! lo~~~lo/',"ln<t lk· ~:•11;+•1"<'~" frollll~ ~ 
wltrlnlrr·h•r lln I, . .,,,,''" I'•" <IIII"" )>ok·lt•.vo•• ",,,.,,,,,tu"·" ···~·l+·t>·l~l.l• , ... ~ .......... ~···· 
C'll:r~·~;~• ~ "''unlit•lhh r ·~~~·~·n·"• 

I(:ll 'l(···,l . . Jl ~. ,L. 

c o Séedn 20 

(I f~rllln 211 I' 11 •t'rUiu 17 /111'~111 lol'lll 
tlri.'liJ,1 o~ m~h r~'L'h!olllh·• olo 11. >l'tl~l•t 
i~Jnll'lllol •·t••r•llfl•'n lt•lln·lr:or ll'lrlll'ho ;•11 
l!t'lll'lfllillll\111<' "'l'ollu di•> r'""'"" 11 M't'UIO 
IÍi (!\'III jlllrt'lll rttll ,, 'I' I ol!u ~li l!<rt <'<'l 
lllllll"'tll" hl:·•lolo1 <h111\(',lll ~; 1\'f<l,l(lt• 
tjll<' « ~rrul11 l'i l'l'fr•"·l'''''''i'U ~·• ~~~~~··· 
ntl'lllo tl<lllilli\'tlll:o lo'•'ll<dol ,1,1 fl•.tr:t, n~ 
•rta ruw~•lrt.•t"'' ''" 1<\<·1<~1.< •••tll'rl<nt'htl<l 
rum ~ h•lll"lll•l;•'l l•· '"''" tnlllo\mHrr~ 
cuntn l;m l!nt• '''"''1'1"<1 ,\l,•·tt ~:m~it'\11. 
t·mrlll' nu ~•·•·1.:u 1;· "lll<·r,lll rh• \'l,dw<!lll 



,, > th' I •i• >\". 
ljill' t>,i•l lut;l '''·"• ou i'" o:.olro;t,to• PhJ~ 
, ... ,,,,,ll ,,ll:oru·r· •. , '•o:lolil•" r·:uo,lt'lll,ol 
t'fl•l•ollt:l\•"' 11>1 ,.,,,,,.,,.,<h P•i•,l>,'ol IIII 
~t·l·t<'lhd o hl•r,o •k Uo>.,o• llno',olll'h. o 
1'11'"1"1 ol;o IÕ•··,II.d;o.o ,olt.'IIIOl',o "•'l.•llolil 
J-'111\l,%, ,o 01111'.< ,.,,,11, '~"''~'"" /to:,o, IIII 11 

t,,lilo w.•ulo 1; '''' ,, l"flhiJ,,,,.,, •·•·•~•· 
mMI~.I 11o !H<'rt"ll t•llou. p•or tlll'"' oj,,, 
f'(jllol~·~~·~ f>lt.<l.o.:>,•rl.ll'• ol.• lllt"!','oiiiL ,j 1·1 I' 
ltolll,olio> 1·: l!1• 1>•olll'o\,• I u',.lr tltll rro,l<•l' 
lallll>,'lll IIII )('f''lol 17 ,I <'ll.il',,ll >

1<1 l':>lr~l.l 
oi;1<, ru·,,)l;,loilt<l,.,,,., 1"'1 1!1;11"' l'il"'õtl '' 
l'lrfi<• rh' l't'IOII 11. qow ;oll,l• ,,,.,,.,.:,1111 
ljllnlll'lll ~ 1:•'"''"''11.1 .1~-•lillr.~ ln•l<'l'rio
rlt'lllt'lllt'lllt' jk lh•"'•ll•t'•- ,1,1111 ·~'''"' 1\ 
(',,!ruiu tll!rlt'loll.o). ól»lln rum•l " l'ron 
CIJIIO rh•I•'Nill-'11 rlllllll";o (i•·••IJ.drlr,o O 
c<mrt•illl d.• 111 ulo,lhllo:t.odo• ... ln o,,,,,,,, ILl!l 
lfõi!II<:'Uiôli u.o~ h~ono• 1-•lt,o·, lho ~··•·11111 C li 

lima d.l~ !t'.tlll•il"ion 1\lllii,.IIWiolill~ ~:1 
l''l~r:J dn lo<'1'Uiol ;'" lul <L'fl.lllwr.lr ;o t•l~ 
bOI~t;'to~ 1111 C~~t·,•,j" ..:~ t;.•pJ,"k1't•lo\[l\l, 
c.n co•n~r•JIU'I\1'1:1 <1~ J,·>rn!u•rlll 11,, 
lff'l,tltl'l~ô!llt• tlul·.~jl,l(OI C !ld Tl'ioi~U. CUJil 
mNIIrt prmrlJloll rnut~e ~" J~•rrn olll•rrt 
f-:111~1('1!1 (1 CtJI\I"t•il<l di• ~:•fllti'!I•Tt'lllp!l 
como un; f'P'''''' r•t.uon 'l"~olrlno••~·l•uo:•l 
d1•lart!ll11• nltlrlt',l llldt•fllll 11~. l'llnl Ir~~ 
cllflii'U~/Ic~ dr np;,ç<l r 111!1<~ 1111111"1•'1"1 t~r 
lo.'llljiQ, !UI (llllll!hollftU j>rJ<I lllolh'l!liiiiUI 
nt..u IJrrm;u:n )l!nl.u\l~~li"ITI n••:t. u .. ~ 
p;1(ol tri!Jinoi'II'IOII:ll 1W uon nu~·n·otolur 
Jnrrc1at rr.1 uno~ "''"" 11Wn~ tn•llnn•n· 
•IOII•llllo t·:~l\.1(11·'/"rmr"' ll1• .lllnk111nkl A 
wl~~tiu !JU:Idtnm·u~lon~l qlir 1.11 t·~~~~r 
d .. um~ '""' ... '~ 1•1'~··,.,~ fli.•Uil~ ;. outr~ 
rDrre~p~mll• ,; 1l'olll~lcnn~t~ll ,,,, l.r.rrnlt 
~a: rt~lrol•·u~.t,. l'•l':ol"i"" ln!llu;,·!l~tu· 
na I• r do>ll'UijlO d•• U!liii!N·n~tlur llll'rr,;ol 
~lt~dt• Olill'tl í'Onl ;1 inlf!~IUI'dllé.O t:•ll;l\'1!• 
TC'Illll.:O d~ ~11nl.•·ll! \1. •• r~l';orr• tr,olomrn· 
~Jon.1111~ lk'M'oorlt•., r rtlrnltJO i'"'~oll'~m 11 
JCI" !'Isto~ l'llllW L'il'll\l'l'lu~ onh•llf,ull~~ !le 
11111 t:~~~~~·~1·rmpu r••m 1,11;olrll dilnl•ll· 
Wc~. f\IIC cun~UIIIill•• o H:rdJ!I~;nu ruu· 
Ummfl~lco 

0 CUIII'I'IIO ~~· t:~PIICII•TI'Riflll da 
Rrliilh•llli!tk tl'•lnl.l ~Jiilfl•d:. -IUII!I:o 
r11m11 llMol '"'~''~'~'' 11e tll.ulllllllii •row1rl· 
dilllt'll~lloUill. 1111111 o Clolili'lll<'lih'. lolil~ to,"m 
lndi'Jloi'n..,,\,•1 ,\ ,;t:o.l\'•'~ 11>iltl"u r.1111,;ol 
mi"OII' 1'11111 a~~~~ ,11 ill••,oliw~.;,~ rnmn E·:~ 
p;l\'0 'J't'IIOJIIII'IIf \<t :o llll:oiiU olllllt•(I.-OM' o, 11 ~ 
11.,.•rl.1 ll;oUo•l.illl ul:,.h• 1;,•ral. rwr,,l;, '"'{ 
t:ln>ll'lll ~~~~ l'il<o •I lllllo•IU\'•111 ol~ rtlr 
\';llllfol •lt• 1''1"1~-u, I•IIIIIUIIIITI"IIhlloll;ll, 1•11 .I 
~'"I'Uiuho '"'''" r"'''""' ~, . .,,.,.,,,, ;,,,.,""" 
llll'lll~ll!l,;IIIUI,o 1'111 11\!•;11101' 1~1 !• t'I1IU I•• 
rnnm um;1 ~''""''''''''~-.~~, •'·' h\•11·• u: .. 
~llfl-t'lllt'+l'~ I' III'\~· III IIII '''1•·1(11 1'111'1111:,11) .. 
!rUIIIIH'll•l"ll·ll III"HI.ollll J:O lo·n• '' UI· 
IIII''•'" ilt'll!ollih' lj~l' 11 I'•IIJ~'U ll'•r•1 111•'1' 
dill;0!111•~"r tk 11oa· ;o .u,o 1'111 I,IIIII'J l)l'\''·' 

!><' ckll>l'lo~~r a,, dll!ilblll~·"' d.o lllilh'rl/1 c 
t!;,~ !Oif\ a~ t'XIih'llh'• fll•:rp.1(n·Tcu,J'o> ~~~ 
1Hlll'• tia ll••!;oiii':I!Mr l;t-f,llt• IHÕn lllll)• 
liphflllitdC ri"n\J!IIII~!lÓI fllln I!U~I111 Ól• 
r,11 :1,;,.·~. ru;alo'Urt·:.uor;~ 1 ',i,, re:,ocJnnJI!a 
1'11111 ~ t.:l:.\rlloYI~;IQ 1!1-"l.'llt'l'f"~ ~ tl~ QlloiO• 
lid.~•!•l c;~ m~I'UII~IIto t.l;t ,,,;:tt. IJ 11 On~ 
nr•ll~•:• ~~~ Jmc:~~ n:On I'N'ol'~rlfo,oJI~ h•JJ 
J•• ,~,._.,n,~II'IIGotl~nuca tu: .• l~rno:ro\õol 11•· 
t;!ll.~l~lr!. 111'1,, d~~ Jcts luwl·l·'ll'lllJ!~ ela 
1/lollirt';.:;l, 

/1 lo•1 llt'••nwlrudm.:unlra c!•: ~:uo~h:ln ll~ 
<IIII ~1111'111~ lio-'l'llll;l~'lil"i iilili'lonr;t~ lllo•!i• 
ltii•~~Mn o tcnsur <11' tlll't;•.l:ill:• !ll;tiHia 
t'IIIU ,,, • lt"l<;oor l•llr~tht'llh' ~··lll!l"lflelo tl~ 

!N•:" •· 'rln!lo, ''~'""' a" wu h111~'lr u. 
l'un·:+ll" ~. l'"t lilChl ~r IJ?M nn~l~llll' 
ti: lc',+!t•m~n~J. l.~~•c;omtr.!~;, ;, 't'clorlil d~ 
Ur\.ollt',<l~olr G•·l~' ·•o'f•• ~r•r /•ormu~~r!.l 
,~·••• ,,,~;.,r l·n• t:r~o~lllt':,n C:r<f'l\ldO \!la 
f""nL.I'rlllto1~ ll'flrla d11 Grnl'll:"•::n. mal• 
~'l"'rlrl•;lo;.ilil \,UC ~ llfl ~ .... .,,...\, ru1 1'1Mt1•1~ 
.-111 l.llll j.-•ll!rll\10 lllolll"lol~llllllla,ot;nl,oi·Milt'ln 
J~r.7 1-ur t:lr.~ll'ln t Grcmer. :'>t'~Ur.t1o> u:.e 
l•~ttlllll, U~'•n parurul~ livre 1ou seu 
rllol\'Jtr,rnta : .. ·~~~~ OtC\'5\~II:Hlll"llle 1111111 
r:~.'l<!~•lrll 1111 t'~ll:l(l~'l'rmJ!"' ~t·Nn,rmron
!"•l'llllrnclll !la 1~1 ~·"'melrtl~!r.~mtco~ 1111•· 
f!;uutnl>d, q:.~u 111\UII lnlp/lt'ot 1ouma rr.· 
'p~tlt' tlt1 lei III! /lltrcla. 1ntlklnikl au· 
tUlt<iUramcnlc""' ~lcoiiD.IIID tir~vnatao. 

O Mll'l"" r~pct;orntnt d;o J!~la!l\'lllad.• 
Ct•tOil rm Phlt•t I"~ 1"/flll"'l r.r~VIIiltlt'IIIJI~. 
Joorlll 11 III'I'C~~~~ailcd~ ~olrnlllr '' cxl~ltn~lôl 
ru um t;"utnl)(llltôll"llóit"IUI\111, tor<t Cl~ t•· 
lnilura K•'~'11Wirt.:+l. h•~rurou t;lniiNll 11 
procur .. r un1~ r•lrutum mal~ tQml\lna 

~;:~, ~~~:::~~;~:~~·,~ .. ~~ :;.~~~;"~~~:;:~,~~; 
uomt~ .,, lrto"t'J~ t•l•'\"lrunl~l\llt•llra• co, 
L'l'o·lliiiiLlmruh•, tu.l.l~ ~~~ d~m~l~ !Pttit~o 
C'IIIJ·.o:~IJ<Lll IIYIII ~~fjUI.'m~ tJUnunCUif' 
llt'IIHillrlfO, J;.~., Jrlr~J I)C 11•11 l'ólll\1\11 
unlt~t·~do. d•1 11i•lllrl'l.1 ~·"'1nrlrlrll n.,o 101 
.;.l,~u<<~tlu, e rllul'~\'ulm,.,nl~ nAo rl(lll•·ru 
10<11 111. M'rn a turluWn o,, Trorl~ t/llanllc/1 
du~ t:~IIIPUIIIicl!lttl ~.o nolklt•lill',l'flllll'ltl~ll. 

A ron"'-'qUI'Ul'l~ (lfl·!~ I!IIIJ llnjl!ltiMlll 
rt~ 'l'c'llrl~ "" f;, 1~111 lil:ul•• ltcMru; t: 1: 
rüw;<o ~:;.: ~~~-;: ~~~u~ lll'il~llll" t: L'~ 
'"""'"" ~~ do um tilft>tl, r l!tt~•l~'''l~ ,. 
\'l'llll'llhodtt lia Iii! 11<1 \"loct~J. I lo J!tlli1Q II•J 
vl•~n mtulhi'U unfiiiOUin, ~'"·' ''ifiUI~,,o 
,,:111 ••t• -11nmrnli• p~r.uto\at. P<ll• tlt• t1•rtu 
"""''' lllo:riii!ICII 11 ma••'* Jlllllll"l~~t;uJ' 
lnrocwlt"'' t·rrrltlllrl .. - rum~ rn1 rr.tn, 
liltiollltli:l l>ur 1'\l"t'II·JII·I~ ·' l'lt•lio~,lu rlc 
I·;!P•I.·IIo 1"11\QU ~.· ~ ;Jl~ll< llolilli'•'d~ ~I' '"''''I' 1'1'>11'~ n~ ~.r.o l'.ilt'li'olr,[olll\ "'' ''ll· 
1.1<1 hoiiiU:I•I' l'Ji,l'oi llio'I>II>I'Uiolf lllllol 
IIY•UII •:l.o•to• Jlll"t'r):l''•'l tlr tn:o:.,;, 1111 I"IIUr• 
Jll•l ~.,,. m• ''''"' r•·.~\'•tH 11~'-"'''~'"" 

!n•t••+"nillllllltUII•«'.'IIH!t- IIIIO•UIIit ~: ~ 
~li'/ IU'l,o1 11t~ 11 ~;1111"'1" 1IU tiiU'i: .. o loll• 
(llôii•U 1'1111~ I" 1 \j'f~'<lllj>'·ll lll/l"l••;ot I' 11 
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' ~ " , • . ' o , , 1 . I : , : • ' • <i• · , I 11 ,. , o I .. • "li " • 

IIII : 11 I '" I , " • ' o ' I' I " 1 . ~ 1 .o , 'I '> , o 10 I ' , 1-1 1 I< r ,, • r 
;,;.:lo .o< I, >I' :~,11 ',.::1 1 .lo·,, I«'"''''"'!< •>I, 
1,,". O « o:o • olo~ (),"IIIO'I•<Itl O'•olll l/-<l' ,o 
J lilili,o~ ul .. •lo· .•" o:r· L llf ~ .1. , ,.,,. 1 ,, o,lu ' . ., 11 .~· 
I o·t 1'11 to; I •:I o I' o ' ;o''''' li·· I I :u I I I:,,,, ~~·111. 
,,,,,,.,,,, .. ,,,,.1, ........... , ... ,,.11,,,,1"'"'''' 
11••1•· ''•''''"'"'"''''! d.o ''''li''·' •.111k,il.: 
Jo.•la ..tu,oll>,l, ,,., n.• ~o:o·rr.1 I • ,,, 11 .·~··u;p!n 
oio·\'" li•"• o': <'llo.oj•l ;:.-nii.IUI'Iolo•,.•t•iolo• lo • 
lut.o """ri',,. iii!Oiol:. 11111 Jo,,,,.~ .. J 1t~•·nn 

\ T•·m1.1 ria ltl'!:•tll·l!l~~·· ~ ,, 1'•·~rl,, IIII\ 
l,m:ml:• •·•n ;,•, rtll~' Cll!iill••~·rnt•··tr:" tl.l 
llrw;1 tlu "<'•llu ;'•! ·"h··• I J·:n"lt'lll /ui 
t:u•Jh,•n• ''"''"'"' ,,,,, drriio1.o • n,;uoot 
11'111111"• n:o.olnr ''·' Flll<'ól 1111~ IJt.,.,,t,. 1:m 
1:-•~ il•••·•lr"n o l'lll+'tn>~ ti•• !"lt'l"' l••tt>l'~·· 
lroco, rrtm ~ d•·>~~>lll'rt~ ~~~ r~l•ll'nrJ:o rio~ 
/n!uns. rurpd,l·~•·•~ ol:olur. "" m••Hiitl ,11111 
1'111 ll'i••IUtlllllltollol hrl;o11thl,uir ltt•otrolil 
~~~ mr~:,.,, ill"•'~'''" rdJ•'hmNI ~ t•h•ll!l 
luto'llllmlt·u ,.,,m ~ ratoturJ d1• um fulnr.. A 
lit'~l"tlht'(lo1I)O J01fUII )III tlt1 IOiiiUIIJU~I,I 
hi!,,Jrat"'rn 11 rroa~,;u do mnrl~ln ~lurnlfll 
f.rN11•I\ llnhr 

A •lr~rnl~•rltl IJjl na!urcfil rnrtott•:r•ul~r 
11.1 h11 rriL•II u111.1 nohruh!nrle lot'I!J, 11~1• a1• 
•abl,l d""''"fl""~'''" lilf1CI•rra t~m•lllLIIIIII 
)IQr Qnt);l~ l'ii"IIIJIIIôtj!nl'hC;t•.,Jh:""'ol,riU• 
..._, li~~UII ~ dU,liiJóolll' de :o~lh'<'lll:t t'lfl\1•~· 
ru:;o~f'lo 1' uutltoliihll lP\, dt·l~"~ C'•lt'iltlld.l a 
lt1tl"\ :~• ,.;,rJ+•'UI.i'O p.wl"'"'~ il~ UrQI!III' t' 
~:r,un )w.l.r'-"'mr.rr. l'"r;o "Wm;o·lli, .ll:l\ 
t:urn h•\'o• IIII<' nolrnll~tll ~ 1/lll'fltrl'lól,·,)o 
N·•h.,tolll.•l·• d~ fllllç;,,. <lt• nni!Jt d::~ pur· 
ll\lllóiA lll~l!lni(O jl~l, lt,l!'lflll'l,t~oÍII 
prnt.~l·tl!~t.o da~ ~u·l~' l~~tnmo"'l~ tlro:m'• 
1.1 J~nr ,\!11\•rll·:ln~trtn. """'' o111J:1 oJJ (lr:~· 
o'to!Jc"l•• ol~ .lln"~lll•'it .o.11lul~hll Iii. 

Alht.•rl l·:m~l••hl l'o•npr•~'l+~lt•n a lmllllr• 
'·'HI'IIo 1111 lr:lt•;olllol ti•• :.M;·t·ndr~ :.OaUt 
llo;;c_to<JIIU ;o t.':•U•II~III"~ tl•t~ rol/lll!t, l~t•· 
nt•r:otJ.,II.t'l ~,. tno~r.lln ~rl 1l "''' ;, t'\1:111~· 
llt'~ Qt.l:uolll'il di' llu>!!·[:lil~ll'lll. valhiJ 
pnr:o ''" p:trllfllld~ lll').jlln lllh'llll t:~Aa r.
JaiJ,,tj,·,• !lt•·••l"l"'nh.o ~ono 1'·11"'1 hllo h· 
llli'lllolliO.olt•lll,tU"•Io~l:•tl!ljllhlll,l'!,i'll 
(H'III llol )l•l••;o !jo"h'l'!~ I h,,, lo• I 1 •I h•O'• 

: ~~~ :~: ;: ; ~~~:,';: ~~ I~ ;~~;·~, : ~ ',1,; I ;: ,' ;•: ~ ~~- ~:.: ;:.:; : .~;: 
t'tll 1!110, ~IIIIIJ ,l~lt•• ti:J l"'loill~hlol d,• 
limo~.• l•:l~i·h'llo 

t.il~t•rtl·:ln•to·m fllilllllilll~ ntnoltolo·~ tia 
~kt•:uoh"•' ~•l.thilu·.o. 1·••1!1 ~~~ ,,.,,~ ,, . ., 
j,,lll111~ /IIIUI:olllt'lll.ll' olll t'llllll'\"11 t1,1 'llil 
ntom J1,!,rnulw••'llll"llal• .. lhn. •li' Jl,.lll· 
111~1111 r loll•h•, f<U lh••o'IIIIIIH'Utln IIli/ 
r.unuohi\J llftlllll"'· ,, t•flllllll•bru• lo/o· lU· 
1111(1\"1". il .lh·o'.,lioC~ t,,I;JII•llt'il. ;ot•· t•l•h'r 

N'<oult~•lu·.Jlit m:1111r """'"''""'"11'"111" '"' 
d.r~o IIUlllii\lu•• tloot'.•IUI~' l'li'll'llllloii'IIO•Ih-11 
I!' i!\i h·h IIII nwlllllt'IIIU hlll\1'111;111 11. 1; UI• 
ll!fo·~~.llllt• uJo;..•rJ"ôlr !Joio' l·:~n;h•lli 11• ~· 
rlln~lt!:l;l llllrl.•llll•'llll' '" "''"''tlill'tll'\ •lu 
nm~ lnu•nt~ IJr .. ~nli•ll·l· •·:oJót nNt·lt~la I ui 
1111r t•h• 111/t.'flllll ol llitrllf III' l'l~ll>lllt'l'il\ (.._,~ 
h>flru·~~ Nrlorr 11 ltiO\IIoiCIIItJ flllll•'tl •I·•~ 
m•olt•l"lll•l~ IIUnl IIUII~I 11'"' rlr\·t•rt~ lltll•r· 
m11111r 11 Clil~ p;ortlt-ut~~ rrn ~u•·r<"n..;,,,,. 
NôltjU•IIIL'IM'~ 11•111 1:.,1\,~ alll<llt Wllli!t~o·r• 
li'lll ;.tl~•iYI~ ~o.t.r•· a t•l~h·nct., 1111 l!lil' 
rnn.; ,. mult·~tll,o•, 1 ur:u··•~•IJ f'IIT r:r .. llt!~~ 
tiClltl.-J~U fOllltJ ~~~11'11 o• IJ~f"11ht flo• llloll• 
1"0\<l:t~ II'LIIICIItlil' jKO•IIJII>I;u,. l·:tll>lt•ln, 
llt'p!Jis ~~~ lt•r u,·~~·~l® dio hlllflll'~l' lf,l 
nllllói~,'m llioliL"( ~l:or 11 nut~lnlt'lolll hi'QIIo'• 
n1.u:o, tt•mtoll"<'l•lleu J~1tu IIL'I' ,.,.., 1111,. 
Vln;t·loll• um• H:t llbt·r~·iltJ.tJ twrnullolil 
1\IU\'oir 11 lt'4hlf~oj( IMNut·IIJ:or po.:tu r~IUIIO 
rta~ l'!ntll~'-"<:,, A~ l•to'~lw\to~ 1\W!flf~J lle 
t:tn~lrln l.,r;•m tt'l'lllllll',,lla~ li~lwruu~n· 
IJ!f,J•:nr.- nrorJo.•,ull'•·rt IU,Itur 1111t!t' ~~\lln 
tlrtt•trnlnõlr u dilnt•u\fle~ tlt• mol'"··~lii~ r 
atrunro~. 11• Ntunu~ dr ~h·•·Jnlca t:~r"ll•· 
tll'rl (.~ t;tnott•ln I'L'tmllll~lll 11/u\;.r 
~ll't't;mo~ntr" rll~ltuel~ dr mulrrut~• r 
111'lml•,, ~nlr~ at-·11~• I'Onl•rtur .. d,•~. t:!~s 
lll'tllllllfllr.l llin!l~'nl /'fOYilf II'IC a 111~ 
tlnh11 1n~to tnur:•~n .. ~e~ rnrpiUI"UIIU"I'• 
tomo un~ul~luru,,, 1lt rn~~tk>rxtnlll~rntn• 
lllelrr;ol~l!. 

trn111 du MVIt~ tlh•t·Jh ~rl•llna {\''r 
t:ln:1tlrt fQIIII'Iu\·a C•1~mulolllil, uma dh 
•u;o m~Jowr taclmlms. flOI'IIIf' rm vu óe 
tC'I>Ill~·n 1\fl.ololl·mn.t•.\l~lrl~t~il•vubrlu 11 
t:Xt•tuu~l~ de pullit tllóõl 11~111 M'•JUer 1~5· 
>'ll1+tl111. t;n• Wlr. a,;u,\t•to m!rt~t1YliU um 
mo.:lcolo llc unlwr\oll l'I!Crlt~l. hlittltn o 
111111o, JAh~/111rnrh .,~ rrJUa1·6C'• d+lrr+·n· 
ria!' dn li~I~U\'Iililllt.o Urrlll. u prlmulm a 
lnlnllludr nu~'''"' u•!lolo\'111~• 1M utthcr
su rm r•P~ns.io /ol o ~~~~~~~ ru~ .lh•I(,IU· 
C:rr l'rlectm~n. o 1111L'ntor doa 1110>1111," IIQ 
tipo "blll t.•onc'',1'm r:c:. Cl trHhkll\o clr 
frl~od1111111 l'.lt.lioUU t!r~p,.·rrrllltll1, m;•• 11 
Mlltl.: bCIIIIl lit'llr~~• Lé>m.:aurr r~·IIC»· 
rullrlu uM l:,hn,o• rt'o,tJIIntkU um l!'l~. A 
h'l'tlll tio "Nn!l Wnr.•· tut 11~1•~11 fnn~l· 
dt·ra\olmt!nlto IIJIC'rh•I("•IUtln J;t·lo ll'lrQ 
rua..,· 11111\'t"lf~loil (it'lr~~·<in'"lnll· 

A tt"Crta tia Jtcol~llll!IOidi• nt•rtti!UrllllU· 
•r li lur:rl•nornlu t111 .'Ouu L'IIMffilllur.la, JUil• 
t,lflll'lllll tlllll ~ ~lllfoiiiiN Qu.'ollli~;, Cl o11 

Tt'Cli'lll (JU:Uttltn iii,.. t 'lollljlUI, NM llllllllhll 
111111~ r!'l•lt:t'U c•tlor~o~rm~ntr n Jr.tt•r•·A~r 
1"'111 'i'o•ul'lli !la lidatil"lll~tll' Clt•l~l. Hl· 
l>tt!tlll•• rm u·l~ri•"l'rt•n n tlr~cnl"'rt;, """ 
bUril tu• n"IU 01, ''"'' lt•1·nu 11 rrl~t·~nth• 1•111 
11111'11 r;o/llu lllndUIUr,lt<tl o1,t I•'J"c/1 ~11!11· 
l!llo:mtlu ~ l!cJ;IIII'III:ull' Urr.ol 01 1'•'111oll 
(JU!IIllkói illhiC~llll""''' 1 1"amllliii\~IUIC~. 

,\ I•I•'I<>Olo,'••hl" t'l•'lllloJr;o ,,,. Ali•• 111:111· 

~~~ ',: ~~~~•I: ~ ·,;~· 1<1~:-~: ~;:~·:~ I ~ : ~,:,;'. n •,',, •;: :: 'I. '," ~;, · :·; : ; ~ 1 

~IIII 1'.,1:011 lo'/ t'IOIIo;olo o•JI,.·'I t'>ll·l t:'.'l•>r 
rl,llo·l ;, " l'•ii"d 11111<1 ·11111"1'~ ;ol •lo• " 1 •·:, 
f,;lpOit'tf,llliHII'•"'Il•lllloh"•lllo!.,· io'll'l,o .• 
flrhlllll'•'' ,\,1, "''" "o\llluhou,~l ••i•lou ~I 
,,,.,,,~.. 1111'1""'·'·· ,•:11 ··.III •·r: l.:o,,lt '" 
1'1111•1\ll:•li•'r·.'t'll'IJI"I ', 'J'Whol j•,toll'llllllt 
(\>11\j>olll), ~1'11 \u1l J•ool llot<,,j('.l ol ~III 
hlliiolr .. m.ol•r;, '"llll,,,.l'•"illl'l•ll"'· o•m 
~1,;11 l,lfl~lo r,o ·''' W IWIII ojiol• ro•o'UIIill'~ól ,1 

llli!lll,hlt' r1o• '''"'"'''\ p.••lll'· fl,l,o~. hllhl 
t.r'llll•lllt'lllll"l• 

,\llw•rt J·:u,r.•lto,. t'"n~uh•r:llh• ,, 111,,,,1. 
jl<'(•lll\,ohol,ul,• oll I ''"'•• lho '<'t'llio• :u ti\11• 
/niJIIdl,l'll(lltlint'loii'IOIII,Iil,ll.,lllo" o'J',I' 
'""''•" ••.• l',\1<\1 .... , (,11111~ li1 llllo,l ,,,,, 
llli'll•r•·~ IWI'"r olul.hln 11" '"""'' ,.., ul•o 
flllillht',IIIII'HJ'lll.l:l\l'lilt'>'l•lllill<ll ,11111 
\illlll!llllll,llff,IOII,I\.I<It'llltljo,it,11 1t lô'l'h•l'o 
iloi••JM"r••lll,lllll,,.lo·• l'.ll'l•too.olll',l• tllllo!i 
~~'!IIII, ti.UIIitll t' .h•,o•l .'1 llt• t:llo~lt'lll ~·· 
i"MI" t'l'fl,lllil'll!•' 111!t'l Ulll' (ui 111ollllr tlll 
ojll~ ii ~11.1 t•l•r~. (,"111 IIIO:.IIIIf'~l'~ 

)1~110 \oo'loiUol~lf, < I"\ )'•''" "'~ oll• ,!,_,,,,,o 
11,11""'·" ••ldo••tt••l·• 1 •!' ~•-••·nl,tol•l I''"' 11 
~- '"' :•n•ll·""'' "·'I l.o!l•• ~~·III'""'""'' :o.o 
1••1111111 "'' "'~·····" '''""····~· ... ,.,. •••••••. ,,, 
,,,, ... , .... ,, ~;,.,,,., I' III,., ... '"''''• ,. '"' ''''"'' 
ulnr••·•"r"'.""" 11•k• ·,, '"''' 

O cienti:"l'l 
ctm!plclo 

.1. ltl.'Í'> 

(J 1111 .. /iit-dl /llrolllllltt'C'n•l~rlltil muntl~ I" 
rll'..rra•mtlf•\'<·•ln•t • f.'f.\Yrt·:J,'> 

t·:m JmJp' 11:. Jl•""''11'!1':1llôlllu~ h:lvt·r~ 
l''>lr 111111 ~loll'lll•la•to-• ~'"''"'III"' i\lll"ôo" nn 
tl'•llt'H,trlu c!u ,,,,..._.llllo'lllCI 11,• \lllrrl t:m~ 
11'1(1, lll(!lt•lt• Ojllo', "''IIUIIoll+ J..o,u,.; ii" llrot 
l:ll","flt'!.tllll\'hl•i!lt•r;ll'r"'"'''!"!'"'"ll:t• 
lilrlol .. •tUt· llllr••hlllll 11•' ""'l'ôl. r~l··~ 
rt'PI'trll•~(\t·, Jof'>IIIIIIIJ• ljlll' "''"' 1•1••1,1' 
lt\t'rilllo t'lollt~!il 11 nrh·nll•~·wl ~., t'+•'II:'•H 
roui•·IIIJ'"(JIIt"il, lloroo·r•• ~~r l!•ll,loh·r~l!ll 
f'/olloO IIII I doi• rii;Uoort' L"flllltO~ l'l1'1111/ll11-
llt•luollo~r.~ti'IIIP•••". 

l'irolll~lilt.' hllt~•u ~r l'~ollhl't 1•1~ t!, ""''"" 
llll,!li,l<toll' tld~ 1'1'"11~~ o!nl,ul:l~ do• .• :lllllol 
l'lllollfil t• li o.U,1 11\1/1:1 ''~ l'~j,otollll~<lr 

flll\!luu ~ t•u·rn·~ urn;, '''•"~ 11• tl•• '·'"'-'' 
nar,\u HCIIr!,llll~<la ,..,to,-,• r.·, h'11:11~. ô!Hitll 
que 111'111 ~L'Illt•rr 1~•r 1•k• t'"'''l·ft1'11thtla 
t'lll r.t'U •·•~tu o.rnllllu. :>.n,, L'llrul"" 1~.>· 
1"-'rllii\IU!l'l\, n.lo ~'"'"'IIII' t• ••• r 1"r"n~ 
tCYO!Ut'IOnuu ~ fl•ll'~ lll~•t:llhlot'Ul,I'OIIIII 
f~lloiiU 1\~1 IIII., ~hrm IIQI';t" jJt'r~l\1~'111'0~. 
11 uma mutun.:.o tlt'l'h~olt·m~• lllu,.,lltn~. 
ft"olllll•t~llclll.tot:llilrh;o!r llolllil IIIUIIO rmor· 
f!C"C'I~u. 

1-;Jn~l<'ln lln:'ot't11 l'ffi 111111' 1\'utllt'llhl•rS:l, 
,\l~n1o111h~, ;1 H !Ir IIIML'II !Ir• lt::~ r 
faiC\~·u cm f'rlnf'l'lon. s. J . t:~l:.rlo~ 
llnillo~, ôl IR III' atmt rt" Jll'o:o, d~ um 
llorUII•ln~ d:tllllfiM. 

f;t~n P31~. lhrnwrul c l'~ullllt! ol\orl,l 
l~lnllctn rr01m JUdt·ll• c: Mt~·t1 f~t lltho 
tln1co. (I Pill t'lll h'l'llll"fl t•m t•lrltlllllt'\'J• 
nlcn, 11 m~t,l'liplrltullrt•-II•'Q, ,1pa1~una•!~ 
Jl('l~ lnU'ICil, qU,IIIilóllltlrlt•Q fllhu lltr1l011 

m: ULM A nt:ti!IIA 
Quau~n ,\Jhrrl 1111~~ f• n11n~ ~ 111111111;1 

mutluU•I<I! fl(lrJI .IJUtii~IIC, t!nr1r flJI I' (I!J 
mnatLtalll c.llrlll~ tlt• •Y.tl"fl\~l:tilllatlr. n 
nltii!IIO fii'IIIIC'nhiU r'l'lll~ lllllllllrli\ fol• 
II•IICa. Aoa 111111\fl\ rnJrull I•~I"J u "lÕ}'nl· 
na~lum" Lulltwlil. omh• lniiiiQ n ,.,,. 
funran1 111 ~~~~~~ 11r J,lfltll I' l'l"llb. l·:m 
c:arnprnU\'.'IQ thf'l"hlrn~o~ ~:r~u•Jt• Pfillt'r 
com ludoG qur w• nlrl lu~ a th·l•~•"· rl·~·r 
f!(olltt ti~O IIII!' C'l3 lliO{MIN'IIItlóol:n ~~~ U• 
rlll/1, m~1 ~~~ r:~-..o Pillt•lna. ,\~) ~ llnll,, 
Jo!liia, j,1 l':t "'' tnlalltilr~ .-um 1(/11~ ""'' 
•uJOt d~ol~ fluiu p:n. t:nm o 1111 i'I'"''Mun ~I· 
r.rhrJ. lll•vur:Jv~ ~~~ 11vr11~ tlt! rll\'llh:;II'Jn 
rlrn~ttu·.o, nw~ t1 r,ut• 111~1~ n t·~llli1Uiuu '"' 

.::::;.~.·"·~·~~·;:::'+;:::::::·:·.·r'::·:.\'.:~;.~",':,:··.~.;.-:·.~;: 
I•Ô"'II '''"J~•rJ.Jrill!l t'o"J,, Ol 1-<'11 <JIIi'lo'."'' 
IH•I,o I'Wiil'<•l ,1j;h t1 11 <h'l'"' 1, ,IIW•flo•o'lol 
r.;;,.,,.,",,,.,,..,,.,,,,.'!~·· .,,,,io;u·,, 

.1\;ol~i:l~.jd, "·' III 1:''' 1 .... j•.oh !1,•1>. •' 
f,llfllll·' n111I••U •r p,,,,, 'lol,,,· r, 1 11~11.1 

Ciilll'o o\Jhrrt •'"'''"" t• •u•·•h••o't•r nn 1:1· 
lo.t'-111 ~Ir O' I ri'""" p;of.o (lr,or 11 llip!tolll•l 
IJI!r u li:ohllil~lll~ ,, 11,1'•1''·''' ''·' 111\1 
\'t't•lll,llh•. ~ ~IIIIJ<,i•l 1•11'1",1 jl.'l'o·o·t•ll >1'1 
)lor l"'lfll,lno•rwl.o ,.,,, lhll"'l"'' ,oh• rur· 
1Uôof•t>l' l',olil t•·•"l /alll\,lllllro·" :11,11\ 

o lnl't'llt n:·•· ·•·:•u·"'"'l ;o M'l•·•r:•l'il", 
,,f~I.Woi'I·+J~·Ia ,otrllu·.tl'r,o lll•,llt•l.olufl,l tln 
1-111111.10 ~ •• ,, 1111''1'~ ·····~"' , .. loll'il 1\ol 
l!ilflól. ;1111.1•111 IIII~ 1\oll'o 1'11111~ ~ ~llllolfilll 
di! /,IUIIII:O t•l~ >11111'11. ,\llll•fl tl•'l'lillll 
Jor•'lliil~l ~r 1\ill~ J.I,IIIIM ,, \iol,o 11 nloil~ 

flt'jlll'""'' r~l--111'1 I' ltrot"ll'\1'11 M' IIII \"M 
ldo~loll llil 11,"1'11111 Ft~/o•r,ll l'uh1>'1'1111'1L th' 
l!llfl•lur. !l.ii•llhl'·"''" l'•u•"·••·urnm"•m·n· 
1•1 dl~lll;illffl th' 'il·l \ '''" .,,.,,., '"ll'tn, •• 
wrll• th• <'lll'"nttM ••nt •\•""" um,,''"'"!~ 
fltfl'(l'llll•, tlllll•ll•o• iii"II>•IIII'UU•It'lllilt•\'f' 
lnt~lmrllli' u d•t•hnn,, ti•• "lil(llll.l'lllm" 
flUI' U lhllll!i1,1\~ .t lih:lt'~'ôh' 1~1 l~f'Ulll 
.lljl>l'flfll "'"'III' I "'l!lilill1lh'l'\illlll', 
fmm;ul~ na 1-'ulih·t"lllt"il t•·ul•lllmt:rr~· 

).o~r·uui'l fi"'•Jo."tlolt<tliii·:"C'nl.o, ~r111 litlln· 
~~t;UJ(.f'~l.n\1 jl<lr I ..!o!) ~iltUIII II'IOJ~H·u!ll!l 
pror,•;.~.r~r t~Lrllt'ular. Allllill ~ ttllh• uw 
1:01'1111 I' t•l·lu nrmw:11t•• f\ôtr/1 l"~ll'll 
lt'I:Oli\"illol\"llh• ln~llt••t!l nu !Jq,ofhln!l'llin 
dr 1'.1to-ru,.~ 11r Ht•rno• 1tt1 ~~~" f11'~1•;•1·Jn 
ron"''''•t•rn t;>ll'r rt•t,otnrrm J•rt•hmll+~rt•• 
tt•IU r~~~ IIW•'ILh'' ~111'1•!11'111,11111~ "' lt• ol!lrl~ 
J••·rn,,.,,.t't'/1" ""'''' , . .,r~o. ~~~~~"''"' fllll• 
~11·11 IIIJ·•uw. f'"'~"·' ~q """'"''' r<·~IH~ 1·r· 
11,111\l :111~ •;,!l~tlo•J r tlc;nuo~ns ,\ /ulill.o tl•l 
no~muo~r t'\ lllYt'olln~ u \111>11• ri"~ r1:1• 
llltM rrl.tlunn~ lll)!olluto~-n dr rrrln rnn:111 
\II:Mu lhl\,illlllfl"lhu~ l'il'r~lt/01~" ,, t.1hN 
!lo!)ollloloil '"~ll~ljlollollit'""IIIHI'.I'I",Iit')l•, o1 

1'''''"'""'·"1'• •lt• r;.JIId;o ,,,,,,,,11.,-,,. ilt• , .... 
lioiJ11•• I 11!/),llill'illoU~ 1', IIWIHI;i '"""'11'1 
11°11' 11 IIIJI~ lillfllollilllh• )Jo!,l<"! 11•••"1' t'~o·~n_. 
1'1 . ·'"'' t'.orn·n';t, hi•l•' •loln tMllru \ I•· 
IUII,•doi II'•JIII/I~~hllltl,ill!• ih•l\,1\ ol 11 llh'll 
l .. ltho'ulo• I IIII' I'·"•' ,.,.,,,t~rtlor. J•rt~•II'IIII•K 
h•I•"Q" 'IIII' l•ol'hllllliil'~tn ~~~~ ••llôt t'lolll'\'ol 
•'·'"IIII """"' J!.ol·;o •••lud~r" n•,oh1:or "'-'"' 
PIIIJU'Iu~ 1'\(M•tln\1'!1111• .• 1 fll~ll'il \"IlM Utll 
I.IU l<t'll• \111111!1'11111•1 Uhlllll,lflh'~ 
ll~na l'l'rlitlllt'tlll• uon IIWIIfoi•l•• /111· 

MnlllH' •lllfl' OII!Ucl~ \'11/mh,+ llltiiiU!nrtJ, 
toU iii<Jil'llli•lllt'llll' lllloliO!IIIIIii dt• 111111'111 
n~no llu l•··~•~rlimlrlllt> !11• t'attnll'!i c 01 
m•w•lilllt• •I·•• to!!•1.1>. ljUt• MIIU;n.un 11 
ro'l't•lil'lo <11• ·\IIH'I I ~:•w t"untr it~l r 1 nrunu· 
\1'1'1"1111'1\h•tJIIill:dut•m l•or!,l'AIIIIitll~tdrr 
l'h)'~'"' Jl'H•II<':Ot,ml um tr;ol!nlho M'll. 
lltltW~o•l :~•hrt• lrrnlt~ttlllarnlr;• ,, ~;m 1·~•'1 
~·~~rrtlaon. "'' 111<'~<111~ rt'\""1;1, n.,11.1 
mruu~ •lo• tt•·~ 11111~u~ ''"~ ~~· rt'\'t'IMI~m 
hlllllôl/llt'lllill~. u 1\flllll lfll ttill~\'~ tlll 
trlt·llu lull'lt•ttwo r I"UII~IIIUIII 11rmou1~· 
lfill',\0 C'\l!t'lllllt'nllol III' Qllt' lilnlfll'tn IIIUl 
rr~ I•H"I>lildd 1111 Jl<tl'lll'lll~•. 1~,,~ 11 '"'•· 
tul.or:l l'l:mo·~ jl:tra ii rlll'fl:l~ 1'111 Prr;ol 
~~~~~~~~~ !ln~ "ljll~ntJ" • IIL'><'II\1111'1~ t1 
~rm.molu urn~ lrur1.1 lll~lt'Uiilllt',t 11u 11111 
Ylllll'ntu toru~ llli10!1 ·- ,, l'illll•llll•• ôl!illolt'~!l 
11111' 111' llliM"TI'il fl.o~ ll,lfi!CUJii:i •UoJH'II~~S 
IIUIII tlui,Ju, n•ll!'\lltlll lllol\'lllll'lolfi tl.o~ 1!1 
11:1\1'1' runlu'UI,1~· , tlllil l'UIIhflll,l\',l" 
"''tl-1 111.11~ !.onlo· lo'llil po•lu llollh"n Jt•·•n 
l'trrlll n h•ro1'1rn t-r,, ~llil Jlflnltlr,o r~n· 
ltllllll<'oiU;tTo•Oltl.!ll:o lto•liilll'tlli:dt:,,,,ji,ll<l 
rur rlt• m.u~ t.lrtl~ t'll:ml.trl.l tio• lkl,ol!· 
\"111,1>11' t:,p~l'l••! 1·:~...- Mll.:ll r·,,l lt'lll 
lllollo llo• lfllol:t Jl;o~IIIO•• :;;\u, o'lllrt'lilllln. 
/la;:tu:t~ to'l'nlltl'!>tnôlrl,l~"'llll', t'UIIIu M' lo• 
t'lll "~;,,,,,111" tlrl~•lll• do• llnll'llt' 11 nu· 
!no~. ll<.ihli,;,,!Jo jk'l•l U.wlll'llt' l'tr. 11•~·. 
1111'1"~111 •lt·~lll•ll'!""' dt• um 1o1 ttuiJ>c a 
111011rl.l Clllll'O'jlt",ll) ~n IIUIVt'floll l'•jl,ll'iill. 
~~~~ tl'lllól IM•f l'llj~'l"lllt'IJ, 1::11Jh·u 11 :<r.1•11holl. 
,\~ lf·t~ 11~ lll~l'ollllfil Ul'kllll!t;illll, l'iillll~ii 
ól:u .. ;o~ n • ..,., •. ,,,,,,.,""' I'MIIIIh~. t'lll ''"'' 1n. 
h•j\lnllll'<[\it•U;I\\"\'IIII'III;,.J<:,,/1'\I'Iill"alll• 
hl' 1111'\,,l,j~ lllllllltlll ~ \"l'it~'lll.i!lo• .c 
:lltriO~Itlho\'iltl,lll.tlm. 

UI ln'~ 1Ub-11ho~ !ln 1111llll•llll lunt•irto 
nat111 tl'l llt•JIJII.lllol•mu rlt• l'~h·nh•• 
fiUhllt'llllll~ l'ln llllli, J•fllll~'ói(IUII fliUIII1~ 
n,..,n·u~~.;" 1~1.; IUo'IO\ t'lrnt Uu·u~. o~li/Hio:u 
11 ~:tn>ldn ii~ Jliltlao ti•~ ~.lrlit~ uulwr~•· 
r1illh'" 'õo·~···· l'lllnotrmt"' t•Jo• "' l",t•••r:t 
l!,ollll 11111,1 ...:•n'lol. "llrY,I ~1Mtt, OJII~ fur.~ 
l<ll,ll"l'l"ll:\ 1:111 ~UII+IIIt'. 11··~ !toi• t·l~ 1lnl~ 
fllnu' •I III• Iom, l"•rt·m, l••rlllllloUia ohll 1111· 
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Março dr 1979 

I•• ,l l'i'IJ'II'trJ lolil'rJ,o lllllliii.JI •r'• uo.lro u 
c,t: .. rl ~•: oliVIIfo'Utol •• :;111•1t••n o lo '1••··"11 '"'' 

· rorlrn.o t.b~. \'JII~oll'bo,t l't~d•lillr ·r~ 

O I;IIA",\110 /)A.~ IJ."I\'~;11 . .;11r.t,fllo:!i 

S1.1,1 \ rol.o 1 rnrllhf.l L'"".: o r .r f,ofl!ol.orrn•n· 
h• ol" •<'11111' .\UiUII!Il "'o·trl,·•r 'I t•l"~lo·,or ,, 
1•11\11'•10 rll' l'lho~lo1111"rrll'n! lll•rro,., IIII•• 
t•l•lr·~r·r•nr 1•-rr, rur.lllll•~tiuu rnlll'lolt:lu ,r 

rr=. ~===,1 
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"'''""''",.....,ltl.•c<~M..r ·-••"'" ... -· .............. ~ ............. ...-..... -···-"h'"''"'' .. -. •• ,,,.,_..,1 
• llollo ... !llo ......................... _" 

.. ~"''"'"""') ~·o .. ~ "'' WIOI ... ,,_ ... . 

...... ~ ..... _ ........ ·~ 0\lloloo - .. -

.......... ~·~ ... _,_, ... ,,.,., ........ OloMo 
• l'~lloo ... J'oll 

lr.:.rlllllh~r n••l'~lrutr-, Plllll llK otrrlltlrdll'l 
don•UII'll rr>~m lnntr;ut;ra .\lu IIUAIKirt 
rl'(rhoe! l'OnvUI' roM;r prDfi">W r~rnor~ 
I!U~rnllr·ln ~lmo:u~. ;rtr.rndon~ o rmturl(n 
'dt• llrtnll. l.rtWl ;1 l'l'~urr v;rl p~r;r t·r~11o1. 
curng prnlr»"''' "' ttnr~rl'lotol.!iiP Atr·m~., 
põlrll' ~~~ 11111\l'llil~·ull• !loiljU~I.r rnl~tt.·. 
.NJu $C' drnutr;r ~11. t"11M fl'<'<'lot' oh•rJ,t tl" 
'prrrfr•n•or.:.tlurrn ~~tlfJUt•.QtiC' lrt•tt:~ nt~t• 
11or mUurn(lll tf~ rnulhN. ii t;urm o Mm· 
hr"nlr llr'51;r rlolitdr ;tr\rilrt.rv.r nr;11~ rttlt' o 
dl: l'r;u:~. 1'~1\rllo:MI ;rll ii rlrmM.II'IIOIIl'~, 
l'tll~ rho•lil u nlll\'11" Jf>lf~ lll•rllln, Jun• 
UHlti'Ph• flllli .w .. 11\l'llfPIItôl~~o ~ ,\r;r· 
ttt•tnlôl l'•tr•hlirn~ ok• l'lt'll~lil\. /iii~ 1111\'ol 
frm1•.if1, ;t•!llnniJ,t •·rn 1'11~ .t•r:t4trrrCifll ln~·. '"'"o ''" ~'I.'JN 1\.rrr.cr Wrlht•lnr. rmu 
lltlf'rtl·t~o: dr trrloltut~~r ..:m nuttllôl~:.u 11e 
tll'il\oilr, 

Ul'l;u" :\1. ,1 tilr•ln rt.....,lttrllm tlto•tll'rll'lll 
•m t\1'1\11'111 ~"nilloii'IIIHrollnl;ttlMirll• .. nr 
um l~ún. ~ ;tolt.ttl,tv••t rrllll·l\lrll ót• ioõllridl 
r•tr~nrlluratltlo, 1'111110 11\:mrk. Nr•flt~l r, 
lnoll~ liiflh!, =>o.:tntll'llilllll'f r vnn loillll'. l'nr 
outra l~du, u 1\'11,.,_\rr llt• trr filo r•urrlultr 
Qll.r•r ,, fon,•;~, ~h·nt rl.r dlltrl.t tlrlnmt.lru 
11'111\l~hlolnu 

1 t:rn 1•11\j t:tn~WIII\'1111111'11<1 ~~~~ '>~'oiiiUIIY 
trlolt:rlhn ~11111' rr•l..ltllol:utr, ~ l"•t.rrtvo· 
lllltll• l!l'fill, I'•'''' l'nntr;o'i.:r l'l!nl ~ flfl· 
tnl'tr~. (ltli'l'ttl~or rh;lllln!l th't''l~~·•;rl :11~11 

t'fll ~cm''*'''"" ~tltt·tn·u "~•·r:rl", '""~ 11' 
lllt~ôl h-urlu irhrmaro.r \M ht.\t'lltll~ ~~~ rr•· 
fo·r~rrcur n~-.·h•r,,rhn. ;,., tt:r•tõ.tt rrrw 11 ,.~. 
l••~·r;rl .Owo rt•h•l'l:l <t ~~~.lo•rn,r~ til' tt•h•l'l•tt· 
rllt t·rn uro~rnrrr4o P•ururrul' r rr•ullno~r. 
~;\I;JIIl'lt'l'l' 01 \HIVa h~o11:1 11 p!t•lltlildU 
~~~~1rn "" qlll' ~~MA tl.o ll~h'.l tll'~r·rn rtrr 
dr Url n;rturr-.n QUI" ""' ~t•hotur•m ;r Ml~tl'• 
nrn~ dr n'ifii'OCI• I m ljU,liQIII'f 11110 \IQ 
Jnrr\'Unrnla. 

"no>~: Ao dr !'C!I•IIvid.ull' f'\1111110 nnlln:.or 
,.WIII prf'llrntl' l'!n illtiiii.'U I' N1•Wit11~ t:~tr• 
1111 l'~lull:tr o muvJrrro•nlo t.rntforrn,., /rrr· 
'nutlnu t'lil ll.tf1 • lr•l w>MUttdu 11 IIUill "ll~ 
rnnvtmr•illh rio~ t'lltL•II• rtiK' "'' .rch,ht ol~n· 
I tu dt•llrlo•r~orlnmlrtl"~lllt\'P•·lon~ Mrl'loJnoiS 
l'IIII'C! ~1. IIUI't l.'•lofl ~Jtlil\'!1 t'.ilrj~ f'\11 1'11'' 
fJIIUflll tfUI't -~~ \IIDV.I 111\llilfltiC I' fo•l!ll• 
ur~mrllll.'", t:ur prtnrlolo, 1111 trllllll'l· 
dil!li! r:~IIIC,lll~ ou nt•l• lulll,lna. lllt!lh.,rn ""' 
·~'\l>r!lllt' f'll\ Dltlfllf ttl'i\U•K, 1111111 JII'UI': 
.11~ I•'" tnt•r;r~lt•n qui' v,ltrn num lu;r;,r, 
v~lt•m lnll:ilmo.'ntr ''"' llllnhtttrr UlllfP 
lut•,;rr qtoc "'' ruo~~ unllonnr·m~ntll tm 
n•l,rç.lu uoprlmrun 

A• h'il do Ncwtnrr /lf~llh'l\lr~nr 11111 
lllt~II'IP nlfCi'inll'ol/l~totltKiu~o~ /1'!"11111'111 .... 
1111~ rrr·~rrt•m ttn N~run·t~. 1o111o~ ri~• h•u•lll 
rurno rt·l~t•'nr·t~ unr r·p~co ollllt•lllhr e 
lmblo.:l, III'I'CIIltlumrllto• rlt''''' de ~hnrm• 
l!llf(llltlttaiL'ltuh,IJtlrr,. o" cwr" 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio 11) 

lõo·CitJ~;od;r u lo!~t!l do'•!.l' L'll'f prl~~ 
rHo•tm·• l'll"'rl•'llt'JJ~ th• ,\lrrtwl~.1n t 
Mori~Y. 11111~ ''\1>1'1"!1' ,lo• po•r,,ll'\lú~riL• 
IIIIIII(IH'Il 01 thlru~. cal/r'" ttlt .• h n ruvrnr 
t;ru"rrn 1'11\ u•u CIII/H'I'~o• dt• Jlo•riJa. f':rn 
tl'U• lrnba!trnA, qllr l•lllli• r~rora I'MHjlll~· 
l~nnr. rh· rtJ••rtuu. r·tun u r·tt•r. ,, I•J,•r:• ti~ 
um t·~IJHCO ttut •rnol~~r t!C r.r•frn·~rt.o'lh~. · 
nh.;uiUiiii!I<'OII' trn rqmurtt.rtr·IIIJU ''" 111•~~ 
tu•~r jllli•hl'l tll>lllll'.lllf to 11111~1\torlohl 
rrl~ll\·o du alloJI'olurn_ lliil c~r~"u ,, umn 
Prllftl•lr~ &l'n~rnl17uc;oo, u•rrro.r J11 
l'f'l~tl~lrlilcll'ol.'~f"'''lnl: ''~ lrr• da Nnturru 
~~~~ ~· nrr•rn~• pirr" tWM ""\1\lrnr~~ rm 
,tMvtmt•fiiO unuormr. t'rurriJHO numo 
lllollro amplo fiO" o d11 N~wlon. P<lrfllll' 
abrnn&tllrl\lM o' •111rm.r•. Jl,l-J ;rp.:n,ll"" 
mr"r,~nlo'IIS. IIPIIC.:t\'~·W' /lllll r ~III Dl.r\1'111 
frr.omrnlll rtctronut~lll'l\l'fl-. 

t•arl Oôllllo•J4 r Nn•luro o mm·lrn•nro n~o 
era rnn.r~ttatlu .•Pt·n.r• CIIHro rei~~·~o 
detrtmlrt~ll~ f!Of um e~;>~tn aiMIUI!t, mJ~ 
lólmi~AI ('llf Unlll'nl/)0 fti'ISOIUIII Jo:l.,~l~l/1 
N!fUII~/ I IIO(flO dr ll'mj~l al~~o~I!Uitl,• t:l• 
Pl(o IIJI'mpn C"On~trrm·~. p<rra tle, tm 
,..nc.,odumo\'ltnrnrq. .. 

Por UIIIIIJoerl" t1t driJUifo\'jl, Cllrt:.nut:rfr'i. 
lllln .i l'011C)II\o10 lfr• IIII\! ,1 ~~·~~~~~~Jlt: d,, 
h11 t 111\mlt~lll .. m~•lm~ lia vrl...:lllorl!l' no 

~~~r~~~.:~~:ê~~:~:,~.·~.hr;:~~ .. ~~ 
1k-om 11 Yd3Ctcl~:lo:. Cllt'I:Uil 1\IIHillll r~ltl•r~ 

· ·"'lttiiC.:i,, lllhO .. ôl mat•l:rmo~,. ~~~ hl•tllf r1 
tlõtllllrn~nlolarle • r .• mr: -MGII·1I"t.'" t' 
,1 \'rlncldiif.t• rf:t lU!. lhUIIII ~~·r,,~nr l!t•l~ 
cnmo ~ t'l\trat·~"cl3ll<~mhit llhttnlcll. ma• :t 
\~l'tl.t~ll't' ljUI'rrw~rr:t" rr·~~~~~~liill lniii!U'I 
Prultlt'm.u tbtcl'll, ur<'lu>ll't' ,:r t'rontjnu,t 
rmho~:io ele pJrl/tul~s rour ~~~~~~~~ltt:Uii 
tõ!d(~ll\,1~. 

:.'~ lt•flrtil da rt'liilll'lol;!oh•'R~rall•:!n~lr!tl 
1111 nr.n~ luntlr I' ~rrrnruu rrue a• h·r~ ou 
NatUtrl~""'~•w•·~rn:l• p,lf.llllllll.i ~• •••· 
trnro:~. nn~h111~r ltltl' ~~1 11 ,., u '''''"'''~ tlt.' 
mn~1m1•n1o. ,\o llo•ll'lllo•lil'r \'~"'' trrt" 
"'"'""HtU nnv,:~ lt·l~ rio• r.rn\'lt;w.lo•, owr' 
ólllll\ll •. r.rm "" numu .r~ do· l\••~o~tu11- ;;'* 
h:!f·l' l!t• •U,l riiiiO'l'jiC,Iftl'>l.o ,1 1'1\lloV,tt.'IIL'I:I 
1'1°11"' IJIO't\'1.1 I' ltfil\liJI'~II, ~>'lhhl llilfl"•' 
~h·rt lll~llru!tlrr 11 11111>'/llll'ltln ,,,..,;u"''" 
I•Ur 1\nl•l 1111 ~1\lllllluln , .... 1,. uu:r.l. A t.·uwr · 
oJ:r rd,rtlll<t .. olt• ~··r·,,:, olu ,\1,'\.'l't•.t. lt•m 
,,folu .lrhtlll:l~:rt~or lolilh <lo··~• ~~~~~; ru:no .1 
tnôiiUt rr.rhJnr.~n 1111 ~•Pinto llltn\~1111 "Sol 
um r:rruu Jii~lo·rr:~f"'"''''~·r l'll!ttn ôl 1rurr.1 
d~ fl'l'lli~l•t:rrt~ ""*"rl.ll f•r•·n•:tl'll ~r 
r,l'lt~fóllll~d~", ,'\Cti'M'I'IIhl, lllltl~ ~ol\.1ntr: 
"I·: t~mt"'"' •u unr ~··rur. l~~'n't•IM•rt,, ôr r~· 
/I'IIM~O fl:t flliii'Uiii:HII! !Ir ""ll'ntl<'f <l 
lit'l.tllvrl'l;ttlt'.ill' m<l!lu 'IIII• ri J tolttallllt\111' 
;l~l'~\'tlo11,3u." 

'' rt:u:1mt: t:cr.wsi: 
Urna tlôiM th'l"urrr•u1r;•• llitiPr~•~ 11:1 

Tt••tti:L 1/;, ltrl.rlt\'loiMh• r r~~ lht'hllat·;molr• 
um r.tln tk' 1111 ttua!oru,•r M tra~-..r l"-'111 
r;rrn pn IJlt\1• ,.,.,.,n,11rtu "''I 

t:llll'll 11 t•rnl.~~·rru Jn•r""'' f1totfrrt rrr.: n 
nuuw~r tlt~ !ohll'r" ,, :1•11•••"""'" ti"''"""' 
,.,l,rr ~~~"'"'l.rrh• t•.rr" o•nt~,. rr~t,tutmr a 
j.lllll'll'otilr•u·,·t••rrlr•r•tll'riUlllol;.!lt•jl.rra pur 
oljlllll'oiolltwlrrii'~YIIt 

o llro~•ll~o~·nrru th•l'l'flll'l• rJe roblol'r~ar:.\u 
I' tnllllrll> r::jlt~·l:tll~lót~ IKti\J t'•ltu•r;o\11 ult 
~NóllliJII, llilhoiiiii.J IIUI~•. /~11'!1!~f III\ 
rnlflll. • , 

11/m~l \1•111 11 t:r.rlitlt• •~•ullnult\'il•• o\~ 
otr..ena~·r~·• I' IIH~Ir>'i"'" l••u:l' tl.n ;rrrto• 11 
rthflOC' '~llrll'~lr.tm "''"''·llnrr:o.no•rut• ~lo!tl 
~~~ l'ft'l'l'o'""' 11,\ 1"o.,rr.r 1\.1 lh•\.tll\'l!l.ul~ o\' 
tllltll'lillllroMiu'.•n;••••·hrr .. '1 •11~•11••· •i•' 
~:r~~~olrllt, ~~" •~••~~'rr"llor~·tot" I'"" o·m·trl•" 

~~~'t:~lrlf::\:~;; 1.\:~:;,~:u ,:~:::~~~:~··~·:.:r::1t1,: 1 
l'itmtrll\, ll11''11til 11•1 IWM'il r!~· 11•'"'11•1• IIUI' 
n;,o llrr rnuUUl~•D<II,UII 11 •ru1111u 11: t't'J,.tt. 

Cnm a t•rrut~·rol:·•l•' ttr~.· t•m r•m~• rll'lo•,.. 
rrltlu, rrtlnt'\'o~r;t M.rr~lo•illll'hl,ll!t' "'11'1<•1 r 
11111\lll'~ d1• ~:ut~h·tll. ;1•~1111 •1•1nu ~~~~ 
trr•ro.•~trln~t·,1n llt'ln tnllnotu r:m 1'1~1. r• N~r 
Vld~l~l(l~r:r olt'llliii1·1111Utt 11 l:o~•t' ~MII'·I~ 
Clralrn Wt•Jiur,r•ru ;r,,.. l.;>lilll•"' lir~o~r .• 
p~rll 11 tmnrr,u,lt,, ..:.• :orr·~·,.or;w~u·•·· lnu· 
do~ I'M,11• ~r;nont•nhlt'lm•. IJII'''''" ruwl,,r 
11111 .;,1111111 ~~~r.t Pl>!•l'orolr l•r~rl n:o I'•''"" 
Umt•l't4~1tuft>lo <lltvillnt•MII' 11.1 rtlil\'~'' 11.1 
Uulvrr•lil.ttl•·lfr•hr:oll'll. 

Vullou '' l!o•rlun, t~'l"'" t'!·lrvr n:r ln• 
t:lllirl'tll I' ~·r.urç.r, torr t:\U'I'tno nr~·nlc. 
t.!ml~.o:. ~~~1\l~r 01 Atnrror,, dlll'tlll "''''t'\11 
na llr;r~ll. unolo•lul n~·t•ltliln rr~ MlollcnJIII 
nrullrlt~rd••l'lrrtciJL~ 11 ~ ol" rn;otu 

r.rn 11111• I"'THMtu~ r.ul'o'll•lv"• t'lolnt 1111~ 
1':111111n~ Unrr.ro. r·nn:u prnlt·bllf \t;;ll..ntn 
1111 C•Uturrrl~ ln•JIIuh•ur"rl'l'llllloi~NI'· )III• 
Jllll Ylol.l 11.1 .\lt·l':ntth~ llol\'1~ lt\~11111 t•.;npu 
dCI!Ur.l tiP W"r ~tlr.td~1·~1. !ou~ I·Tit/llolrl•l 
ronatil"nrt~ Ulto•rn~rron~•ta nJo llrl' rtrr• 
mltl:r IINwpau!t~r o mm·lmo•utrr rl<r• ln• 
lclrcluotraulrmfrt>~ rtur pn.•)llr~ntllt'\~•1•t• 
lrl!dll tlll~lfln,LII•nto oltrllllll~dnr. 11 ~{1Jr~ID. 
trllftli\ 11m~ rronmuldJdl' rntrt tll'l'l'ln~l 
""'" unrnt'l:~t~·r~t~u·~t rur 11110 r·m ~·.rn· 
di! IOIIcl~o, ~/•1•/~111) IIli :n•w•·r~ IIII\ 
a1ul~n1 t fitlt•l'\o~ ~ VI l'trtuntr tn<l" oll'fl:ll 
hll ('(lttt•rrrrr,oll·urta QUI' nt.IIIIIOhil 111111 
I'IIUI ~;nrt•lllt·~t r l! A. I.OI't'l!ll, 11~ I!PIIoll· 
tlu, •u~ Qu~r· ~· \1'/~•l.rmo..•m tiJ•I~I·rt. 
l..orttll, lul, I•M~ ti~, " 11 tnJIIIII I' O lol~li 
nultrrt.unrtrn d•·rlll"'''' h'lllllll~". 

O •n1H.trn111~'11~ 110r wn u•t llt•r.!t~~~ 
lft'mrrhht lotl\'111' llt \111'\IIIU um t.ollo/PIII 
to II~IR lrn~rr~tt l<'lltll!ll'IIMI"('\trnl1r ii ~er 
aiQCodor:r. T\'nloll rr~Uir •tu~nlu t~lllu. M~· 
lA t'fltrl'lrr~r.1 o rl!m.l dr lllr~N/:Irlto 11'"' 
JIOdtrl~ h-r 11111 t:~l.ulo• t.'nlolu' ~. 1111 '"' 
lltrll.lf fll:ut<JI';r rm J!t,IJ, \'ffJ/11'1111 t::u• o 
cllrnn rrlttl\lllr 11.1 AtrtDanll~ nAu ~~~"' 
k!lliMV~ IJIII' l'ltlr~no'l'ltl M\11 p1r/fl~ t'li'UII 
nm Or.tr'niiL' r• 1010.1 ~mlr. rr~u ti"~"~~~ I•IJt•1 
hN I~LI~tlu; l'r!lilol~. unllr Jor~ltuu ~~ r,rl 

dlriU1Ll~ll~l ul:oh 11111\ol filO: IIII,•' '" ,,.(\;;•, 
• to•cl:;lull)',tl.•l'r,utt•tull ,\l,t•~•~.,r~o~ulrM 
dr •na 1111~. rno·rwutn.rrtu M ~li•ncl~ c nar: 
1\111111•• cl•~~.l~ lllt'l:t\R, l"'litrr.r~. t•oht•·•· 
clnttJII qun tnnro u ••ml~•ht~rQm,, • 

I'M lot'll\ trrl·rttf" flrtiiiÍrcM l!:tul;nu 
\'Ar/o~ Jrr•~rnln,,o nrrrJolfdJ)J.QII~b. I• :I.•~~~~ 
tl!rJIJ, 11~0 1/H• /ui ~~lll'ft/ICittlt<'nl•• roulor· 
t:~l!o /11'/a !ll'ot't!IIJI\'III!I'ttln tlól llrt;rtll'l· 
ll·'iln, nru ~~~·t;r dt·~c••h,•ll.o 1~1 o·Ít'll" /!lo 
trhot!lco c •U~' rnr.ttr!JUII'rio•:, ~ fr•orl/' 
mwt~m;Otlrll. lJ~t·•IW• ~ .. r.r.rrrimUr~.'f.fl· 
tenarr.:rm n~ QUI' ruorrtt1o•m n l~trm o tJUu , 
~hlll n~n Pfltlrlla, 5t'KIIni!D "' fo.'lllllouncn• 
101, ll'r con/t-rldn • alt:Jrl•m l't'lo ddliiiUI· 
wlmer.tlldeurnu "ll'l•rra". 
·~:trr~lrUo lnl ~~rrnor ,.-olllltll. }la!' de 

trcrcrtlll'l lr.,b~l/la~ j>lrtrl,.·adu~· di! rra• 
IUf~ll\ CIO'Jihfl(ot, rlriolfl' ~~~ tjUiol• h! ill'1· 
l~c;,nr u~• tront;r uuc •~o Vll!to1~!1dm:. 
JM'{Ir~l lllu:ulltn., •. ~~~•• tio 1•110 runlrl 
bllltt~~ l'lt'rolil~ ou fal:tt'~:,;p~rJt 11 ~r;11t~l.' 
puhUcu, wrt,..•IHIO'IIIt'li..:~drCU'n•'t~ l'llo\• 
•uniu~ • fllllllll'.pr, d~ tu~Joor ;.•tn~ut·ra. 
rornnof'•rmtllrr III' •11;1 ôlltvrtJatlo• <Ir ot•v~l· 
~~~llur t·t•·utiUro) r.Wrr .... ,~ lr•mr.,·o~r •,riMil 
e OJocrluna ~xtol,r.,~.\u qu~ """rr·vt•u r.ohn• 
o vr•rd.1clrtrn w•nilduoJa .. ,tulr:llo 1~•1:1"1. , 

HO~IIIA'.'TÕMtrA 

llllrl!lll 3 SP1:urrota c;r.rrot!~ J::lwrr<~ o 
jlfllllde ji:OColl'l.r tr~l' mol!lti·/11\IIIU i"rll' 
UL!rrco~~""'' tl~•·•~m "" ato•ru:u~ .,,.,, . .,,lt'r• 
tn11 /l'l\;otoot.,•rr~r:onr u:r•••••rr.r llllll'''~i\·ct 
q111• o~ .,,,/i,.l,!\ t·lt~'~""'lll 3 pouolu~~·" ~~ 
1mrntr;o ,ollorttrr~ l•:m \'id ,o 1/;r•nrt·u~··I•HI· 
cl~~.l.ru !illl~rotr :·:. t·..rmt ~u~o·rrr.urr ;1 
~:m~l••lu •·~rf<'l'l'r ;.pda. 11!11'1" •'" pr.·:•t· 
drrrtt-1\no•~ll~.t A '..!dr.IJ"" loJdl' I!•N t.rr,._. 
u·ln dlro\!11\ ~~~ Jllo·~l•lr•lilt.' tlot> J,..l~·lol; 
\lll/o\•111 111o1~ d.:.r' l'.Írl~ .• llt:u·. l't'll'ilit'" .r.r 
llblurr,, ruJit l~lllll't'" ,. :~''''"' dt• uow• 
lttr·ht•~ ~~~~·rn ,,~,rrn· •·Tr.tll.111NH rl't'o•n· 
li') d•· ~: r•r rnr r 1. !ltll.ont. <'UJtl• nran11~· , 
rrl'"" mr /ulilln rnnllttlll':llln•. lo'V."!ill·lnr' 
11 jll'l'\'1'1 1111r" r•lt'IIU'Ill'"'' ~""''""'··;rrr.u\' 
tnnu~r·w t'lli ••••ii o· uut..,tJnlr ""'" út 
ror•rt:l·llwo !llii'•IJ<!!nlutun, l~r.t.r IJ.urntra 
d,..,~ llttü. npi••M·l num 11~rln , l.lft· 
!lo•rl~ murtul~·m ok'!.lrlltr lllll•t "'"'''"· /IIII· 
~arncntr ruJtl 11 ll•rrllntloJ VJJinhn ... " l>u· 
I'HI~ iii/tU~ '!•I•· i• /"'"!l.ll>it nt·>.•" o'ltnl'l 
j•l o!t'li, I ~1.11 111111\11 iu\llllll~il,t n:o '''" 
fl•,'tllo.t I'! ·III• 111~1 :o t• IM'II \"'foi 11~ fi' \ 

~:.1 \'l'rlÔoll!l', lll ollt•lll.ll'" jl~ll olt'"11VIIÕ• 
Hf~lll •No;t•·~h•l ,•lllll•i<'l' .ri~•IIIJ, IIII' 
rn••lr~•r,lll''"''•'''•"'l•lll.ou fllrf.lllrll•~l~ •i• 
m~o• 11110:1 t•i•t~•·trlk"''' ''"IIi" tlo•itul!hfr •t 11 
u-r•·l.·:,..r•r dt·;•: .• ~rwr:., llilld , . .,,.,.,. 
rr..u• 11\lo•r•··'i;,;., '"'"Ir •• ~ .ti'"''• 'I'~' n•r· 
1 .rmrrnr Jtoh~;ov,o IU.u• r.t;uol,t• .. •I•~ t.·l\,1~ 
,\l,"u;rto•rt;rt't•l'lu•h·•rr '"''l~'fh~r.r ;uo•n 
,.; ... .,,, 11111•'1'(1!1 ""'"' lill"fl•'·"~·· ., .. ,. -·· 
t•rn:~·uhml ;o \11111~111~• 111 uttrt<<" ti .r tor:!,,r ,. 
tlil 1"1111\lii ;tllllllll'ol. lo l;lh\'iiiii•'IJ\11 .~·,l:r . 
tlo•t,i•! IIW~h'o'~ fl'll"'tlllo'lll'l~•. IOIII•I,t 1~111' 
1·11111'111,1•1;,~. l"l ~r h'll'lr:r o~· t:u·~ll'ln. ,t 
'1111'!11 rt·rliillll'llh• l:orrnt~lli'r\.1 :-o.'l!lll'r 
uru•t:rn;or tiiJUI';ti'I!Jolo'o'o·rr;t o'lll fhoot\1111,• 
r• ·" oll::•~·"oUI 1.r11 :0.• ol;u 11. 11nr '~" I'··•~ ct·r 
t••miM. rur•.ft.:•·111 ""'' ;,;-fl'fh'r:•lm,ruto, 
t:m rurtlt•Jo'lll'lol IJII'olrl'll, ro•lt•ltto•h~~~ 
t'.IIN~Il IIUo'll·~r lh•'o\' •III•' lot'•ll !'fi• 
tnt!ll'lt lthtunru~•:r rou Ir·~•~. n utt!trr" tr•r· 
l~llll'llh'•Pr::tnoh•nn•hl, 

\o'ro\nll.-•t•"'' ~;tu .• trl•rl'i•llir Yl'l m;t!.' ntt 
r.·tr\'1 of;r fiM, .,,ull.ttMIU "'" ~llolllr ii 
t:lh•r,·~ mt·Jl,~ll\1' lllll'l'l!~l Utli•rna\'l<llliol 
l.o'Uiflll' .,, ft'4 UU\'It ~ f,!\'llf IIII•I'JI(tlnlol~t 
!' flt•rot•MU;o\U''o, 01~•1111 1~111111 li.r l•l•t•rll~·•~ 
''" o/i~o·r, t'llllrl.:rurJrutu ~~~ tnltl"'l~ .. r~ ~ 
Mfl.t~•r tudo n;, J•t•·•~r oio(;l-ot •11'~"'' t.tr·ot .. 
!Jtl;,notll lr~rlr;rnd ~~~~~ri it't'll~;no 11 lllit· 
ml"•'n mm fl•,lru~rt~rp loL't Mnnm~·r•:o 
r•u;~:o\\',,•11. t:rn•lt:tn, ~P.i• m;rtlur;• ,, .. 
l!!•,,ro, l.t.IIIII'IH n ilt>tnm;_ 'l'nllui ~>~o ~~~· 
n:IJin~õ >'11!11' INII'II\ 11 Pl'l"n..'llf"l'l~nl. r 
'"nu·n ;rtlll'lo 11!' r~111r~r ''""'rf"Vo!f~ 11 rJ'• 
rwrl\0 uto tii!CUr.i/1 N'l'r" ~• •~n...,., r•ntre 
1:~''" c hli.l'l. :.1.1• uu .. tuln lh.• niHI" 
tt•filnl a I11"Joidl'11tlil dto IMOII'I, ''' 
n; ;nu h'~nrarl.r. 

~lu k' '"'11~. Ju,::o\'1~. tjll~ 11 tii\'IIIYr• 
lTII•tiiP ftUIIIJrp, "''rl;li, C'!IIJrllt'IPU.II, 
n·lu,l•t~l rad11 \'1'1 nt~tnr t'tn ~~~~ vtol:o, 
lliil~ Hit<i~dii ~:Ut\11'111 llii• llll'I'I•P~~·llt•• 
clr•ullllr•''· 1 ·,utt~ 111UIIO• unri't, nn 
IJ••rroortu lou;rltk• •u~ Nl•l~nrl;t, trntrall'lllu 
ur:,·n~;Uttl 111~ tt,ll'lloltr,r,·~lt d-1' Ullld tt'llfla 
IIII (NIIljHI ~01/irlld/1, l'loiW'CII' dr IIOhll' rn' 
lt<' • tl'lrrrll riu' ••~·~~~•~ ''h rt'lalll'ldudr, 
t11tr nrll''" ~~ li'h d:1 1:r~\'IIJt~illl c n rJn 
t•lo•uurn.oJ:tll'll~lfoU .. ~~•1111 l'UIIhl 11 llt11"· 
lll·,rt~lk 1\'1/UIIn li lr.r.-11 hi'"-Í·uartonõll n 
utUoil\rnttrrrd3rll' t:t•run~trll'll da r:ham;rola 
"l'llllltnllutn" I'~IIMII-h•tniJ'U, I ll'lltll 
tlllorlt'~llot rtlll\111 ,,, ôl futl'il elrarumllll· 
tii'I/Cil" •Uua~~~~ ~·mrlh,tntr 

llr·•l;r lrmhr~r. ,, r.•:,, auu-r~. ~~~~· llln· 
._utln 1111111 do qu~ ~:ur~tl'lrt I'Ontrlbulll 
'""" /ourr 1111 /:l'ttlnctrtll urn 1'111no ~~~ 
J.'l~tCll. "l'nr 111.1~ h11ri~S d~ /ltiJIII~I· 
ll:utr", dr r lll•.ttur~·~t~llll, "rlullru ~\LI~ 11 
tlN'IHiflfl:tl l!~lt·a~ .Quu Ull•l;1nl.rr~rn Q 

t:r•tlnltrla c 1 rlr~~:mattc• aprloto~!lra•lle 
~~~l'lldl'l I' ilo~WIIIM, llil'nlulh•dU Q~ 
ltndr~:.o", ijuu rnlhtrrt.•tn f!1101••rl<l Ir r lido 
olojUI'il' j.Jftii!CIITO l~lliljll'lldln O{! ~t'Uttlrlrtl, 
•rur mn/ft l!rt '"" Qllal!turr llutru hwo C-'11· 
rtrnruu ~;,,,,trrn m••rotrll, nn tllat~·lcCt· 
ltt\•rtht ll~qultu ttuo llotl<'rlwrn thtrlilll lff 
r'PHt'CJIC~O ti~ Ut'flntrtrl• rom.u r11hlo da 
F"ICII! 

llMtllrto r~/rn t•ltnrt~ r J>llllllelt, ljUII 
cl1•nrr~ llllvlll~olr·llllill~ o~tulrtól t:lu•lrutl 
l.~rntnlM"ft •·I~ 1\UI' u tttl!'lll'lrl porlllleou 
/1:11 troru••~,rm 1ru11o trmt~~~. • r~pllc\1~1 
IIII~ ilflll\ltlt'ill' PM~ U looit', 111}/ll'oiU ljlll 
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"t•t•1• o •1• .. ·•:~·, • IlM r~u f' ~IJ!O Pllfl • 
C••'ltl'•l.o~•'' 

fi~ rltlllt•l~~ tnt>otcrno•. l.'m cr~\tl''llc 
~umrru. h·m wu·.rlr'tll'h dd lt'rowrl~ ur, 
,,lll'~\r,.~ lt'('fololror.lcltl ç:ll! 11 ctr·ntlll pr.tj~ 

'11·r · · mtrrr,t ltlll'l••iir, ror1'11omrr1,111~r.r ll'l 
tll'oUiart~mo, do•va:.t:II'A'l t!rl amfi!Nilll, 
rh:.r,:uahl•~r n:t dl•lrllou.~.\o tlt 111tmcn· 
tn.. m~l,.t•ro po.ullru d~• "vnhr~'fto., vrr· 
,t~~- o• ~~IHtilJ,runr'l ~:Jn,Jr!n, lfll" clrvrm 
pJrttrrtlar dJ ~rt!:r rulrlrt·~ "m .. ~~ m111~ 
~ltlfll11 M'IIIJUt\, t'., ~1!111~ ljit ""flllndll O 
ll'ntllll 11Ut .. ~•un ruullam • r111nrto~, (•l.iu 
CIIIIO YI'J 111~11 1!1'11'1'111, !11! W'U tlt•~rt fie, 
runu1 rrflild.\111, tl~ll!lllk't C'lm m•Jtmu 
l'l!'nr Olltrrt:~ dr•,tl!u~. un U\0 ln...,/1~~/D do 
1•1\I!J\Cial ol;trJo•urliii'IO f~I•U•I,fiiiiii~O tn• 
lrtl·~~~m ;robt•nr ,.,.11r Mrral 

t•ur 1uau 1•'\0 t:rn•h·rn ~~~riU' como fi• 
1',1/flt til! clrrrll•t•rltlltl\lrto. wt~rtlflop.rra ~ 
t•io•rnrot.""' tf,,. •~rP;o\'t•·~ M'/11 lot.'ttlcr olc< 
VIM! ;r ~~ n~nuu.:••oll'l·'~ do tolrdt~r.ll. ,\ui 
r.lpMt'l t/Uo• wrrutrrllr ~~~ rruf.r•nrllto nurn· 
r ln" Xtl n t·oollt'l'i'lli rir- r~•mt•, l'l•hl~ ;trrtur 
llt• urn~ t'otolf'rtr;l lt'tlrt~ ot,r llrl,tllv:oll•t\1', 

• rll' 11:iu~·••r.r. J,·r~ ri•~~•. urn llllh"nuu 
:\llhhlno• trrr~t'll!ol!li•olr• ;r r:.-...ta IJOmt•ln ,,, ... 
t~'tl'llrfl•u l•r ~~~ m;rl• ii~· ali\' õllln~ r:rnurrlm~ 
tlolt'io'~l'l,t. ~~~~ ljU.o/~ IM'IINfll\lltllla iilt.lfo 
m•oura ~~· , • ..,.,uQ, l.rrtt!tr•• rhtt•o·p t,\Q rl('no 
!'lo rnr;rc.kt dtt~ trumrn~t' de I)('~'· 

NoEso Innão 

FÍttvioRan1,.J 
/IA ltlnltll mo'lol'l, l'0/11'/nunr.:.r JoJ~ de 

S.111f'rólll\'l""'o r/.tl'lrJ/Iurm•r pil:o~ t"Ourprar, 
umn 1u11cr 1m~lo111rr. " ~~ 1'1.1 /tõlt"'''h' um 
('fOJo/"tt.'t A/1•!11 t::tnsJrUI ~·Jo trólaQ!Ir,. 
1.11!!0111 (ootllllfM/11 Ollltt u J:i'nlol I'SI.t dt /lflo 
~:rr:r ri<" l~ra r<~ror/111 dl'lr:n.•l!lrJtlo~ t 11m 
111.~~r lrnnc.•lh.1~ Nrw uulrll. r~.o;t.r~ap;g. 
Sf'.lt.tln 11~ lllflr/tj;, Mil C'rlntCI ;r CtJ'IIl'l 
1/!/1.'. ~JI!Pil'"IUf""· J~lnlfl~ l'.t/~011 dr t.#f, 
Trn/111 mn bi1Jh11 l~luMn romo IOdu 
"''l"''.:r" rolll$1.)1 Qlll' •cmpl'l' L\'IS/ou M 
I'"'· """'"''"'' r.n'oll~ nro.w""'n 1 
lfjJIJ:.trrl~m,tolo . 

f)qu.•l rwrlrrrlpJilldo "QIIl'lll tal/O •" 
. J:llnf mmu~"" frm/•1'1'/•mr di" uma ou1r.a 

nollf'iiVJihlllooll 111111 fllll.' llrrlloltfl AI'Noll 
PIIIIIIMU 1'01 $til fiVN "Nul/o~ J'fo,..._ 
n.ol" ,.; •rho.'l qlll' "ntllnr./11" tr• um •.S. 
Jt•t/l·oqutUIC'Cólilllllrm 

, .. t't'l'f.l•PfltMlol• """/1111/IJJI'fllll'fttlf 
n:m11 " '"""'III r.'"~ lrm.lo"' Alf.llm.tl 
pr/'JIII'ill~ld.'Klcs ll'!m n r.:rn-mlldo p:/ ou 
11 n•.a~:""""'" t1u ,vo, "'"i U11 s..f'IJ)n!o 
j<(//~'/t'li qt/ól IJ;Uf'UIU IN'IiNI,I /rlll;ill$ Ql:, 
fl!l~ 11• "''m m;rJu runt.ldfo t;J,.,ItJnf'r.lll 
1/Jlrl 11<1 ltffi,111, I' ,·urlu.umrnl,., o dor lftll.io 
mllt•IIIII\"UC:omiiJI'IIJll'niP..,mpnolll'f:t· 
~~· fit• /lft'rl.rr .rltn~ooJ11 • 1111111 rr.rr·~Mirl 
li~<otl~ut•r QW' r.Wrfr-:.f' n~ mtlttellrt.:l 11ft 
1,\rt r. (.'Nno 11.' lt~w mlllilt "''"' m""• 
llilljl/fllt llll'/l:lrl~ 1111 lloololl ~ lltWU• p.rr• 
L: rua ~11>1/•l'l'runuowa. 

t.~mltm-mrqllt.:.]IIWU nw/1111 QIJrtl "' 
IIII' !I~ ~~l/1'1:·'~ llr o~tllol~/11' 'IIIJ/Io/lll'l'p~ 
c1111t,. tlt'/3 nr~:t•J~1nrr~ 1111~ nllldlll. rra 
/.t\111 quto n~~mu•· "1-:rn~r.·lll 
1111t'llll uma ~~h:' 11 ~ JPI'I'Iil/toU õl IJJI;cl' 
tnlll 1/('11 Jltlllo'' ,.., .. Vr'flt.tl/t', l'f"I'IVI.'I• 
"''"'"' l•·trr~mtll '""rltt.:~rim.t lloM riJ~ok'z Ql 
m.r:r•m,rlü'J tWIIt•rw~rn~/ r of,l ll~ll'.t 
"" :r/,a r'l rlllt!>l tl.,:rtt~• olr• rnfôl!l/lltl01~ l.'ifl 
rrl;r !lr~lnrtr, rr,lu dnrrl.r lrr o nu•11111' ,,: 
lt•ro•,.,.... /IUJIIol ,,,\\,,~,Jtlflllt'o/l'fllllt'J!i>oe' filn. 
'"" t'lii.Jht'it,,.,,t~rnullt:ól m~1.1o n fl~•l 
,'llt'/U 

r I o)ur• ~m1•w IIII' t .. arlnnu nrlr~ qw tn• 
r.1tU1I'.l ,,. t'lru " lt•orr.l 1~1 1/l'flrtt di•· 
/tirllllll'o•P,IIfll•ln~'llrlll/l,llltl,111ntll'lotfll 
1>1' ll;rrc ... rt~ fll~.comlr•l.lii~'SJ!I'f'IIC'IIPI• 
rli11 PiH' oii:iliiiO/IIl m•ltfl~l· tniiiO 'o III· 
n1trir11 ,. •~IH,r ... ua ill/rllt'ltt;,l'.to; ,, uu 
flfttrlu llt• l'l•lot llo• W'll jr;o/~1:111•. ,, l'ltrt'ól 
/"""'lilol Oo11> /!'oii'I.' .. IJ'II' l'f"IIIUi .UI/O III" IIII 
QUI' ri~\ /Jtt qup r/ti ,....,>oelln it nroltr,1C'olo no 
unt~rho• rllt'I:.OIII.:.tr.:r li' r tllu I'IIIU!•~tl'rt• 
Ir Ól! r..11~:•!1rt So !rlmr "CUJI/~r/w 
/rnrdJ>i/UJ; lk' Tl'!rl'ltll lir;ru" 11n1 dn.t 
1'11'/tll~l:u• /r•rrr.lrr,. rtuulml.l ''t/111 ••ufnr. 
ao u·r llt'!ll'lttlo,~l't'.rt't'ltllllf 111/ulu. rfo''-1• 
lloll'l'<'lffl•~ ~~~ mm a .um.; r1 1/IIIJ von.rr.1m 
$('/fi /1'1' I.'ITI'I'IhC'I'N/ot::; "1\ln ... t'/11 //nhil 
r.1J11", r11 IIIIU'U l~ilb: "k:m•ll'lfl ~ta 
um 111'/rr". 

f,'fl /ll'ra •·~~•I', III' Artur C/Mtt QIH' 
Slarrlry 1\rlt~.·Jrt rr.lud•II'IIII'IIIIHWr 111m" 
lrlt·~•tllrrlh'/ rh'/111~1'1..,.. 111~1\ ~t/J,ril' 
lllil<~t •111r 11 IIWo~., 11/,lJII~ro~m um "'"""11/11 
trrlfdt.1tlror III• /lllr/l;:tinr/~ r otr rrrrr~IM 
ft/Mhrr:r i:~r;llll'lm";l!l U'll\ ~tll,m 1!111! 
pp,tN"nlm,rlll~ rrJu co~ll!ll/11 rlr·nn_ ,dt 
QUo+ c1n• /lttlll•'l.t• Jl>il'fff rrçr'No·lolll. 
~~tl·tft11 cu:uu rr~. d;o rrm• lnlrll,:i'no:otot 
1UI't'r/nr ;r "" ., ... ~ '"""'/h,1nlrt 1\ l':•rllt 
d-1 UWUO:J'r'l)o(ll\'111 III h'/~. 

Mr11ti't !'I•~ ~t'l"lllo~. nw mo11111t1o 
lrrllrltou •ua ~~·ounrAid~dr IIII<' .,1/tf'lll •I· 
ti:IIJI~ Mfll'{'/!1.'/llrtriP PJ l'll'nll~f,1J I' IIII 11'
fl>f~l~ IMNJ\ IIL•tl/ltft 1111~1/IIUU'J~ O III' 11~11'1• 
'''k' u~ /rut/lt•t tio C'roltdJ~tlll 1'~11\0 urt• 
to•nm mttno) t/o•m mill•lom:t• .,.lllrrtr ron 
tll~l• /lf>l/tlfl'lliiJ\Ir IIII 1111•/ri~~. t: WU 
,.,rrur /trmo'l/•~1 ro·~rlll' nu/itln oro• 'JUI' 11~•1 

·-. ... 



,r•ru m"''' rio· rf't .1 vrm.-.dr•. rrrul•' tlu••r 
r~rwr•/.rr••h•rar•r•rmdrfl,r f. r•rul!'lfr,ol~orrn 
lt. ~.w ll'ml'lr~·u a~/llr•r,r~ ,,~ .. ~ 

J~m MI·' I'"'" "l'hr!.~~11111f our 1'r~·rlr", t1 
tw-utur Hroii/1/IJU 1\'rlllrr 0k.,;r·rrrr· ,r Iii· 
mltl:r rir S<>w,flf Anln•pu~ to 1.1~ t•r;. rl,r,u 
,llnr,,. um rr•:mnn .anrroJrCMI:h'' 11.1 /lu. 
m.:.nrt1,rrlr• l'o:mu~ 11 Prrr.ro~u:ll.\l;r r•rvrrr• 
/Zr•tiJ lf 1111/l/, (l,tJ/,1/11'/Uf' n~ o~il:olf,loJ!III~ 1-: 
mn a,·u,·~ mrl/r.11'l'~ r111 (l<'f:'imi.1CI'Ir~ ~!ln· 
.:rrlllll Po·l~ '·'"'" 1M mun..oluu, rumu fui 
1.'11/lll/l/lil ,'lU /l'lllolf jlfiiVolf o1 f~ IIII lii'U 
~uulm. 

tl• ''"'" wm•rrnrl n1.11rm.turn~ nm• rnn 
'rJ'Uir,llll oll'fl'nllt'r rm ••M fr,J,1Iirlollll' /1 
,,.,,,,,, d.-r llr/,rtwul411r ri~ ~:m~•rm prn· 
v,wr/mrtrtc nrn•/11/o•r )l'fllirlu ,1 mr•mM 
rm•~·.m 'I"" ''~ "'·"• $C'II>III"It'~I~"'/.I<Jur 
'''' r.··uru r:rr~u lii'IIIIU .t r•rrm.•:ro~ l'lll'('· 
nw.in ''" t:rufiJI /lrl. Q(' S•!foJrk~· .h.•Jnl 
<~fll!fl 1'-~h'l"t'lo!>O'IIIJI/I'>Ioll fl/,1/1/1' 1/<1 luU• 
mt•Pit• I'U/muwmr "'' tlrum.r ;t•rurt.'l 
Úf'~I'UI/I'f ~·JI/10,111 /IIII' lii'U) Mn~rtlllf•8 (') 
I,H'Ollll /ll~f)l,lfiU' fi III"' 11 1<'/.0II'J jollllill) 

l<:m,rrmll'vrNr .- llurrr:mllf.ulr m;rt~ I~Hl· 
tt• lflol~ 11q111' (' l!!oU11~Hiflll r• IIII•' ••Jo• id,l 
~~-, llllllol dlto•l,o elmo qUI' 11 ~lk'l'l/o•rmll ,li;jQ 
lt•rfil /<'I lu"'''~' ft'l lrlll S:r h,o;w olii'll'/1•/t. 
( I'•/ I' 11~11 lt•tj,l/t'l/tl fi tjlll' 1t'1 ~I'IIIIÔil/11<'11 
li,l/ti('l 1'1'~/t'/1,111 ll'r1.1 ktlllllljlll' (r'l/>f'IU 
('fo,.t•rturo,r ''*' n:iu ,,.,,. trtM" q111.• I•• r 
~rm l'fto/,ntcl/ IJI t u rtll'oJdt'.llol"lllu 11•• 
/11111/oJntdildl' //;1 J!MIIfil át 11111 lltlllláll 
mtr/hur. 

f:lr• Jl;i/lf;lln t/UI'' ll'rd;ur,• l'h/,. ;11'1m::. 
~~· ''~'" I' I"~' I"'" r•~tl.\f'O:IIIr;mt ál'.•l·l'n· 
11.1r ;111:1111~ ''''" ll!t>ll'f~l.o '''~' '~"' ,.,., •• ,:m, 
lt'Vollll;u~ll~;•ftullf;l•fot to~ I •/,/ tt:llolr.~m·r.t r 
lf,'l/1~/tlrlllilllt~IOI~ /ltT~I/t•Qiõlo I' III !o!lllll'(lf'<J 

1111111 "rl:•m 1:,nr.:rrll". ,~rmtt" 11111~' U.• 
llfU/f'lll'lll-'llft•/Jn•ll:lllllflll 

.1/l~·rfl':m,rrmr r~rtiWI trrn:lo, lrnt.W 111' 
··~/;l;thlllll-llllfl'~~k>.· 

Einstein 
c a natureza 
da luz 

Pro!. li, MoisC::!~UI\SL'nô!\'CIJl 

~:rn~Mn "~<~'ti~ um dP<. m;,rl:n'~ Ualtll~ 
lf'<lrlr~~ r:e 111111).< 11\ lrmpn~ ltii'~I/On ~c 11.io 
U~c~"' r~rrnn um •• Mt ltu't,l t·••hrr ro•ln· 
Uvltl<llll'", Cotr.lolllhC ;1/lltnl"l .,,11 Uthl"l' 
C'<lltJ·:• ~1:•• 1111m. ~:r.rl1'tOoll 1 n, "~ ~o~r•:• .. :n., 
d~ ohr;. 1ft ~:lllllrm nun lfl•:u/01~ ,, rr/all· 
Vlft.l!frl;•r,J•Idol/11'111 mtt~l-•lhl'~lhtõod<l\ 

1·: lll'f'l'l~o<~ rrmnnrar a r\f'~·rm1. r.a tu~ 
lnr/11 da l•'talra, p:m1 l'nrunLr~r Ull\ r,cnLh 
rntniiMIII'rl U ~;rn•frtn. r·urt•I:,Jtn;rn/lt, 
rum 1rh a.'-.-ul"~ de llllo'll'itlo. 11<1 um 
111110\l'cl pani~U~IIIO l'/llrt' ;t• /llt'loo.'Ufia· 
c~ r~ntr~l~ 111• nml~ro: n• J•rlo,~:mro~ 11.1 
nwcar,u·a. a lntt/l 11~ ~or;,vu,.ç;,ti t' a 
11:1\Urrl~ tl.1 llll. l:tn•tt·m ,thnrl1ull r>• lf·H• 
prlmf'trrtt l~'mil~ l'm tuo~• '"''"3~ rh 
rtolall~~lo.'lr tl"ttlll:. I' ~tn.·r~h~.nh•. ~11;1,• 
rnnlrllttLio.'itn anlt•rrr~ro 11unt.rm /flfllm 
de r,lf;,IPr /ulllla:ncn\~1. 

A sttu~c:.o ll•~ lo•orw, •nl.rr a n:.rurc'~ 
da lu' n.1 /1M III dn ~~~ulu f:I!JIIo~Mm !lo·~· 
tr/111 j•c/D /t~IC/1 lll;'h'• Tltt,m~~ YuUI•II: 
"Adlutlt·!lt' a:rr;~\lnrntc IJUI' •• "" rt•ll,l~lc 
r.~Jn n3 cmt~~.le 1w1~, tr-rptl. lumn;~: "~UII 
jtlli11CUI~~ 11111110 f.l"ll~•%1.~-. I>I'Jól Ull 1'~· , 
c:lt,i\'~n 1:c um 11101 tnwnln gfwl~lilli,rl", 
an;lln~Oóllt•lrll' 1111~ c•m~fiiUI n ~0111 .. , ti" 
lr("IJ1i111, U Jul~~/111'/1111 tln~ 1 h•r.ol~l~~ o lo' 
l!tdo1~ ~· 1'1'0~11~ 1<'111 .óO• dll·t.lli1<1 /loullll ~·n 
lrt• uma ou uuln ti~·~~~~ ot•U'~tl'~'". 

1·: tnnuun alnllulr·fol' ;1 ~ww·1on ~ fltl•· 
l/llf'<,'tilll'lllõt h"ttrt~ f!ll'jlii•CUI~I •uu •11' P••r· 
ltCtU,ul. IIII<' l'~)tllrncle lllflli~ llllltlll ~IIII• 
Plt·~ !IIVCI'It<l~ f~l<ltiiii'OII~ oltru:, lll·~e.rr·t~l 
J.; lt~vl~ cmprl.'rHI1u, ll•trolll•"trar tt• h~~ 
dll rrfll·~lill r rr1rnç~11 ~~~ lu1, ~ mMIUt:ta 
COIU 11 11111~/lloi'OIII llr hll);l~ ~~~ lroll• loiH• 
çaOilf. w11r1• uma •utH'tltrll• t1ura11u rwr• 
ffii!IIVt•J · )lo/~ 11 f/IU/11111 :-irlll.l/1 fiCM'Ul•tltl 
um fcntlllltltll QUI' lloill JIM'f't'l~ lltiUUIIr l'~· 
Plll'oi\'~U fllrjiii'-CUiar. '111~11~11 L/1!/ll lt·ILI~ 
rPAI ~rn· IIII'~ fllll\'t'~~ (' (11/•oc.•,l(f,l .1-U/11!• 
1111111 •wcrlit.'ll' ~~~ u~tn ph~oto~. fnrnwmiu 
tult~· a~ 111101~ um.r 1~11111101 11r ~r d1• ,.,flr~· 
III til \lllt(~~fl,ll)lall.'CI' 1'111 (III IIII !ln )llti!IU 
11•• cnnl~lu um~ M"ll•' tlr ;11~1~ rlr~uiM'I"' 
ruml•utru-o~ cniurl~u• , ~no· I~ d~ Nl:lllilll!, 
&< 11 IIU!IIIoUI(fl<l fnr tum III' 1/•• rn• untr;~, 
oh~rrvutn·r.c anrl$ allrrnatl:m1rn" dm•~ 
lll'~fUtt" 

• t-;~lv r um ll111r•1 r/rtto de "lllll'tft•rl•n· 
elll'', rQtlltll'l~>llfn rt~ t•IOI!IItlllt~;ln f'" Pll· 
d/lli, ]'l~lr. ~l't nhl.l'fYI<IIII f~f/11111'1111' 1'111 
Pt111M 11~ ~lllll'tfoCio• dl ;u:;n ljU;tn 1/,lllllo~' 
ftiii)UIIIII' dr hUdM 111~1111111~ •t .. oiUII· 
lrmu, h~ rt•lll/11.·~ uno!o• l'h'4 M• r•·lurr,un 
IQIIIIIIdll IIU~~ l"tl~l:l\ III' 0/flllõl w ~11/10'1'· 
IIÓ•'IIII r Ulllr,l~ ouJ•• lt'lltli'lll 11 ,ullfi•U M' 
muln.ltnt'lll• lctualol<tlllu:tt'tl~l;l ••• "'III' I' 
fl/1(' 11 1/111 \1,1/rl I h ~lll'o'o•••."lllt!~ lk' ,''lf'lo• 

tun l'lttfl'~l~•llll•·nt a tt•t:"" , 111111~· lut 
\IUto•rrm·lll ''""' ~tlt:•·rJ r•t·utltl"••o 

Nt•IOIOII h'\1' ltlllltl,~/•tlll' l'ltt,n /11011111/!• 
l'lllllll'fl(lt• tlt'/11111111• ~lllll'o' •lll.ilurt•t,t ,,,, 
hU; h'tlllllollo'oll'llo!O'III!jt'dl/fii•O'J/IIj/11' 
flllll'llt•IYil 1'01/11/lillltt. 11" 11111('11 11'1 '1":1• 
lllt'll)l'llllo\111111 rl:t•l'lllt'l'l'~''•"• ,\11\õth. ti\• 
lll'•'lll',tllrpU•t'Uio!/1''1'11/11/UI.olt•t/11~ 

DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (S<~onll) 

A lt'IJ/1,1 nnd•tl,llllfl,l 11,1 IIII IIII fnl'• 
111111~•1-1 jMT 11111 l'nll/t'lll)"'r•"''"' ti<• ~ ... ..., 
11111. Cl /1,11'<1 (111 1 olllilt'~ I 'lot!•lo,ln IIU)I'I'M 
11 /'111/lt'll,o •l~l.l.l'f,tU;ul)•·•ro•n•o••lolh ,tr 
ii litlll•·'•:;l(,'llt rl'lthtll'•l 11.1 hu '" 111111:•~ 
•11!111/,,, I',,~ 11/ul,t~ thl •ll;wrl~t'tt· 1la Jr:cl,l 
<'llfliJ;tflanllh llhll.•rll'"~ t!P~•·f,fllllu M• ~~~ 
1•~'~'1'•'1··'1'•'" ••m lt .. h~ 11'1•• t:ut~o•:,,.tht, n.• 
\ll'nt"• h•rll~m M' t·~ot,, ,,., llll'll•trt•• ,, 

n11~11<Ja lflll' tltmlnU! n "1'1<1/lntlltll'nln ,Ir' 
ntld••" ltlt~C·tlld .. rilll'' ol!~o~• t'l hloJ'• tlr 1111 
1111 fllll~·l'l'l/111•1'1, f' 11 l'ti•prll' ~'1'11/1111, 
~lrii\'1'' tlr /1'1'•11•·•-.,.., IIII• ~tlft• ~-.r rle 
•l•·~rlllll!rln,, , .. ,~.lrtrr~ ~'"' t""'-' tom· 
j.ll 11111'/llu, p.ltJ ;tlil~ ll~ll'o•l. role urtll'lll tli• 
jlf;".;~lo•ta tr.ICI lt/1 11 ~~~~ mth·•llllll ~~~ 
mtllmclru llr•''''' d.t l'r.:t•~N\'~n ,~ 
lilll,c/l dJ lut lfi'hrrol~ .ll'llto•runqol,tn.1,, 
cln ltlr~w~~~ u•ll•tfn< mull.l 111.'.1/lt•nn•. 
cnnsttlutll/tU 11 lrn.mlrna 11.1 ni!IOII':tu. J•; 
ut,.rrvutlll I"'' i.full:lr•;lll'l:t \'tr.~l 

;.\co IIIIC1fl tl<l ~I'Cillu t•t. ~ hf•lllil~ '1"11111111 f' 
,\U1:11Mm flnud n•u•lrarnm ttUI.' ~ 11~111~. 
c•niMat~rWIIt'rnutt~ "'PU~.tr. :th-tn I'•'• 
111'111~1~ ll'll~llol'nlo> ntiCo~ J~ t'flll~l'l'~los, ~~~ 

~ll•tta~ ~~~ lllh'r/O'tt•fll'l,l I' •hlrnt·tu ~; '"'"' 
p:n~ lfr '''""'"~''"' cto• lllLrrll•r('nct., ''""''r· 
~~l'rl~ 11;1 :->.-,rutNa ; .. ·,o ~• run·~ t!.lh 
hultiJ~ 11' •l.;in. d" n~oJ~ de llorlttlt,u~ I' 
~~~ phttll .. ,,,.nl .!1" ucljôl llorn, bem curtto 
~~ lr:<nJ~~- t:r.t r:-·r~l "'' fnnr. t·l'rde~ c 
m::t~lf"-· t'i~h·•·l~ n.,•,tflhlllllnrrult• na l'~rlt' 
lnfNnn 1111 ~trrrr!rf~ llihllllrtO l nlõl r•· 
Jll'lll>t••·•~ tnlô'l~l lotl a Ml'fliçOn 11:. l'l•ln
CJtl,l~r 1111 Jt,jz ~~~ ·~u;t. mn\ltll:t•lu 1111~ t• I ti· 
l••l'l~r ;. 11/uçrtt·,<~e oi•J ~lt~P~il"~-'" nu iii', 
wr.furmr f''•'~'~'" '"•la ll'Qrt.' onrlul.tlt!rtll 
c 01n "'~''~rio 1111 q:,l' rn.•\'lo1 ~ 1ror1~ rur· 
PUi('Uiillr. 

u rcrNm•·nHIII~ lo"ltllllllldlllillttrl~ /:til 
Jdrnll/lt•aOIII!ar.OIId~~lumtnolurum llf!• 
~~~~ rlrllotn;·~no·ln•:n. 11'/111 f>i'lll t~r~ndc 
n~tco lt•tmrn rloCOfi'>\ J:•mPI l'll'rk liU· 
wrl/ rm I &I• I, A ,.,,.folt.cta di' nnd.n •Ir· 
trant~ltnrii''O)IDI IU'~Itl~t 110r )la~~~~ I/-.. 
p~Mitd('Uffi l'l'li'llrl' MJUnlt>dCt'\III:I~ÓO.'I 
qu~·tr~·;.ua n ~''" u"nll\t'IUt ltnlllllllh•nf1'1t· 
te t'unlll Ma a" nt~m" M'rll'tll' t'•lll'rwnrta• 
trullnt1••~ '"" lh•utrtrn llrm urn 'lll;trtn 
tlc M.'CU/11 01:11~ latllt'. l'lllõhM'I'mll~ IIOJfl 
lt'llil mn;t r:nu,, dn r.r•ll••~'""" l•lo•lrt•lllilf.· 
nrllt~~. 11111' :J.Io•rcrn ~~~ 1111 \'tll\'1'1 ilj.lrn~~ 
jll'].l (fllll]•rllut/1111 (.o• OIII!J, " ln••/111'111 
ranl;tct'lt:\ III'•'"'IIIN:-trntr tan dtl'l'tJ0.1~ 
rntnn ,,,. 1.1111~~ tlto r:ulkt 'Pl'lotluml~~ f'llr 
l!Ctl~o tll~l'•llll$•:\, 

lnmlramo•nt••. tul Ltt11 rltllu Jt'>'unn~rtn 
C,list'l'\'õllfll j'lolr hl'oi'OOI pt'/U !IIOPlhl 1/l'rU 
rtn JLI:t~ l''lk'tti·nrtJ1. o rlrllu tut~rll" 
trtcn, 1111r \'1'111 11ho~l.1r n õifl;orrnlt• lrttltllll 
U/t:ll da h,orwt~l•l;fl;lltltl.l f•tl """'f1',11/0 
t1tl~ hll ullroltlt:il'l·•· t~r,t:nNhl lin:trr um 
1111'1111, l' fijfl,o~ tlc fl(tHI!•.:u· Llmil t'UIIO'IIh' 
c•il'lnr:t. ,o,~ illl1"1'1111~•. ultU~ml.l~ "" 
~'"'nnr<~ ;tUiom,11tt;l til• P"r1·1~ III.' rlt·· 
t•:JIInro'll tl\1•11111'1 IIII\ 11•111' til" lU/ o• III• 
lrtnHnj•lllll t'\O•III)I/IIII'olllllllllil ,ltolll'il\':.fl 
ltr.illfol 1h:.<h• ~fo·lfn. \';tft;l.ó r:llõ•l'h•tl~· 
IH'ol~ doi 1111'~11111, tl!l..._,fVoJII.1~ IIII lhlt'/11 /ln• 
h! ~~·rui~, r:•rl·r,,m, tlll'\/lltcõlltl~ l"<:la 
h11tiJIIII1)1\I,f101'1~ 

1·:111 I!Jt'o, ·\llot•rl f••h••n. 1'<1111 ;~. """~· 
rll•t•rt•,:at/•1 1'111/,n "/OO'fll,l h·~utru 111• ·t • 
r/õi~N.···, ~..!ui:" ltlo:l lill'lt·t•;,t•·tl/1'' :'ii!lt'll, 
·\'lllllt•l'f.,o,tll'"'''lft•~,u~t,;U,I<'H'I'"fu·:lltll'll 
h' l"'o!,ulu !~' 1111'"1 Ôl<';l•lo•l/ltrll t•llt'l/t"•'lll(tl· 
•• 1' ii IW"Illl"'-1 IM~ /luto~• 1'11;1,1~ llllhlll'llll 
llll•lll'u IJ",o)o,>IIM". t'illhllllll otu~lf/1;11, )1'/1;1 

"''''''''" l··•r.t '""'''"h';'"' 11.1 tu•lun.t ,,,., 
fl~ti',J 11• ilou• 11/111111•~ 1111111•11111:1!11 •I 
n•t;lth'/!1,,,,,. r••,fln,, '"·'~ 1111 "" tll'lflll'll'fo 
qllt' l:w .• hlu 1o• n•ro·rm. •'III l':til:• .1 11111 
,o!llhlll, ltllllot •o'l/1/11 "111111111 l•'lo•:I/I'JU· 
n.tlhl" l'ulll 0'11'1111. /11111>'!1• ltlll• /,u:··l•'l/1 
rt'r01h~·l•il t'lll •1uo·'t."' 1• l'l'"'•lt·II•,J ~~~ 
lt·lllll'o'fõl ''·' illl ,. III'/! 11111,1 t•lll'tll•lltl:lll 
h.o•ll",o ol h'"llol tl;l,ohlll•l, ,1 l•r!llo'l/''1/ rt• 
\11)1/f, .. lfo.l/'l'll,lik ,, . .,.,,,l.o 

A '"''"' tfl/,/1:111',1. 'llh' ~~·n•t•ltn a ft• ,,.,, 
l•l'lll'lr Ir '"IIIIIIMI<IIIItoilll•'lll' ~nto;Untu:1 ·u. 
11 ,,. '"'''"' l'lllh , .. "·'''·'•'•• .. •I·· "'" l't.on 
tl.<·tHI"••• .\l,•t"'~', r., .. ,,,,,,r,·t"'"' 
llllllolllol /Uol1<'1/:!' 1•11•''-d' •f•'•'ll<'lj'lol 0'/1 
Ir,. :1 1 .•• h " ·" • r:, ~ 1 u111 •·:n•·t" .r •· ·' "''' 
,.,,,, '"''"""'''''' tl•lllll<' ''·"'l"~h·····lll 
h r'""·"·,,. h•l"•·' '"'"''"''I,''""'" 1"'''':. 
;, I'O:•II'ol d,oA'•II'•I 111-oo "'1/,olu '1) 01,.,\1/ 
.,uj,o,", IIII "'),1. )1,1\1'1 toO lllf,ll//,d,tofo•~ 
11111111/1.1.> l"ljlloll•l.o"t tio• 1'/!l'll:lol 1)111' 
l•olllt'oJ,/11\., r tiH',•t.,. ,\ ,,lo·t.• '~":,.>~'I 

1111•11',.,1,1 ~~~~·,ou 1h11.1 '""''~"''" ~"h'/11,1 
Wollll'l;utu 11 ''•lll.n1111111" olo• 11111111'/l'/1 •' I 
r•lllõo\ll.llllli'lltl;ltttl•tjh'·'llo'/ IJI/,II•otll'r 
lr•II'Ot olt•tltUho """'/""~~'"''' to·ll:tt'lll 111111 
)/jl)lo~iii'\~,11/IIUI,ulo• 

Jh•~t'Uit/llrlllll<~l·'t•tr.t•·l.l.-lr.1 Jlloto·m. 
ro:ur,, 1"'11'' IIII I""'"' t'NP•:•"'' 1'""''"'1.1~ 
<h'I'III'H"•'· l'ol O)ll,ulfll,o,·;lntl,l• ll'oM'olo•ll' 
1'111'/'t:l~ o• !tlflllh/•lo•o•ll•f!l'l 11/ollll'k 11•11'11 
I•Afii'II(OI/lV'IIfo' I'U/I~I'I'I'jt)ut, lllll•illnt,/1 
~Hil /1/fHlh'-•t'I'/IIIIU "JIII0',/11" IIII' flll 1\r.tJ'', I' 
IIII~ ~1111'11 ol/1<1~ lll'l'lllllh••'ll•llfllll'l\l. õ1 1'11• 
llfo";llr 1"'1 l'lt• Plotjll'l<i, \f' oh'll l'n/1111 1/1• 
ljlluol /llllfHUil,l 1'1 :1 ól h'IUhi~ÔoCIIHII r/ilf/1• 
ll~lhllhlôi. 

l·'ln•·h·nt 11Pru1tt. /11\'t'~lh!nr ~~ 11111111• 
r;~(•w~ d.1 IHI•nh•.•· 111• 1'1~~~~·~ "''"11' ,, "'' 
II''J!IIfll 11~ joi'III'IIJ IOII!t.U.'i/11 t'/l'ltfllll,lf:· 
'"'"''" 11/;1 G'J~tul•.t. t'llllh•tmr /•I ''" rhl'll 
111111~1Jn. c· 11111 l'il•,n l•.trll<lllõltl :-,,;,. 1·•· 
1~''11 1'111111 u- r•k:o ht\•"h''l' IIIIJI/Il'ilri:t 
Ulllol l'•lttilll111 ~l'.lhUI,u. ljõloollll/olllit. purll 
11 I'IU/111,1 r,ufl~~·,\,f t·;u,_II'IU ti'II'I'/1/·W 
1\U~II'IIII/Uirlllt• 11 Ml'llllllo• llll<l)llfllol ljlil' 
llu•lt ~ ~~·u H'Uhll ~·· tulln<•r t• 1r;o~l"l''''''" 
"tl/,iiUth•tilto•,li'l'l~l')iiM')IIWIOjlrt'l'l'll 

lt1d:o ~III t.~HJI~' /l,t•l IIUI'I:t',ll''ll' a l'l'l'' 
V<•J;I 10111\l•l•l 111 f•Uit'Úo'• 1111/11'11!11111~ de 
11111a l:•'''"l;,r;ui.IUII"' 

,\ hof'l/lll''" ~ut1.11'tn\~ /;tiiÇilda por 1-:lu~· 
11'•11 ('1':1 ~I'Uft,ll"lllm dr 1'~'.-' ln! dt• ljlll' ,, 
('fUj/11~ f,l,;/,oÇ~tll'h llotlllioJ!Ili'IIC ~ l'IH /1111• 
ltrtll~r •• t/'11 • (' <,11Jnll1.1tl.o ti~ "411••111~" 
;ln r~d1;1r11u J\' IIII 111loltl111•11lot~ flt•r ~lc 
fPrriH"t ,,,, nttll•llltilo• t• 11111nc ll••"lolnl)~" 

1-:lnhll'ln n1nilntu qur«UII hlpnt,.~r 111•t• 
tnllla ~~~~ ~Ptn:l• /nlt·rpwlar III' lurm~ 
111111111 •tmlllr• o• fl••uiUo•lt~~ tlf' l'l.1nrk. 
m.t~ l,,rnlll.'"' r~pllfi!T ·•••lllrmJ 11:11:111111'11< 
11' •nnplt·~ 01 rr~uru ...... "'" ~nr,\o ln··~· 
pltco1~•·ts, wllrrDt/1'/tiiiOH"'I~Irtro 

A hlpóLt'U! d1• t:lll~ll'lll IIII tl'~l·bl~n COIII 
r.r;uur.• rtltrl~m~~ t•c•l;l lllltl•ttln tl•t!i ft~lrtK 
o ll~tru ~m••ne:u~' lfnl~·rl .\ltlltk;tll 1'10· 
Pti'O'IIrll'/1 lll!ll ~i'tll' r!l! CljN'rl~llrt,;• 
rui1il~n~a~ t1•m H r) l>t•r•,,/11'11 rll' 11'11' nu•~· 
I rlltiJtn 11•lal f'l•••no·t•t•ltr l'lltn n lt'flrl~ di' 
l·:m~fo•mllo' r/1'1111 1~1ill.'lo•lt1•""· An r.IOO 11•' 
lltot l/fiOS, l'li<"IIOU 11 I 11/:et~~:ÍII l!/111~11\. ~~~ 
n·~ull,llfll' t111111rm~~am pll'f!.nurnlr 11 
f'rt'\'l~o/11 d~ lt'llrtol t:rillllltõl 11 lt'fltl~ dtl 
t:'lf'l/tt IOlnt•Mrtl'l'l /01~u Uni dil' ll)lt'l'IOS 
nu•nu~ IIIIJ~•rf~nl•'l tloltr~baUIII, /ut ri,, -
<' n,,lf b rt'tHI!\hlõlllt• ·- q~ll ~~lt·UII i':IM• 
lfln o l'rt'nun NnH/ dt l"l~tra di' l!fZI, 
llrl'l:lu ,, t•ttpul30n dr~ttK'O 11n'ntln 111'
l't•rlól litlllllrt· crr cont'C'Ituln llrol' uma dn 
tolit.•t·tll rom aplt~ll\ ÍOO'I pr~llta•. 

u~ .u~umcmo~ em,l,·fr.ildJ~ Pllr.l!in"" 
IC/n 1'111 KU trahillfiD flf I!IIJ!1 p~r.1 JtKII• 
Uc.1r a h!pult'M: tlo:o 11111111~ ~~~o «o~!:~u
ll'tltlll Pl•ttOIIP~IIIr. N~~ du~• tll'l'ildil~ 
111:1:11/lllt..,, f'IC lolluu o~ ~t;íllllllr P 1!1'11< 
bl<'lllol l'\'jM:ltt1~~ ~f'JCt, IIIIK'IITitllrlll nr•1 
Kllllol'lilll~ m>~IA rlclthllt\~, n que o ll'l'en ii 
d;or Oti~UIIlio~ di!~ t~ollltiiiUI•""'"' 111~1' IIII 
1'"1'-"'""' ''" olr.o'tll"lll\it.•t·urtr ''·' t·'••ro•., 
•llloiii/1\'~1~'~"'-'I'IHII.':f 

/1~"111. lolltufr;lh.tltttt olo• 1'.11~. ~:11'.~11<111 
lllllw/11.11111111~ M'f/0' oJt• IIII\;" illt~o;,,.,..,. 
/1111:• õt'l·th•.ortt~fll'lll'l'~•n.• l'lt'l'll~llolfl''' ti .. 
1'1111~'·'" I' .,loMt(\'olll do• 1•111111~ !ldtl,• ~li<• 
IIII" 1:111/11/llltll/,lr ,dt .. -•111~ ~ Jt•IJI'~U t'fl· 
lto• u~ fli'U•I'~I<I" dt• 1'1111~'"" .,.)"111/illl\'~. 
/1.~1 uoUIII'IIl'lóltl.llll'lõl f,ll/1,1~:,,, 1'\l~tll;l, I! 
l'lllb~.111 tllllomd.l r~o•l,l f''''"''loC.I •I" r,, 
IIII•~·"'· ~:>h' ullt/1111 /ll'o~···~"' lt'tu 11111 
l~tllf'IJtrt•;Hmtlo·t~llh: 1~1 la ... r, 1'~/•1111\1'11 
\'ÍIIl tnJI~ tlt• 1111•111'11 il"";I•!J~ 111•11~ /,/fole 
lt~tlll III' lk->t'III'OIVIrtlrii!IOO'\IthN\'11 111• U/11 
1~1\'n tiontll d~ nlll'l. ii 11/11'11 1/II•IIIIIO',I. ,\~ 
iolo•l.l~ elo• f:llo•h•m ll<'"'"'lf.!llollhiii~OIIIf•fl\ 
llllltll'll''l,ltõllll 111rlrntl'ltll' 00 )\f,i/111\' t'I:.!CII 
111uólm~n1r.w. Nll'l~ uunr. "'"I 1111~ t•r:a· 
ol••n,. 1la lt'llttll ttu:murn 

l·:m l!rJI. fo!tnllietn QllllltuMt co .:r· 
/ll'tõ!ltl'"' u~ 111o•t;,• cnnfltl••~ num lro~/l~lhn 
ltltt• lh•· II~VIII illlu rnvwào1 r.<or um /111\!tn 
Ll~lro hmrl~. ~l)'ll~lflt IIII>~•, lif'l•rt• nt 
III'C'\i!t~ntl.ttk'li QuO:.nura• ol,~ lulntll •. fh, 
tn\1111~ h"' p;,nlllthc~ "'''lltlt~·~. ,uu~~•m· 
r.utl't'l~ l'otlrl' ~~num ~lllldll'qtiC ~~~~ rn· 
cnnlra ~~pltrJçAn eru lt'lfl\u~ ilo~rt•l•'a 
rl,l~,.tr~ t;~W'IO tr~h~ltm~ lt·~·~ro•tn u lur· 
ntlllac>uo ti~ 1/ltl du• t'mN't•n"~ rr.,ut Mil· 
IILI:roiLI\'11~ tlolt'l•lc~ 1/U~JII!I;I, ft,nn•~l•lll 
11/u,,tmcull' ~'1111111 "a t•l~ft~llt~ dtt IIOI.l'· 
•:m~to·ln". 

t~ tn~h·tn r~~~~~ flllrlett:~mrnlr ronrrtl'n· 
Ir, tlcloll•• n tntrkl, dil• ~lt.Uo'l/11'1> flolteui· 
lllltlt•\ rm rt'CINICII/at 11/a h:)HIII'M' 011\ 
lnlun~. ttllr /lllltcrca Jl'r llllt•rrtl•l;tiiJ. ,, 
pruu('lt~ vr•l•. cmn11 um r•·t~rnn ~ t~utl:t 
rorpu ... ·u!~r ~~~ tu r. I'D1tl "~ tnumcrJ~ !'11'1· 
lltuLIIi""~ t~::ottl1r.rnt.:cr: rl;t I••Jr/ii 01,· 
dulalurt.l ,\nt!l~ 1'111 I'"'''• l'Jirtnnh i'l~ 
lljll/11.\•lllr f!U<' ".lpro•XUIIJ f;,,,, dt• 111'>0'11• 
~ttii"UIIflllll llol /o'l\/1'/lll~lt'l/'~ i•'l'olfil .11/ltl,f 

~~~,\~:~ u~~~ ~~~~~~~~ ,l::~~~~;, ;·~.~~'\:·.~.~~:~·~:~ 
t/ll],tl~llil r rnrJ•Il~~u\,lt. 11/ol:t /ltu:uutl;l 
11/h•r,.c.~n ti~• fllli~;,, tdt•ta~ '"''"' 11 ""' 
hll<'l~ltl;t/UI Litt/la M'llllll'/lt/llo~\1'1", 

/•;11/rl'iilll/11, ~:tn~ICIII 1111111'11 1<1' ~,111~/t·~ 
<'11111 •I ouiUt'JU Lllt'jllhl.:t fU'lol h~uta flll~ll• 
lil'lljlilt~ II'•'UIIr!it)l' h J'TII/11/I'IIa<lr~ 011• 
dl.t!JIIIrl.l~ \' \'OTIIII~I'HIMC'> tlit hJ;'. ~:m 
\IIJ/. l~•ut·u~ ~~~~~~ ~nh·~ d1• ~•u n111r1r. c•tc 
l'flllllll\' •I ii ~1'11 111\llllU .\lictn'lo• lh'•~•l: "t'IU 
Qw·uta lllttt'li_ d" nu·•lll~~·~o n~u nu• ill•ru· 
XlllloifJII• tn./11 aa fl'~l'"'''" ii qlw•l,lol • ti 
l/III' ~,\u ~~~ 11111111~"" IIIIJl' c•m 1/l,l.l)lliii'IU~t 
11111 olt'r••tltl~ cunt1rdHa - 1Wt• 1!•111 rn· 
IIJ/Iatlo". 

l·:tn!~tr~ l'u~ nllhtdt• dt• 1-:in~lrln lf,\u 
l11~w 1•:11 Ultt:Hla fH•Ia ltui'II•J mntllllll t!'" 
lt~wo •. 11 lrmpu •~ l'llrnrt•'I'IIU tlu J!hl!· 
Clt:llr ~ 111;1 r;1ull'l.t rr11 r.•lol\'•111 íiOI~ ur· 
lll/1111 nltt> ••lllt1• ~ ~~l•h'llllol olua fulllll' 
'l't;th:1U1to~ tt•otUioitlll\ IH'> 1111111111• OIIUII/t' 
illln• 1'1/>:•lf,/follll ;1 /lil'•tl•lllllofllt· 1h• t'\· 

)1/h'lll'l'l'~ .1/h•tlllllll'll~ /l,fl,l l'lollllh• jt11fl•• 
IIII~ 1'11'1111• illtlhlllllu~ ;ou•l•llll/1,, lurtMII,/11 
111'1'1'1 '.11'1;1 11111:1 lllhollw f',•,J,I ~''' '''•", 
n•llfl.lll•l, l;1111u l"tf/1'11 t'lillltl t".j•I'I'IUo0'/1• 
Iiii, ft;tt,t ll<'tnull•lnn· ,, l'\hh'll<'l•l ,j,,. 
1111'~11/Uio llt••ull.uh•• 111111:· <tollrh"t;u .• "' 
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ftll,ifu .,:,!lo:ut u•n•n1t'Tio01:/o• l'm;o •1.1• 
dt'lll<lll•lr;tl'fH', tl!.ot• r:tlo.u• r•f,l lnnnol,l 
num ltah.11hn tl':ill1:111n 11.1 1 1 111\'I'I~I•IJ•ll' 
di' Uo.dlt·~Jo•r fruhl!l':ll!ll h. I itlll'll,l~ ollt!UII• 
~~~~~c•. 1'111 l/III' lnlul l'l'f • :uln I'~ III' l'llo;l'll 
/IIIUII'IIIt•ut•l'1~1.,~u do• ••mt••,'IU do• lllll"'r 
U/1111/IIUIU tllllll'ltiU~/ 

1-:'h'h r•'I>UII,nlnt, llfllf••m ~··r cm1•i· 
11t'rao/1Ho l'ntr.n urn ~t.lllol•· lrtunlu 11 o t•l1·tn 
l:llt\'õnl.ll~•r t:m>lt'/11 l'llo l'•1\ ,\u nn·~mo 
11'/lllllt, lh•to•mfl~ l'llt'ilt,lf 1'1/11111 II!IIJ 1 (,1~ 
ll\'1'11'~ m;u~ unt~ll'la!lll'll •rm• l'lf• 1111~ ~~~··•u 
l>llol ;Ut!UIIt•llr<I'IIIUj•l•'lillllolo'l~'l'<lt'lll'lol olo• 
l''fl:rttu, il1' pt·ttnntllll<• l'flllt',t •• ui:l,oi'·l· 
(';Íil, 11.111 ... ~.llhi,OII'IIolll l'llllll'~fo:to·:lt'Íif'\ 
llfH'IIil~ ;/jl,lfl'll/1~, flrl"'llf,/11'/~ ~<'llljlll' tr 
IIII' 1/ ,lllt;t~ll fl,l' 1'11/,;1~ ~ ... p:t/,tl't,l• III' 
t:Ut•/1'111. "l'm:tt'•":l.ojiiO'!.IIilllllll;t lomJ!,I 
~lot~· •I"'' h~la ~~~~~.,,'r,•twt.t. •·111 rllllftttuH 
1'11111 •• tt•,lllo/,ooh•, o• ~1'1111111\;/l'llllo•r/1 I' 
1111 l'ltlo<lllu c 11 •til•' lt'lllt" dt• 111011~ ~rt•· 
tln ... •" 

t.lniV• N~llo•n•lt'l~ tl/trrto•r olu ln•llhi/P tlr 
fl•lr•~·t·~•· 

Eiu~;t«~in r :: 
Bom! ta 
Atómi::a 

J~Gu/tlcnbcri: 

1./m i!'Jto •~loel'hl~• m.11o tlum.,twtlll 1!11 
lur.e.~ t·fJ,o o••l';ln~ll'lil r o ~e>~ t'lll'ul~l· 
mto.l!• Ul'l: t:l'.'nto .• 1;111• llll'llr.'ollo a•• ,.,. 
·~11\'olll':l :~tllol t<iil>.tl'Jh'o .. :.un:~ .• r·•·lll~ 
r.,11lf·~nlt:rl('~tllll t':ti~Uht a :!.• li1wrr:c 
Mt~J·•I'~I ,, 11 ~o~•u u•u ,,,[,..r,,u,"·~oL•• ua tk~ 
lllll•,:.tttlr/lttn'~l!lt.ft',iotl:~·i~/,1 

A /OI~·I('~ullt: t-;ltt•lllr' 111',11'~ t'l<'lllt.• t 
d•'"'rl/, rn1 ro::~J •··••no ~mhfl,,ftoulr 11 
Cllli•IUotÇil•31'í•U c;,jM:-1\:/.1 Qll'' I••NIII• 
CICI!<ttt o~l-'1•11'.111 11' lurllflll k'lol'<·'-ll•oilVr 
1~/IIÜ, .1 lll• 1!ti"W.l v ;.;~11. '"" ""r.~. U/11 ;u 

Us C;•t~. p•U•l'l/••1/t ~,:," lr··'tl o••: .. /ltr/· 
tltn m~~ ftl/ Jl;,nfll~~(.u tut:lt Pl,ltlltdn 
11;1ufo ~111<~11 lll'llli'Otr>flrt'f'Mitll!' f!Oi 11 ~~~ 
C\'11111111 tlo• I'~~ (CI C:l!r~i/11') l!olj:ro'~!l.!~n· 
lc: """ojM'C'II 111113 r.:.rta .\.>f/11."111, p~~r 
t-:rr.•t~/n rrn:l\ rt\lhtlrla prl11 ~~··• :tml~o 
l..t'O t-llll~l'fll >rlo'll.'•t::!u·ll I•Mn ., f~l•l llt• 
1/llt! do!j,O'OIO.Ir/it• tlrlllflh'o~l r~trr.l~~ 11 
tJai1D ll11tLr.ínlu1 /nn/11111111 po:n1rf dt•,. 
lnt't "ll'll Jlf•l'fo) t 11:1rtl' tt1 r•·r:l.1•• MIJII 
ti!Pie" t·Pm litlln unltll r.omt;.:~- a ~onl• 
b-lllt16RIIro~. 

ll tntf• .t .. wu~Mn ~tr o rl~nw.:" quu 
r•l~t.t:h•rc;·,l • 1:14'"0:~" fu~ttilrr:~<at~l 1111 
qo1al111 b~o.•ll\oJ 111/IIO.Ifllot~n d~ l'll~l'aflil 
1111• 1••;,,· ri; I~Wil mr.:1, 11 111~ ,•,1n1 n1<1 rc· 
~~~~~.:.'' • •nu .. ~rt·,,t~ lrnrr.·~~l'" .1rurn o 
I>I'Cat:l~nl~ o'lflt:'l/t••,.l, IIII~ trlltUU 1°1111' 
II';<:III'ICfll~ oU fiNVIdo·nr/1•~ ,;,~ 1;:111!\ 
n·•ultuu pc,uctl dCf.tUhO ~ l'tPil'l~ M~lohill• 
1;111 11 totln n ~~~101 cn o/t:pr'tQ~I"" 1: o.l1•acro· 
vuh lml'lll~ l't,l•l/jllllljNor IIJt~t'lllll'l,nt•f' tflll' 
lt!~llu ít ,,r,~llll. ..... ~r nrma~ uwh·~r~·a um 
I&.J', 

1\UttotJr 1/IIC 1'111 /!"i~~ t.pmb~ ltll Uio1'-11 
/ti'IP~ llllll'r~-~~~~~~ l'~u olt.trulr III: c.~/· 
lu~\ N;·r~~·•~lt "t"UIIf llt,ln 11r.to·~ b01tn· 
lt;t". cn11111 f·:ln~l~tn 11<11'111 , ... wl~\•11 III:~· 
~rr.n~·I•Ju m:u.t1n ''"'·'·;lllfr,l.rft·t •1c cl···h. 
1"1•1 r~~/ J 1111ta d tI :o• 

r.r~l.i ,,,,r~ ~:no.o~.r•t ll·~:l;.rA:~~ I'JU\' 
"lei 111111111:r rrro .,,. •ua \'t•l;, 110 ,IJ•Ut"l 
a tOtrU ~Q IJI'M.IIto'lllol tlull..r\<·•1 fi'('<" 
11~:ml~111111 1,11r III' IHhJ~ •li'llluL' .. ~ lv,f.rm 
(~ll~lruld 11>, 1'\J,; 11:~· n•rl'l'lio'l ol/lh l•,h'lol 
11.1 o·J~wa a/.111111:tlmltltralll':t I••' ·lf.:l•'·lo 
11 rr.· 1('11' •" 1•1~~~~~·"' ~-~ ''"''~"'llo t•o 1 
mruu" 

n 1.•1~ luntl~mo•/11,11, Pl/lrrt.,~tÔ c~u. 
u~11rnu tu'lolt• ••ttl~<'otll~ t 111a' ::to,.tt·lll, 
Clll•lll IIJ•J.CIII<C!Imrt u tta•'l"• cJ,,~ '•Uit••~ 
rto•,J:I<III• QIIC fl/lt(/<'1/l.llõl/'1 1111 t•\1111\'11 
tlr f,o:•.rr.1. il~n·illln•·ilt.t 'I"•' c·~·~·ll!'.ll· 
fi,!llo ol .. tlhl~r 1~1 m/tlll'h<'l"r o <'11Tit4!11U~ 
t•,l!lll•l~,,l(lill'll•\01)1.'11 I~U 
~:" t c::tn íl ftr/m~·h·,, \'1'1 u 1 t,t,tfltl,• 

('lU 1/11~ tlt!O!II•I'I~ 1>1'111 /.t11lll'lun:•,l,,. 

r•ar:ll"lftNil du l'l"<•t:h" '·'"'"·'' """"' , • .,. 
mo 1<11 rcmunll~~ uu \ Ulllfol irn• 

•• U'llo 1111 t!lnlilrll1 ~~·l·t:•ulf·nl•• lrm 
'lt'llt/~1•11·~ .. ma. olllf·•m <1.• hl•l 11 l'h· 
ftiiÇII •1111' fl'f UI'''~ n C.outra 11~1.o 
III• totOI'/ 111 ""do li I'Hiil<h '•''~ lo•~ilt.ltll ~~~ 
u~n tl;u 111 nuu 111~ i•'ôll~~ •• ~ III ii t~•· 
~I\.~., trr•ttnllll!'l'u >tml•l ,. 11 h•uli•. 

l!lt• IUiutll~•m Jlo•tlr~t"l lill"t'l 1'""•1 
/l~ulr ~~~ ~rnt~• ~~~~~~·arrh, ,,. ~·I·•U•i•· ••r 
/Hl\tl ~ 1lro1/lil~ rt•tllo:t'lll.l'u/11 lf~'' M' oll~· 
1/lli:Utl:tllo/ i• fiUtltil Mlinlll,ll 1)11,\lltl~ 
•11 ill'~')il/1111 11111'1//•.j;f \' t•'IIIIIII'IIIU ~ CJd~· 
11•111<1 ~/PI/I.\ JIIIH'U/fO;I t 11~~~~ 

ltl/·ntlll .~u nnu h,\ ,h" :•1.1 ,,,. •1ur r;""' 
ll•lol ,·unuti/IUI/11~ "~'""' rl<•hlt .:.~:, r••hf 
1:11"~'', tJ,i III ,11\/,1 fh' I !~III ''" , 1-' •I ~•h"• 
IJ/1) Jul, Chlfll\1 fo'llfrtli'l<h' 1 III j• IIII! U 1'111 
1:1):1 tllllllll'll•~lltUIIJ,Iflt• ii,• ojlll' U 1/ .• ~ .. \" 
hlf<.'I~H - llo•l,~'ll•t'r'lll filo 1111/ll'lllotl· 
1/lt'l.llo IIJ ,\ 1••rt,IH'IM I'Ul Jl~)l/1 I' ~ii)\ o 
''"'"o-.,, I·• ,,, .. ,.,, •. ,.rtl ... ll.lt•l'l•,: 
~~~./~1.1' 
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111~m !l:•..o f\llln tvlllcncht ~~~ que 
munes rh'!IWr~' l!l•ll•m IW'rl•- ll~\lrlo~s 
lfll111l M r"'••lt•:UIUd~ pratl••• diJ con,. 
rrulf ~rm~s r•~~J,,otu ~·om ~ IIU~II e 
Klr.•l~ill pu"'" rrr ~~o1111111m u,rcs, nqr•~ 
~ll'nll~rl~ h'~o• trrr.nru mo~l' lnllrhl>l. 
JIICIUIIUo>CJr:•.~ !;UU ,. olr/llll fVb~ /1'11~ 
rll' tl~i•tl~ ra. IJ•ll curn C~l'llllllliPUI~I 
•em IICi<'J.l.:H ~·ILda ~lll'l:l:l'c • um rt• 
~IIII IdO lo'l'·lltiiO. 

Atf!l\11'\'1' <:j .. r •I~ M tun,ltllld~ I1Uin 
rcmP'l "rt crmla". /'rucos m~•UJ d•pul~ 
IJII" P PJio>rCO f<\l jOICI~tl\1, t;ri\Jh•lll III, 
~olnr~~•l, ~d·h 51'1'\'L~us di! rraur11r.•:• 
llt.Mtlco~r.P•. lllll'•l~rtnflc 11t.wrro~~tW'I'lll 
rllnllrt:mn.ln dl'l pr~lihlcmLII ltucu~~cu, 
IICtqUfp~tú't•o 

t:»ttl t ur;, 11 li~, •ranllc• JniiiiP~ d.; Yl• 
d;. ~~~ r.\:H' :!fi: II'Odiiii'\C!MIIn U PlDJrtnl' 
CUo1111'eftliH jJU(Iollllb to~ 5f'l,lt. prlnCIJ>IU' 
I~II•Jolrnf,l;,,~>'. 1111 ~~~•tolrln por bur'll:'r.,. 
, .. trrr.r:'l'>~•• tto quo n1o '"NoC .. ,·unlltl· 
vrl". lhlt lt~tn"~ nt.,bt:lrcl~5f'Cittler. 

E•lll ao C::Jto t•:lteCII :ot umn '"u~., de 
m:u:o;, .:c t.~r.•t•·rn. 1111.• er.~ 11141 Jll'lllu 
para Nr:l:tt••r t:o Hfortn da 1:u~rr11, 

~=~~·~~~ ~,:,r~7~:~:. 't;'~~;~~~~~"t:~.~~n~ 
v~r lOm 1'\PII•W.S •~>llrn~lln~• con~.:n• 
ciOI!III, lt::'l rtr.nurna rrll('jjo co"' ar· 
mn nurtorr'll, .: p~no;.,. tr1 lido 11r1 
burro 1 ti~ t:onr- P"ll• ~llltaH·Io do que 
paru 1'\'~ro·:.·~tl' 11 Ufol lolltri:IUI tf'IICI"I 
111 ~ur;.r.~ •• ;•r:.~Hc~n· 

A 11'1'1111.' .. : ;., · .. ,11 t' dô!jilll,jl('fi)UIIII'",. 
lf.ln tlll~·~ • ..,· •;'r8 r•on 1')4!1 no d•~-~rtn 
c:o ~o\· o .• •.•. ,. ,•. u1n ilr•nlle flilllll(ll!lm 
clrnllll1• ;,., ~·lla•in·ut• ~I<) •uu dr:.cn· 
l'OIV•UI~I:!J :r.lrlo~ UI111110VUnCIIIO P.UII 
loiiPI'tllr r;~'" r la lo~•r lllllfl euntra ~~..,. 
hum,mo~ •:~u:· IJ'IOI'Imento follldrr~Lkl 
pt111 pru!,••f\Jr f'rflnW. 1\>l'tm\ol. fo>f>:rt'I.S. 
f'IIIUI m J n,',o ll~t!l'll net'hUIIIIU!'f'\IWI 
Jllntu 1 ·.-~11111.111 1111~ hlWI• •ucediOO 
JIIII.Hlt'IL -'p.;t' ''J.1 Jllt!rll. 

AlftU, ~· r•lllrCOlciM Clf!llt/:tUiml!rl• 
Clll!lll f'l:'l CJ~II"l'Cf!f IIS IIII!Otldrode• d11 
Jt\1 \''11' ... •'.\•~•1"1111>\i" de \YIIU 11 t\(lj1\t).J 
conLr~ c•1 •• r .'l,·nc ... ntrouCnjlf'llllll! Ir ri• 
•311. (JI ri'IIIII'IK 111\lllllll llfllol Vil.ill do, 
.:lrnlljM/ :;rulll''''lmtnle llllm mcn-ct· 
11.1: rnm.• • ·~t:u'!lrlll'l, llfriiiiUa•r ll'lrolll· 
IIIC~II'!\'111~ •'!ô> 11/!10<1'0. 
N~o \1\'cnr xro,ltln a\Oo lllro•lldn\o

to~lm•·nlc ~·J lll''lllf•lmôl IIUdrôh', t 
Pt/l.lllti.;\Or •uo~ ílliiUJ'Id~dc múr~ll' lu· 
rlu•'tu·:il •1"'' 1n:c;~r11m o flr"t:rarr.:u 
run,•·.r~:' .. •:;1 ptnetrur n~ cr.ura~~ fllrr.a 
IICII "rl•;:::ll·h"' ljUf' lllnl:lllnl 1'1 t~/uf~'O 
Je S:U~((J •' tmpullllO'IIIl! ICJ.""'! IU~I:~~dll 
lll'rlr,O: t!t•L:.I .:t~lllliltri'lillli!UIII. 

r. Mr:~.,,r Tl\iollr'lu t1e mumll n •1 
I \Iiii' ;'Io n';J Iii h~' :. di' rllu Ulllll lrM••' 
d~ Prm< .. ~·• )ICCiUinY. IILU IIII dN:al', 
ti~, ~ll"f•'~t H'U 11!111' flt•.'il •olu ri• rn\'111• 
YUth'~lo c.:.f rlt'l'li''~" n01 routtru: "0 
lfl".lt~n no• M,ltnl c~'iiiM•Illlotl• m.lt" oll
jlfli\IH'i·~ f',lõ;lo ti~ m~fl>o 'IIli t:k'l'llb\::tfJ, 
qur n:.11 ,,,,.,.m 11111111 ,,,zcr, m01~ lttMt ""o 
I'C~p,·n,..\lr\1 pt~r fi'~UIImluM lfllf'l•~•~ulll 
~·~> 1'·•~>:,,·.~ . ..:•oJ•I ~r.ll"'' th: ~rl>illtt.:I•" 11 
rc.ni~<•W''• ,,., "·''' tn:~tk"L"''""" p~ro~a• 
n••l ,I• 'ltliJI•'''"l'rla..r~·; '"'I• l'lt'll1.111". 

'1',111'•• l•.•:1tlln t>fJa rmr..,rf;lnlo' ti"' 
m.·•~ i'·•'• .... ~ ''1111/l~d·• ~o~•~ l'll'ltll .. lol•, 

m11~ ~ ''''·""'' tMt•"" ""~11wr ,,.''"'"'"' 
Qll" ~''' ,. '""""n"utr 1.1"11'!.,1• r•~r• .o.n 
1:.._111~11.; 1.:·:m 1110 allliP"IIIII'I'•.i. 

"""" Coklf!lllrtl, '"'~ '''''"''''"~,. dcul•ll•lo«it'$o1t llt•ll~ 1r11111 •·••1ra. 

Einstein 
c os Franceses 

J.n.N:tt.'lli 
llur•r" 

1\Ull'tl ~.'m•lrm t'lmlm~., ii•uill• n.1 t'r.111· 
l'ol 11111 u/IJc'l"' 111•1ru ..,,. t'l•nlnn'l"t~m• tiJ 
llltlo\liil 1),,. nrnn•• ,..;w 111!il 1'011/t'.o.• 
/ill'.ill tlu lloiWIII'IfoiH'I •• I~IIIIU 11 jlrllll'ljll\l 

ti .. t'lllll!'iill'tll'lol /lll('ol '"""' ··~·~~.-• ..., I' 
11111/~1~ • lllollllf'liiii!/I'JIIIl'lol(',11/11,1~l'(lll• 
tllolll~ ijl!l' flt'lllllftr,llll '"" II~IWot'il<t n'• 
\Uitll'lur•~ll~lll"'l'"lll/11>1'11'1111/1111 

~<'11 nrmt•l~ M't\1' d;•p<.r.orr!tlt" p:1r,, 11 
t't.l,/r!llo!rJ !Ir o'\1'11101>.11;1 111,/;.J,I~'I~I~III''In 
/1'/tt.:l 11111 ''U" qrr;on/11,1111'~ ""m mo'lltl.' 
)fl'ôll't'l 1/JIII!o/o• N' /1 0•1!1 /1,1 1'\/"'1'11111'/1• 
•;orJ,I :1,... llo'l<'h/1 l!~l/l•hlol.• ·'•'lol> n 
"'4t'r r.,•m ~•·mprr ,u Ullllll.ctl\u ~" /ll'nl1• 
!ol/11 lrnllll''f'lol 11111111 1'<•11~/,ulli' ollll/1• 
I'>'PirJIIIIfJ·, lJII<" ,,1/t ,/,ol ~ olo/1·/o, •f,.,illllllllo• 
I' •" III·'"'"' '11·~ llto 1''1•'11'1111/f "''li» 11111'1'~· 
\h'U\ lllii!JI~IIIIW 

11>~1111. JI,U'ii 111 Iiii•' rlolill'!r;Jnl ll'l'lt/~\ 
tll.llll<~l"r tio• 11 r•l.!llt•IIK'~ Jll'rmttl' ~ut>.•l~· 
/Ir /!.lt~ll'!,uu•·••lt• ,, 11'1'1'1·'• 1fl:uur1r.ol• 
1111'/ilr toj.i•l•l<~~. ol / 'I•'<'J I' O 1'\'l'ltlll/" III' 
flll.•h'l!o \~0 111!1 jiU/IIU til' ll,"lr!Jo/ol t'U•III• 
jll~l' /lo1r11 /1!111/101/,t~ 11111'•1'11'/oloJI'Ioi 

III• Um l,.du, /III ltllf;c 1/111.'1 lrJollrJ" M· 
~:rlt.l/cll · 1~1a d.<rltllll"• •~· .h•,w 11.•1' 
jllllltr ;1 f'/ll•lr•mlll<ljllol m1tr~l•f;t l~t· lfi"Ui· 
~N ('11111/IIIJ/!1'111 Oll I.IIUII .1/lllll~•rr O 
l'''''lrr\\u 1'11'11' lwu c·u•n•• 11 '•"'' ll•ruu 11 
~IIPo'l•lt·lil o/,/ j:~···~ llo'lll•l'lloiiM. 1'111/Uol' 
1//J •r /1'1/11 OJ(I,//,11'/IIIIIB'I/1 111111• ,dllj•lll 
• 10 tf/ll<'/ol',1 • 1/llt'llltrr•/IUIIIII' oll'l'l'rlol 

IlM lo'/1'.1 .t 1'/ll',lr,ll' '"' ~·IIII" 1h1 t'NIIlt•• 
C"lll.l'l•l" ,.,.,., 11•"' 1'11·• '""'''"'III th- pr~ 
111'11 I'JII,II·"'''' ·I~ 1'11111/nt~'• 11!• /trt•lllll'o111 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.Çio 11) 

dr l•li• 1'1•11111'1'111!1'11/u I'III'UIIII,III\•'<' 
r•nl·~,.-ul:t"' 1"1111~ llf'o: ,,,.,,,,..,,,, 111• :O•'I'IIli/tl 
llfil'"'·"illllt'llh• "'*'fl"l' .\ 'lt• .. rlo~ doi 
1/o•/;tlll'!fl,u!o• /1'11,, ou,o 1·1",(" t'•! to!I\'1\IISII 
~~1'11111 .11 1!11'~11101 "'lo l!u'.t lt,l/11''"'' l'i"· 
,•,:tuo,,,,tm•ltllr',o ""''"1,..,~ 1: ul••rlu/un· 
o·,tn 111• u•11.1 ·:n•UJmrt• t'I•Mo•mulu,!djUt• • 
'/11" 1/lilll"l'/lotllll\ l'ol/,111 ~lc'l'.""'' ull 
/'t~'lt•''" f,uU'•·m ,,,,,,, . ...,u, ,,. ~·,.11~ 1 ,1 , 
ft·ll';l•,ol/1.1/ltrlf,o llllo'l'l~l'filoor/o•tl;oltlt•ll 

."'',IIII''"'IM''"·'•'I""''''•'''tlr'-tlitt•ru· 
llliolo! ,/ 1/loo\,11'•'" 10111:•1 ,f/~11 tol>joru,:r,o• 
lllol\'t'/, .'>tt/1 I~W•rofr•lwl."' 'IIIP /1•1,1/\1 r1n 
r,ol)/~ ; ~ o ul!lm~t·m ,,.., ''•"11111•• 1111r •·h~ 
jhl''lit'lll lh• 111'11/1111\o'h ,, •11/,oloJ\11.'1' 11 ,'01 
l'r<o .. hi••UI,o r,NIIfWI/,.,~11'. 

f:m I!•I.Õ 11~1.1• ;" •1/lrllol,,lo•~ /H'IIII'I',I/11 
11 r ll'W rl.t rd.11 ~~ "'·"~'' "",,,,,i/ ••IH'IIol~ f.'m· 
~11'111 •'lllh:m·•m ~:111"'''1<~•· :tt·iirt /'ulll· 
r;1rr. I' li+' lo• IIII I.IIH•r,tl"ll" •I,. lll,tlt•m,olll'ol 
lf.l /'.'•o'IJ/~ /'11/lh1'1/,o'•l ·~· :•.m.•, oJIII' h•n•• 
t•fu•s::lf/l,tr,.l.tfll'lll."lllo•n••lroW•tll\tl,lr•;i/1 
/'111/.'o'/lf.o~Q rt'iiOII/,!'•1 '"''ttliiOI'III'I/1,11/ol 
I:I~IIUo'h'/,1 th• 11111111/u n·;tl /·,' .ll,ot'fl. l'ln 
'lrll'lllf,'OIIolo'illll•'lll•f•lfllll.ulllo'llollhflll'•• 
llh•~ ro·•llo/,,1101~ .>t• l'lloi/IO'o't'·'"'' ,,, /li'' 
11111'~' l'•·ll"llt•.o·l·.'./;o'II0•/•01/I...,tiii/',(UltO 
f,mn.l 1/,o '''''"'"'~•lo•o/,t/111 

/l l'o•loi/U/~1/1111/IIII,tl o/t'"l'• o•l'/ill•f;o- t' 

r~·•u """"" 1111111 ''"·••ln• n/ltl/•.ll.tlll'll '""' 
tolll' llollllil'~l'l"tr~•·• 1'0111111'/u•. •~m1u 11 
(I/OI,.U/01 ff,lll\1111 1'/,.llf•H'f, JMU O•f••ll,1111 
1'111 1'1111111·'''''" "oot",l•u"olt• ~.11/•ll'lll O I',, 
•II:H'Ioll'oJII o/,1 ,,,.,.,,, llf•<lllllll,llo,ll ,1 lrlo' 
1,,/,.,•,. o/•• .\/1•/1111/t ... !jH ... II' dt• t'OI/Ih·~· 
/ii,tll',to~,l. ,/ IJI'II'ilt oHI /III,' h,/ ll.'lloiiiiii'Uit• 
~'r ll•l.t/fl'lll •IIH' 111'/,o rlllrJIII ~• 1111/ll' 
1/lo'IIIO•.•toiii/OI!I;I'IH"o,ll• 

1~•.:11 ,lfllo•ull'. ,.,.,,, ,/ll,h ll>tH'• ,~, 

ltr••l•.'o·m.r tlc•r.trt.tu• '"'" ,, ""''"r /r,111 
ouulll~t./,'•' .. r,•.tll•m"'l"'''''.:'"'•''';ru•lo·ul 
1,111111 111'1 /H'II/ol •tll/,11/11 lhllllil 1'1•11111',10' 

llllf,llllql/1' '""'''' "·' '''"'•' ''·"1"11 ''·' •'clf'l~l'll /01111,, t"l.mr.l 11111 •l•n m.ut•l•'l> ,1,1 
l,•r.o.~IHtl oh'~"l' "IU/IIolll/ .. 111!1" .IIIi</~ 

P:l'"''""'' ''·'' 111/t'll•rr/.llú••• ''"" r• rr,J· 
;:tlloJII,•tl.f,'il!(l•ollrH'o~lll"' f.lot'rllll"'l> lill' 

' lrh/or/,1 "·'~ rlt'IK'Iol• ~t!N/1/11"' n.l~ lloltl• 
r.1~1f••Jnffl:ll• 

l'ulolw;mtllt 1'111 l'llll ~11.1 "lolrl .. ,,,,., ''" 
/1,1/l", /1,11'/lf'l,lflf ~illlol U ;JUIIIr f!,f 'fl\frl~ 
ó~ 111•/;ol/1'/o/,/111 l'olt11tl I'U'/IIJI/t• ,1,1 r" 
rlll<t~INtlll l'lllllp/r•I!O · 1'111 t•l~"ll'oÍII ;til 
f,li'IUIM/1•11111 mll/llt'll til' ,\,:t'IHII/1 I' ôtrJ 
''r olt'llllt://I)IIHIIII\4'111 ~~~t!" 1h'/ 111 ,,,. 11 •Uol 
lt~•rl,l m.~·;mlrôl, '"~''';to 110"~"'·1 "'"ls.rl~t/1! 
CI/X'tói•'IIIIWI•n:ln ;t/11'/lillo I"''" 'I"' r/;uot~·~ 
•111'111 lk' 1/HI/<'ol/h';l~ lfto ft·l~llllo'llll~ dil 
11~/1/frWJ, IlM~ 1;1111111'111 /lflr /IOolf'll•m U~IO 
·ffl·~//t/1111' /t'/11"1/llriJOI .t/o!UIII 1'.' ti t',t.\11 (IJ 
"rrfTI',II/Nrito"d.:~llo.,·o~ntlrm~~1 

() r;,r/4JM~II•tlln, mrfM/\11'11 JI'II'I'II'O'/f'll
('/1, IIII d Wl/t-' VIl po:ta Qll~l ~.'111'•11'111/ 
11111./trl;,trr .21111'1'1•111.1 r4!tlô1(',111llil m~~~q, 
fie um rn~• rm lunrJn Uf')U,l ,...,'l'll""':lo. 
JUJol\lt•llf' fiiiJIOf.ll•·rllf t•lrllr tio~ "n•i1111• 
mn" llltt' /JIICiltiOitcl ~•llrr.t lllt~p~t di' 
rnr.1r..1r o= rc,H•mi'IIU'I rtr111n 'IIJM l'ffl.'l· 
r!Ul'Jn 1/(4 "1101'1111'11""" llff,lll t'•ól 11~/.:"llll 
quroHrtr/1/;rrll. 

llrnlro 11.1 /lltl/11,. /ln/1.1. • tllm••n..Jp 
Cfl/.~rmulfiJ:Ir~ 1111 ~rfól t1t• t:lt~•ltlr! 
rr1nrr.1 o Jlil/11'1 III' um~ d.u 0:11rn•nt,.,. 
un11·r,-,fl~rla~ (riln~;u '!"'' ~~~~"'•' num 
li/10 lfl.• rnfoiQ1U' d.l llnltU.~/!f'r!l l'~'llflfll'• 
cm rt•l,,r.1o oliiJ f••nom.·Jtvj r"'~'~~~~~·~,. 
/llljjll;l~~~~~llf"'l•.'Uiói 1/t'M'I'NI'r. 

i't.tW'/, qllt'r•l'trtl/ dcc:iCIICIIflf 111/1/tU.\' 
lr11111'111n<Jtl.:l L1fllltllt'loi lo<llttll Ulo IIU 
lor/.lrlolu•; fr.lt~('II/IIIIOll, t~r.1"!1rla !'fUI' ,. 
1'rollôl tl.illr~~IMII,1dr w lo/ pn,..l~l'l M 
IIINflll~ •'III q!H' o ~~rrlllo /.oill\~,.m .. lr
mMirl' n.illwo ~P"'I.tn/11 lllliiii,·Omo ''11111· 
/JIIIIt•ll", I' Mil ('(!/111111111 lnti/III"''II'Drl•'•'"' 
lf~I!Ofoll,'olil rJ.:, iliol~fi'U . .l fU/11'1'1/(.ll> (1(1 

JliiiJII.:II'f'ul nrl'ftlflllllod 1'1 1r!h.l .\llnjl/t"o' 
''ll'llO'I.',rnt.1(',1n'' t/11 trOil fw;, lrrcmf'• 
1114~rl/11+'111r o'lltnrtluml'/111,1. t•lil r ,.,,., 
1/lllol 11~~ lit·l'~lli.'.:l1 C'PI~Irmlllll.":lfoU t/11 
fl11~1f1> r~l/'11'.1/lflll~ fr;onl't'~. 11111' 1'1'/11 
~IH.'I# ff~ihjll\j U ~rtn\'IPIII/Iilf~ ~ Jre.:l 
d,o3 rt.•nriU /IIJP!olllili Ólu h'lllilt ,, p.or/11' 
111•/in.,llt~/~ NIU"lll'f', olll~/1,.,11 lia ,.,.,.,. .. ~ 
ú1• ;.r/ll-'111>11 .io rt•lnu.t •1aiiiOJ r/11 IIi.:~ r tJc 
ll>il.ti1•1t \U.ll rrli"tilc:• C'Dm o 1/llllllkl doM 
llDJ"'"•tr.lh. 

I'Ot /IRI, J:tntii:M C' j•~U 11 I'ILI.:il U\11 
lllll~rnl•llt ''ln qu~ a r~~~·rlm~nl~·:.'lll lrt~n• 
rr.'" nl~ owrm~I.~CI'II•r 11111''· li• ru~nu~lt 
fll' IIICI>IIIIII rri!I~L r~nt til~' ILI"C~Ui,,' :um 
iktt~lilln ~~to~rc ~ IIII( .Iu dr ll'lll~. :;ua ru11• 
tr~~·~niJ. ro~.tr ,·plfn Ct• 1·.~1. r'"" IIUJ, 
liCIIm• ~ IC::I~r~.,\'~D ~~~ on~~~. ••·"! os 111'
a:um~nlo' t·unlrrolfltorl'l~ ,, "''1:1111 r11n· 
cllt.11111• Plll~ ~lt'C~OJC• CI~IUI~LDril dt' 
L.ntll~ d~ llrll~'lo 

Cmn11 pt.'f"'llll,lld,lllf' ~·~rlp~II'IIC.l f'm 
l!Oiril 11,1 p~z ~rr•Nru.f.l r~·l,' MruJ .. t,/l.t 
11.1•1•1~, 1/C/I'IIt/rlillu~ (1111111~ !~f~<'/1/ol lll'' 
C'll/111/i,ulo~ /'t'/11 i•llll~rmllll'uw l'lllt'l'f.l'll• 
Ir. /n/t'rl'o/1<1<1 ,ltln/11111 l':o.ll'rrttO ti~/J.•/IU r III 
/iolo,rdr r/1'11111/.1\ 1111~ ·••' tf'l'l'~,u~rm .:1 u• 
~1.1;.r 11111 J~Pin.'II~J lf" /i.:ltll11,1~r Nl (,lt· 
rl/1111, ..lllot-rf1• t."/11~/ron, ln/ U/loitlll!llr,1 III' 
rruno•/11' /ll;mu 1111 Mlll:•uo~ ,..,,.,,r~ltl 
loiL~'Iili!!CO ~~~" Allml'llltlll ""' l11'1"'"'' ·11•• 
mh·ll'fiUillll (l'tdii'I'Jfj rll/rt' ~~ ,t,,,b w.o.n· 
n.••twrmn 

~.'llt/,.11111,.1111//1/n .. , l>l'l.lfiiiiii~III,IUtl'/1• 
j!l llt'f/11111-tl·lllilll·" ll'lt~ 111or ""''' 1111/ll'f• 
1/ol.lod lllj!l'l,loll/,11~1' ~·111 •t·~ ll\111 '('"'IIII 
\ o•,'ro 11 ,1/tl!ol/11", t'fii/IIWiiil f\.11'11 QU•' ,1 
~'l'oiiii'J lf•'llot•~tlf/(• il'!lll'f <I /lt'll'lt, IJiW (',1• 
/i' ~Uhllll'l<'\lof fl'li' fl/,1(111• ,I ruTII' IJII~r· 
IWI'hlll,t/. //ll'f'f'/lff'll'rlllll> l',ln/l•\'~ 

I~' III I.'IIJ, f:n•lo'ill l<'o'ii.,lloijl;<rliriP~r r III 
/'l't" t/1' 11111 I'U/IIIr/n l/III'~ 1'111'/o•t•lrllllf• 
<f;ulr owl•l>~r/MI/1 ~ri.'~~·~~··~ r"l/lr;t a dt•· 
1' 0'1'111/lllí,Ôt! .I do'llll>l,l1 !Urll~l\ /l.'r '~'"' 
IHillln t ,\tl:llllli'ii/!111 ••• Ctl•l' I•"· ,. 1'11/iul,iu 
li,UIO'I''· /l,lu rrllli'olrlil ·"'" ~lllt'/11"1 ,\'t'~ 

11!111• ~''1;11/11/t~. ,t/I,,J)./.•11'11/11 '•O'rl 11/-'/1• ''I' 
/lo/lltl/lollllolroi/Jo~lllll,ll.'t'/11 o/11 ,l,cJhlollll>l.l 
''111'11111, •~·~~.! '•"'' 1111~.1 f'/o•lnio/111'1111' 
l,c.:o•mk• "' t'UI/1 r,U.olll ,.., :o· 1'o·111111r •1.:' 
.\l".ul••m~o~ '''' (''"'"''•' tl.r t•ru-.r.l 1•11 11;1 
,\o•,II/O'IIIIii/I~I'Oir,/oll'f'lo'lll'l;<' 

,\',t f'r;mr.l ''''''""' 1'111 1/11'1/ttllrr 11~1r11 
(l.'lt•, /·.'m•lt'IJI l'jcrt•II'II"I'•'"J ro·:orrtflo/('."111 
o/r !llllol lolro\n~oa r•ltl'l:'l:lllll'llh' 11\\1>111' 
Mihfl' ,1 l'floll'•iot l'IMI//11',~ l't•l;l di/111.101 
oi/IIIIIJ!,'IfliJ' tlt• "('oll1 1'1~" 1'111 O)llt: l'lt• 
olfl,llo~'t' lfo• 1/11~11~ I! r /llf'~. /~ /J O'ITI'III•o(,in 
l'!t• •• u.·r~o/'1~ l'l•l•fr •U;I nuo11r1·;,, llrloulln·m 
lll•lri/11/01 .• ~, 1111'011111 '"'' ""'·' 1'/~ t.l rlll.'l. 
,,,, uw•1n ""~''"~' '"' ''"~ ln•• '''"" , "t:m•· 
h' IIII!! T1w 1\,·a,·h"l, •l'lllmo·lll.o ,,. ~ hlrm 
tft••tllo'<~ l'lt'lll'l.:lt'lllll rr.1l1.1/11u tmllll•llr::l, 
'"'''''''fi'' ,,,, J.o••nt;iliilo~•h.• r•r·~·n.t ,. um~ 
llllltll(o:o ''" ltllllll'•l• .~óiiJO• 'I', 1~1 o'lll•lnlll, 
1/W' ;, /11'.••1!1~>.1 1 11'111."/:1'.1 111~·~1.~··• t'ln'CIIit' 
/lll'lillll'lo+lo,l/11/~•t:'lltl,oiiOI'II/IJ/•/o••·ut./f't',l/l• 
O:n !'ln,..,.,,,, f'l•'"'"l~'''"" r•ltn.;J> 11,1 1IlM· 
trt.'•rJ•,·,.,,/t•llfl,lllrt'illu•t•.•r•• ll,u!tufo~·,,~ 

I' , ~~·r.ot"r"''· ,. :-o•h•·h~lu ''""''"'!M"' 
1~1/lloO'•I·~ J>M J qtl<' ti l"ioi.1./,IU twt~r~il P*Mo• 
~;tl'll'fl'l'f ~'"' 1•1 """'~" !'•'"' ;,/,,•r 1 1.rr/~'. 

Idéias 
não usuais 

F.nlrC\'bllo fl'lll" prn/•~'~11:1' 

Jaimc'fiurnno 

A ff'\'IIIIJI',atl QIJI' IIII fUIIII lillrtVIIIII llt 
I~ ii 1!11• o\IIK'fl ~.'111"'"'" nrromrrVI'U 1111~ 
111nd~mtm11• W'I'UI~fl'l> á.l ~·,.,.,, •·!.1~-.ta 
le\11 n11 Tl'llfl~ da llri;,I!Yiclóllk! ~11.1 w,o. 
nl/e~t•c:.a mal\ run!trrhlil. ~.,,~ pM;, 11 
ll••co J:um,. i'lomrn•. prrol'""'" ti~ 1'1111· 
11/K:II UuiVl't:Ud,~• ::~111111"11 IIII nl<l IIC 
JIUM'Iro. ".11'1'11\Wid.~dl' ~ lll'nlllr.!IIIIC'<ill 
de: ~:ln~rln li 11-'c;1 r,oor. r~tu'llr,l m;m l'l• 
ltlll!liC'fll, IIOt~llt' trrLrU<3ur klrl~~ .:1 qui) n 
pemu n~III'11Ao ~roJUlm~lla~". 

"/)r /IIII·• PtiM~''I:'I~- 11 Ptii!C/111~ 1li 
tonv•r•lbllld~lll•llil Jni:llhriol rm er"'rt~la, 
Qlit' o11e no~ mrto~ tlcll\llltn<; ''" l~te1o ·~ 
~ulo fat rt'frht~n trm r~llrl'mro ,. ln• 
Jlnuaçltel lle mltlll'l'ólr:"'· ,.... 1'1rla :w•r 
lltm.:NI~Intln lo llo•IHrtn cumum ''" m111111 
tlrllmllfll'll, hill IIU.l\ L~•mh;•• uu:nucor~ 
q~ 11• r.•l~d~ Cnlr/t~C. rtzrro~m c~p/ll'llr 
f'/11 IIII\ llllbl't' UJ l'lll:-~rs J:lf\llll''""~ ~~~ 
11\ro~lm:t I" ~~r.a•~11t1 ~IM>mn rnm "~"'l 
tvldtnclit Ltrrlvtl, ~~o r~ru..u•IL~" ~11Wm 
Qtk' p~tiiiiJ lblcll\. n tfll'l"',. """'' '""'' 
do r,ur um t.oOJK:CIIO n:l~:llu "ea1la um 
podr ltr o ~t\1, htnfMohl' t·.tr/~ cm tl~ 
pousto ou n•o•lmrnlu . .,u 'IIII! ~~~a 1+'101'1· 
llndc llo1 hll t al,w:t!Ut" (.'umo tll~'l.l' 
1\crtrliQIII\u~<tll, A d:t~r,;toJ:•d~:ll~ Tl•tfl•l 
da lltlalh·í~Mil~ r'l~ nQ li!LO dr qur ''1·1 
~~~IRC "Um rt•rtn r~turre> /111 r~on~tru· 
(.ld lmn.:tn~U~J" 

MELA TIVIrMOI~ t.:St•t:CIAio 
Um• {11."11\1111 t.c:ntM1t num 11\'100 fi\\ 

movlllltllln, won1 n!h;or nlrill't• rl~s 
JithCiu, n:tr. t•ra m,,..., dr ll.ibt•r.J,~t~r 11~!· 
qu..,, t~J.Ntll'ntiJ lllw;"'"''"· "" ,.,.,~ '''" 
rtpouw ou lnlll'lnll'/1111 11111 trl~1'oÍoll ii 
Trrr~. Cnm r•tll' r~t·mpln. 11 t<n.l. Jiilmu 
TIOIIIIIO ~UIIIUI.lwi hmolt~ 01 q\MI l'l\lolt:lfol 
~ t'liltl tl.~oalc~. IIIIIHUllll)lt I~• ~C• lllo1IH 
pnr l~n.1: !"<rllhm ~o~~\/ a rrernl..to~ t!u 11~.· n 
ll!mpn I! um ra!lr,:ll aiJ~IIIatot, õtt•/lr.:IJ'cl ~ 
llllf.l~ nl 101!\WCbr~ l'lll ti~" I U(lli.lt"" 11 /1•• 
nornrno On mO.,.IIIIrlllnl!rndclll•t~lc·••u 11~ 
veloctd.1rll! du obw'nlllinl·, 

~:111 o nuo dblao Pllllrtplo ri• noi;,LL•'I· 
dnrt,• de GniU~u rr.unct.lrlu tK•r r>.I'Wton 
"~!l!llioiiiiO (illllk;.t. Ull :.111 1/flll~lltlU ~~n 
eompo•L,·liu fln nlocldn•lt'll. u~ h'l~ mt<o 
tJIIUtobdl'.~rll.l- j.lllf Ulll ~~~"'! \'OIIIOr ll•o•r• 
clnl IQUe ve um crtrp~o 1\Hl' rtt•rm.ulrl".'r 
11111 vrluCirluJu r~~ .• l~nltl loilu u"b.llll 
vulvr11 1101~ tk'!'.crtl:•~ por um ntm•n·o~JIIr 
IJUf' lillll!t'\'l'l'fllll Vl'IO<'III1101'1'UII~IIIIllrrlll 
n·i~c:.u ~o J•rllntll'll. 1!1•1 nll~rrvlti/ur ~I· 
tua~n ua1·,.rrile IIII' I tlal. ~ 1\c·.r•lllldr"' 
rll'l\111 di! llnii'L!!,III~ t• dói mi~~~~~ iJ,., 
1'erra",l~hiii.10itf'llf. Tu•mlltl, 

''JA IIII Unnllfo il'flllt; l'l- jlfi""''IIIIC.' -
n~ l••nitllll'nll• ll!lrt1~ I' ~ •'lt•lrum.wm•Lirfl~ 
1e hlfl~tl.wnm •n~·nmtl,lll~•·l• rmn "ttrlh• 
clplp d,•ljllhii'U ~!I rHIII'f.'IIU 1\tt 11'111/1'1 ;til• 
ln!l•,n . .\ trlu• l'utnllr-<m IJ,I'a!"lu, 1'111 1.\1-' 
1.-•llllaA rJI"NtNii'l~. Mh·ht•l:.otll,. ~lllrlt•)' 
1r~-lf'ilflllt QUI' alutlt•m v••!urtll;lflt• Nl~~· 
J.,nlc dr ~IIII IIII/ OjUII~Inl'lllo~ jN!f ~I'WUIIII/1, 
I,Hk'flt'lltll'lllf'llll'lolr llol r~Li•llll 1!1• hlol\'1• 
mrnLo ll<J •IIJJciG 11"'' li •·nuiL' c d•l nll""r• 
Ylt·lur.'' 

f. • P~fllr 11;,1 que •::JnM~In rnlr~ •·m 
ernapar~. f'lll I !!~to, I'IIUno·tar 11 ,.,.,,,,, t:t 
Jlrrl,11 ou nr~tru~ 1\a ll••lnll~ltt.·.,tr, ,,~ 
•111~1 bJ"·"'" n:•~ ulu:a,l<l'!l ,'1 fhlr~ r~· 
Lttllf"l•·•·l·l,\. ltllrmnrt.llf'•" r~o '<llll'~P~CI•. 
Qolt:u 11 l'll·l'll, LC!nllot L',,, •. o1 H•~~~il. ~~~ 
Vutt~\'t'"- IUtlo ~l'l't n>lrn.Jn !1<1 II'IJ·trll• 
i'l,tl!•..-uihldujll/1 nii\CI I'IICIIh. 

"~'ln\ltiM - ~lltii\OI\11' L•IHI TIOintl\1 ·• 
l'llllllt'I<JU o prlll"lnl·l nrlol IIIMI !Mu\ ~d 
h·ll,\111."11"1 1•111'11~. 11~11 ~111'11~~ ··~ 1111'1'~· 
ntro~. A,,., I~ 11 qur 11~11 H"J'U•I••IIrto•r!Minar 
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~ VI',.•" I/~·, f~ f.t' lllf ~J•I~illol 111rrr1~ 1 ~~~r 
r~ fi< 1 ;o•t,\' ... ;,.,/'ii. /lloil> l'l'~h~o•, 1111111111~' 
!Ir rll•:,•o,,, lonrr•llttl~·lu"· l' ti,• r~c/11;1• 
~~'''·ll:oo•r.io' rum n llll,.lllU I IIIOo!'(llll~ntn, 
c~!tJC',IIt~i 11•ntr11 11t• !trio• ""'' .._, ;1/~~1am 
~ 1:r.u1~r lrh.ru/~11r rt•llillllllllot ~;,o 
urw~mam "/IIII!" rrl~lll'oll~<l•• r.u rnm 
r/n, lL•ollr .on.".ndll ~ lllt'l')lllt,, (Ir ~•wLnn, 
!fur prn•~ r,·,unarl•~· IMilln''l• /13111 u~ 
m••ill:t ~~ c•• h'IIIIJI> c r~mllllllit'llht frUa• 
,.,,,. ;u1: ~ ... , ;, ~I"'.....,~, ron '"' •'rt1r ,,.., 1 '""'· 
rl!l ~ l'r•Jrt.1 t:~rrr!~i rl~ li~l.liWI:IIId~ 
!IIII' o lt•m;.u rn.lrr;u!o IH'llll ri~~'" 111'1111~1· 
quo•r um~ rio· I~' Uul m;.l~ l'lll,rn:••nii'IIIII•O 
n•l:l•lr,.,/o nu rrlo~o.:t do111111r~. IJuc nbl!i·r 
\·ara l:ttP !ll••·htn .... colllP~r;or o uu 
rrlnl.o ~J:n a~.ll'l.~l~l/1 ~III' !<'o'llt'•Htlril nn 
mlltn rrrrn l•ull~s ,urp""'"~"lll•·~ lr:U~t· 
/tJrii,;o~l••• ~··t~UI'UII•Iill~llõt•.P•m 11• rom• 
Prlll,..lllt" c:,11 rr~o:u~w df um '·•·~t'ri'Ottlor 
1\III!IIIUif:t,l p~r~ 11 "lllto t' ..,, lll~•<a• (lw, 
ollJ!'to~ Nr.;,.l~' /1M ii um .,l,.~r\·M"r t~· 
t~r.1o l.l'n•!•·riii!O"n\rmillllrt'fP.:~r~ Ull\llru 

"011Lrn rump/o c1~~•1r11 do~ t•fcllc>' da 
r••lnlli'I<IH lo· • u J~ t'l~~~lr" "1•.1fildo"' di>'\ 
~•'111/'f'l). .•· ;ur:~f\or !1."•1 l'lll~<·o~ ~lra\'1'1 

fln 1o'lol:•• , ''"•'" ""'· 111/IH'• d•: f1cc:•o 
(/l'lllillo . .,.'l'tr. lll'J•IrrJII •jUI', loO.' a 
llil~t·lr. .; ,,•lrt•r..lnt~ ort•rr•·.,~~ a 111111 
lr/t~·w.• · · , .. ~lm<~ d~ ltil. IIU~nd11 '"''~' 
rutt.rn~ ... ••·ll~l~l.ula q~r )<'11 ttm.:.u 
ll~loa·u o;~oo' ;;cu11 :ltjlll n.t 'ft tril 1'>11111~ 
111.1;. I tt~~ C:ot IIUC t•lt•. IMo purttll!.', dtoul(!o 

.t rt'l;o\1\la~o:c, o ll'lllfool """''" '""""" 
drpti':I.W n~ $Ua 11~\'!'di/.IJ~C 1101 TtrtÓI. 

"l'nr c:.~Lro l~du ~ Arr~~crnt.1 n prul 
Tlum~f\ - t;ln)fl'lll l'r"'lll\'1'11 11 \!iiiMIIn,o 
''" r.)•l ,.,·..r,... r 11 lnl'ri'IR tlc 11 l'l'oiOIIIlu nn
,~n·~lfllr '""' hlfl~lmrnlu' n.h. aetmr lll:'u 
II~I'IIC'II rr..:.1• IIIOCI'I tN'Irl/ur n ll'lflv:mr.nto 
);('11111111<' ;.:'J t' vnltilt velnc:lct.•~r n;iu tiiiiJ. 
f~lli<'' I' lotllUIIdu /Jlafon~l/llr 11t111 w:rl~ 
t~rrrml" 

~ RI-:1...\TI\'IDAI.lt.!Gfo:M:nALIZAOA 
};1111 ... 1 J l'>:ia• t·~ll('f'II'IICI;I~ ~l')~nt hl• 

POII'!ICJi. /~ Qlll' O~t'lrllll'.l ela I'CI.:III\'II!illll! 
tl'1 a;•~rtr~rtJm ~ f\C'rn·pt;~,, 111111~ 1m,.. 
dla!.t 11 ~tiolo.'ltl~tlrl. lidas ~ltllla cutn lln· 
PD~•.II'CI~ PJr.t o ho1ntrm, t•IK't1cnr1a1 
r.:o~;u~C:a• ~o CJill/11"• dtt il~l,.lloun"" t' a~ 
ll~lt·n d.ll. po~r11<'Uial ~lco111lflll•.'ll\ COnl• 
rrr1.:~ran1 llt. PI'P!IIC~~Mo !Ir l·!t,all!'l/l, A 
rrkbrr f,•rmul• qur hlllóll;o,l riW·tlll~ fon• 
1110\ lllll!\ ~~tllll lU ptllt!UIO rliiiUól IIIU~a 
po:oh>l)loJ.!r.i•lu d" \'rlntul.o•~· d.1 hu "''""' 
rr~umo" rm~·!plu 11.1 h<'llllha illllntlf.l • 
4 rl'll:t~arl.'l ma1• llllllllfll•la ~~~ ôllll'r~l';\11 
da mJI.I~ PfiO mGYIIIIffilu. 

"tlo mnmo mo!Su rumo u,•ll~llU t•.o>Po1\'0,. 
tcmpc>, !;lf',llo•ln lllllfiNu •n"rl:lil t Qlloin• 
lld~Je df mu•·Lmf'nlu" •. a)lltllilla o prn/. 
Tlnmno 

O t~J~kl ""lt'llntr., ";' s:m•la ar n'nn. 
''"''~1\d.'l ~·ltt<'il rlii"'JI<',lC'H:Pr~'~'~tllrl~ 1111r 
l'·lll)lfltl, ol(tltrtU ftn 1!1". IIUo1n.la til' 
illlunriiiU 11 ,.rona Gl"r~l tM P.ci~U~Id~l!f', 
II/PJ J:t•r.rr~l~~ .. ~ão dUI> I'C"..UIIildll\ lliiiJ,Iits 
tU'll ol /'t'IM/i'llllô~lli! rNttlla dhllllml~ " 
\:.lmm~tr tllll~o~o us llfit,l~ de mn\'U!It•o\.11 ao 
":u~~;•rl11r, 1nrlll\h·u o• que \llhJ-I'nto~m 
'mln~lo dil lelachiQdcr r a lnfl~-.:ncl, ela 
~rnhl:~l\r. 

"E!n~l~ln- nptltil o pm/, Tk1m11o
f'C'trt'bi'U Ir ~o c;l•t /la vi~ U/otll·qlllv~ltMio1 
c111r11 •r,IVII~(fto r efeii.~.IJ!JII ororrtom 
p:.r~ ulc""•r•·:•ct<•rl.'~o rlll nal\UPI'Illo ltr~ 
ltlll.lt otur~~ .·rnlrli~IM. c1r1. r Pltk'\lrou 
dUM'IIhrlf l'liUJ~Ilt'J Cjlll' tJOI/Irll•:.t'f\1 .:1 
"' loll tlor ~r.1~1.Sói~U eu •~flll\'r'lo."' Mi/c'id~~ 
p.:lu~ ut. .. cl'\';odl•ll'll ~~~~ mul'lmtnLn. I·!•~ 
prOI.'I'~•<llotll~ll 1.' PI'IIOt./1 11'1'1111 .. ~ l'ljUMtt ...... 
ol.l ll'lilill lll,oJc ~~·•·~1 de ~;ln•lcm. 1.1 n· 
tllll~rl~~ '"''lllt<ll~ll··u~ ttolla ~ lrltucnrn 
t<'•UUIIC:I'' t"<!tl,l vrt lhll~ cunf~rm;o!ln~ 
p<•ta r•p•·rli•Miõl " 

1•f.s NO r.uAO 
,\ol tnNr;llln tl~ /j~l' j'lllllt•rM •UMt'flt 11 

m:ll't"ll flu rn~.'l')!~óor 11'"' c1111~1nnu PMII 
Iii rmn '' TrMI;t oiJ !Crliil!l'ltlonl~. r:u.•Lrlll 
bll'>f/lii,I/U"~Iolt' i\IIJ~ ii ~\Iii \'III~ t!t .:11'1111~· 
111, ~ntnhLrilf 11 h~niiYI:Ia ~~~ unrur.·J~ 
~I'IIIPh' otl'rl'ltU;oulfu ILIW n 11111\W~n. !"'' 
m:m raLnrlr\111111" PMr>"ll. t \lllll•l··~. Ft,. 
•·~~" 1'1111\'lr~M tjlll', 1•nr 111111~ \'rtl·~ 11 lm· 
pt'diU /Ir ln,or Iiii~ h'url;o ii~ 1111111111~ l'lolt· 
><'•IUI'III'I,l~.CIIUI"' io ltuh!•tl !ljljll'lllltlllh'l. 
u•mttlu 11~ '''1'1.1((•' t•u~.tcmt;u:~~ rom 
jii'IJ'I'.lr 11 /1\I'YII;.~llirtJtl<' 1!;1 Ul~li'oiÇiíl, IIII 
I'OJiil\'11 l'II~IIIICII. li<rõ l'llólllllldn~ "hõll'ill'lo '.' 

JUPI'r\'lllll'l'llif,,I,IIS dr lnllh'l'i.l rtll~ 
tll'llthlll'ln Uill 1'.~1111~' t:r.n ot;ll'llllloiiL;'uou•· 
1~11011 ljlll' ;tllol<'ll\ oll~ illoll. llo111•11Jildl'll•hl 
I'M'Jjlilr!l,•!l', 

''t:ln•h•ill llltfl,ti~Udll U~ 111'1- IIII t·h<illlllll! 
~~'hrtU l''l'••l•~r 11~ h~r~ru~ n1•âu~". lt•m· 
h(,llll'llll l'l<llolllll 

' l•..,lfiCIN•tr 1o.1c1 h.tl'ill )rlilt'oii'An tlr n~.~ 
l'• i~~~~·~~~~ loollllll\l't"'IIUII ol~ ljll<' l!npo•lll•• 
"''''~''''lllW"'"''~I·Inm.ll••rlll l'..tuuw~· 
mu 1111111\H. ol>'l\1>11 llt•f•ti•I'L'r a t'll'h'll\'ta 
11~ r•l'l!ll,t,lot oln11flll <'r\11 ~.ol'l'"llllh'l!lll"' 
trm n.~n Ll.,.Ja <'lltll'll•"l,t "'' •IIII' 11111111 1•r 
~~ ftNI' 111~1111' t!ll Q~l' 11110••J ~~~~~"11. IIJ 
nu;ol n~u ••· uhlrf~ll llll'lol il'lllll'lh'l~ a 11\• 
p.:n•;1n put ~~·rP•IJ 1111~1111~ 

''lliiU\1'111 t:l~~h·lll I III tjllll Mlil~ ~rl'llllol\ 
'''111.1• \JI'\ 11.111 1 un•hltlillll ~n ~IIII ti~~~ o•;.• 
t •• ~•·l.l'll' llllr••lull~ llll'tllllll'lllllit'llll·l•ll. 
p11r11 t'ill'll.tf "" lllll~l'l'w ,,,,,,uru ~~~ '"' 
!JI'IIO, n fl,lh'll"'" ldli'll t'llt·t/tn:'llllllll~llu\1 
11111~. l•t'Lil\ ntiiJ<ilt'" tlr t:lll•ll''"· t'l'd 
hti'IU:tll I 11 t·~p~l"illl 11111 l"lllr,•,·i\n• •III 
1/111\t'l"l \' fl•l ol jlll'\h,ll! 'IIII' l'd I'OII.'Ir 
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nl,11l,oj•••r-Jiulolo• '•'"'li'"''''' 'I'"' n ""''··r 
t-<ll''loii'IT\1'\Il,lll>oHIUihiMIIH' III!""'' 1' ·' 
J"ol!llllll oJ,o 1'\f\.111•,'11 Jlll'~l .1,, I' 1,1 
od,:l o1:•l;10h' 1~•'1,11 lol'jl'llol<'lll ,j, ll"~lo ho 
.. ollll,o•IU III' <11~!1 <loUI\',',u !lol lll~ll 11,1 IH\ 

Uloll'<'r~• 

"li llff>hlo•mo• ;~~~u101 r1111<'1HI n I''"' 
'l'i<llllO•I • I' !11''<'!111(1( tjll·ll 11 111111il'b 
~~~"''"''h' n.11 ,.,,,.;~,·o~·~ ~·· r:tlhh•ot. ouw o· 
C'UJrl'ill' i'l''' Hlol\l'l'n l'llli'W.UI.•·''' mil 
n11.1 tlll "'-' rlll •'•1"'11~·", ••~~' Llih •~•" m,,. 
,.,mu, ~ p.ullr du •ruo<J ltolt,lfl,l ,,,.,..,lr,l( 
lo(' ~ h•n l!l>llnthlll,l' 01 hljKIII'•I' olu llhll'l'l 
"''lttiiiHIO •IUt' lo•rn t•n·~·•l•·n~11 . .,, h•' li! 
qlh',lll\"l!oll'l,olh<>IÍ•II""''''IIIl'IUH'I'oll'·l<> 
Ulll\'1'1"1 hihlll :,lllolu~ l'\;'li'l'o1111 IIII<' Ot'J.I 
(lo•ll'ul"•rt;o Ullhl 11!1-lllll.l.t•h• olr lo.,fil•'th 
nt'l:ru~ •III•' nuronlrt• olo'l ~o·u, 111·11~ 
nt;llo•rl.o "'III',, on.th•rl.t \'l"~•·ltlnlllll~·~r~t 
n ljllt' lllllll'hrt~ ;1 Clf!õtP~oJII Jlt'ln <IM;Uil 
floalllhA." 

Jillnll TW.niWt r.o tllirlur oh tn.tolul~ ,•,-,,r~l ,..,.,,.,u o1:11 nli, r ~•• olo ~~~~·~ "•' • l•u· ·' ,,,,,,., ~·• 
d..IU!'I',.opo'"'lll4ol" f• lo• \I ·, l!nl•.•lt.~ 11~ I'"C ... 

Ol1servações 
sobre a 
iilfJuüncia de 
Einstein 
na Filosofia 

II.H •. nrown 
1t lal\'fH de ~llllriiiM n llllllol!'lll IIII( 

r nh:•lhros \' rt .. ~ toJl-1,,. I lo• ~:u•~•~•n ~um·o• a 
f•'il~~t'lfl~ ~ lhll~il. /o, rt·~uiU\';lu IIUC 1::11~· 
lc:ln prooo•ufllll M Fl,tt'.1 lt•m,n·l;n·~n l'nm 
L"!!A(t'lllll' fll~""lll'll~~ln 111111> di' UIU lu~~r, 
~·m du·rrw nhr1~. Mo1> ~cr~ ullllcntilr 
111\'llltr a• rr:n~•l'~" o•on~••ll·o .. ~··,,., o:111 
11 cl Co1ll'loltlfi;U: ca,j,o um~ td~UVil ol IIITo~ 
c~t~C'I~ tllto•rrntc llt• l'nlnc;••·h~ fllo....,ftr.:. 
, nlot lt:n••ran•o• III• r<~ntrohiJIÇ/11'~ lia L:ln>· 
IC'Inpoil.l iilMrl.l do·;,;t.~n• :t t. 

1 - i\ !t~t•tol.w.\o 11<11; c,onrcllui tP~I· 
rlQOU~ (t'J,,ll~lll iltl o'!.ploCth,' ~tt l~lni-\J tC 
'-11~ l!lrt•'PI'fl"h:otr·t~ 1, "'''•JII!liillt, 11 ln• 
o.-p~IMiftl('l~ dam~t~r••" ~~~ l'ncr~l;l, a 
r<-laçj~ da twmn;•troil nun u onur.dn. A 
vb.1~J u~ 1::111~1~111 dp munau n~h11111 c a• 
C'fliloiOIUL!II ôllorr.t ru·p/un·Jalnr;olt• .:• 
IJilUiruo~!o d:l~t ol.ol1·m11~ uJ, .. oltn•:. .-l.:a
;oiCO~. (,IIIi. c~ntut .. ll~ t\MI. olt"<'IIYJit•hllti 
li•lma t•rH .;.: ro!fll'l3~ r~l;tl~l~rl~;t lt'!lill 
1- lill';t ~trwlanranl ~lo11~ fllllt'f'llll'ltnt•al,., 
elo~ ~"lliiiUIIIU u•nl.ol111J\ t1t' ra•r.rnt·ol~t·r 
I.UnD I/J\Int<l11lll ~r 1'11/'tolns rrlill'tlll>:o~r;s 
cam p.tnrn, rl<1 u•ntlnu~m f'l'~~u·l• mt•n 
quaolrlrltmt·u~toto.11. ~ollnr,ut•:,-, uh)•'l"• 
m.tlt•rlll•, contu o hlfllll!lllflll riu muw1a 
Gtlllt'l. w,·nzrl c u,lw~k~~ <1n1~r ;.1'"' 
tr~tar,tnl <l•')W h'tto4 

2.,. Aco.t~l-urt;, ,u·tma ro•J,triOII,I·r.t:: <'l•nl 
a ltllP'Hl;.nriJ lt!J,n/IL'ól ;lu eur.tc~~~ a~~ 
IC'IIII:U 111~ rrt;oUVUI.t11'-' flt• ~:,Mtt'lll Pt 
I'OO'Irl~r:l\'1'1 lnaMrt;.nt'l;t. ok•nlro d.t 
l·"t.tr~ 1cr~ u a,•..,.nl't•h·tnwloln ol;1 nu•· 
r.;.nto'ól •!~s ltlilltll•'• tll•llo•IM'ntorrt•t 1' 1.11~ 
rlrcuto:, ftlu>U~I~II'• •r•{H'Ct:olrthnll'" •tll· 
jii-IW>Iilll 1 h'ftl ,ot'l" 11~ 111>fll.';~.'·~\ t'!n lllr· 
tiO oj~t /IIC;M>Iiio I' l!m tl•l'l<lJU:i ~.1 Clt'IIC!ol 
~"' l!t•r;•! ~~· l·::n•.•nn !~III ~nunr 1 .. thl 
po ctl!>4l<l;• ptt ;I\'-''' t'~'•'lrmul••~•~a •.k l·:tn· 
1L.::,n nM t' rll' liit'll /llllitlli~~·,ut. l"•"t~·· ~~~
Ir-e~" !Cotltollo l'>l'l'l'llllol~ I' l~l'fllh t•it• 
)t.OTI'I.'t'l~l'·ll' ,,Uo•r,ll!n M~tll/l~'iiLI\'i:mt•••lo'; 
~·· Ultl~ l'll'll"l•t jllo•<l.unllloot\h'llll'hlc 
~po•i:l<.'lolfoiii!>I"HIIolllrlrt~IB /MI'ol lll<in 
mo•o!n: ~~"I !I au~ rlcmo'!tltt• ' m··l.oh~l•·••>"' 
•I•• rlt'tiCt;>, ruttt11tllt'ttJ~ ;o 1111\.t lr.•liii.H!o• 
~·t~ll'il ~llll~.'lf"('tolt• '" ~p.lli•f\1'1,<•. "'n•lll t1 

':ttnlnt~o 111.11~ lrll•nrl.mlo• a o•l••o:.l!lrt~ •' ól 
~UIIt•llrlilaoh' tni'\1'1\liii"'U •iolr:un~ ól!!f· 
l'loiln '1!1~ Utiii'TI:ii'!I'IU U'\llh'"tl.or I MM I,• 'I'T 
rnl'olnlt',uln nn rlo••t'IIWth'•IIWT>'~ •'n I"'" 
••ltlll'nln rh• t:uNo•ln ,, ''"'' rt'•l~<'llt••- oh• 
~li:OI·Ill<'r ru:•rwtr~l. ~ tlo~hl,t <'oii>U·m~ll'l· 

~;~,~hrl~1,"!~t;.~:;:~.,;~.:~;l ~ ;·:.•1l~~·,r,•;~~:)~:• 1~1;: 
j\rot'lal hol 01111 l;ll..r lllltll•tiM.tt· n.o:olollf•k~ 
ojiU f'UOIItVt•!:t~ [tllliCU•, IIII 1'[(1.'111" t:t 
\'lrtl~ 11,1~ aotol~ h'lllto!l~ol~ oll' ~· ll'lll·•:ti.:IT 
IIW1UI'I flllllwrln!t'~lll CIII!Oilll'H ~· t"ll•lll't!~ 

III ol,l "''liltl•lt'~ H~Uot: •lwi':tl r ~'li.ll~ 
Ur!:lll•tihPt'ltr 11tllll'mi"llrllllit.un ol<·h~'' 
ollo(ll\'INO'Ill!~'(\l:l'l'llto.li/1 

:1. 1-'ln.tl/\11'1111' 11.1 n tnopat'ln nu•• ~~~ 
rlcll~lio nr;,:a)l\'11~ tlll• h•urla~ rlo• Vln:.t••ln 
l!vrr~ r.t killt'~ u~ hl••:..oln .. , dr~ I t ~~~~~~~ uma 
VI_,.;,., dn lfltltlllu/IU,•t!it'llh' jllf.oroC;ut,o III 
lrruJmrnht runM-Ifo\lt• I' allu•lltlll~·nh· 
lrluuf:illl~ 1 ,, ~"·''' 11<• ~o·~~otntlt. t•:•l.o ~~~no 
~,. IIIUI\IIOJ n(ill"'r:t joOt ft'llf(M'IIIJT r lll• 
,,,,,...,r.\1 "' :t .. tm,•~ ol.t '''r,u -,,~~·· l'to'n· 
lllh,o t:.ta (lllbillll.ldt• olu <IJIIIttJI'Itllr!lln 
o'trtollflfn ilnl•tn•lunou l'llllll:"ll•nwtolt• 11 
llh.h<llU 1\oorl 1'"1'111.'/, lllll' hl: h''"''" :t 
~l·.o~-11\'ttll'l:r ltt1,o ~111:1 /lloovoUil\lil •·:•·n.•ta 
(tlrldafi~I-'IIO'IUitoll'flll'll,l IIUi'ol~ ill· l'l'fh 
t dn lrtllllilldi<d<'lla rtl'llri;J l'n;opN ot~1fol 
1\Wok 

lliÁRIO DO CONGRF.SSO NACIO/'ó,\I.(S.çiolll 

....... , , .. ,, . .,,,, .... , .... ............. , ... ······· ,,, ........... , .. ,, ........ . ,,.,, ....... , ........................ ,, ...... . 
'•"'"''"''""!''''' 11•1•······ ~ ........... , """' • 

U 1t l'tto'lln t ""'''"'"'r'""""" •lo f•;~l 
II~Jt• ,lo.' I '11..,.,/1~ doi .:no.- .o ri~ 

E o vento lt~va." 
( ou E.iJIS!cin 
c o vento) 

o\lo,•l•n ll'l'fot.lulllll"' um ,·,lo •I ln.,,, ~r
lli:a ~c ~:!~lth'lr.. •·n :-,;,,~.~ 'lo• l'kllt•rr". 
Ptl~ltr.ol1u rru l•t :.\ 111111;>' <oH,u!.•" "''" f11t• 
mo~ •I•' li\ ru lltt::.t;~oln · 'idtl \,t·Jot. oi·J ', 
ll'~dl.lliUu t:'/11 1'•.11. ,.,,,,,''TIM· l'ourhl Jo~ I 
..._'1.' li", 11~•· loll f'••llti<''"·"N looh u li!IIIU 
"l~~~r~ ln !'11'11'11<'1' ·· 

''A lútun,, ""' u..~"lot•tt"'~ \1'1'1\IN• r 
~l~nllhúo~ '"'' <'II•IIM 'I"'';, t',o,;o lll!tllattJ 
~ prtllll' t·m ''''"'•<1111'111•· u•~•;tcn·~·,,:r r 
t·m lm.:O~l\ .. 11,;,, t'fl,olll'.t ,\;r~rtu r,11;1n.1n 
o~ rrqfU•II"~ nlt'(toll• t'l'tt'lllllt~•l•Jhtl'il 11 
u~01-'lm~mu ~-· u,,,,. 111t·•o~ ''•"'l•"·l ~,-, • .,..n. 
tr~ j.UI mui III to•ltl(ou •• twn'lo•.tl ou. I' III 
1~•·r.11. llnt l'ollilll•lu "'h'' 1o<1 l>.!r'o •t·~·· t.:.o 
ill'OIIh'\'11: llloUU(t'IU 1"'1' ~· •'tn iltlo•r, lt•m 
qur lfl•I~'\'M n,r nu .• :l ~llln 11111• .~ lflf'lit 
~iitJ;o tliloll ttluo• ~·11·1111• t, fi' I•· f~'lnOt/11'11· 
ln olc•JUrtlhnt u n.un:t ... I' utn r~n·ICtilc 
I'II.Cm)>IO th-~~J \o'f<l,,~~ JWIIIIU j"IIHJI'IIól 
llólr~ ~~~~ . ,\ h:lw ro.·o•lith'i• ~·,r:t a 101 •-n· 
cllol!lc l't.runrr r•o.rr t.~ uu~ ~·•• .1n11• • 
l'or uutru j,,oJ.I, ;o ~~~·~ot.rl;d:on,·t•~~~~c.t flt· 
rrulllii·M ~c I'~ I· I!· 11,• l~'~'ll'~' fi 1'.:0!1·" 
Jlillll to•r 1!\alo. dt·:.ol<'tl"'' "''''OUII'Cftr,un a 
prl'k!ullr Pl"tli~ll'l~ ""'' ·~··~ 11 l'ill'itlllc 
t'h•Uurr ~· n11111n ~rrotdM.Bo:•• Jtn II·Win :1 
veta nu (IIIC :.o.• rt•r··ro• 11<1 ·~·u rto:rrlnlt~/111'11· 
ln. ~~.1Im r11mo "'" ~··lelro'•. ~ rur~·:~ •lu 
l'\'11\lo, I! ~ ~111<"•1 r•lf''•l llt\llftl r,M~ 11. 

pr.,pul~ftu, l<ltilll' •·•n or•r r1o• wt.1~11 n•nlu 
l.lll;t 1.1/hr.: tllot,JIJ~ \o'rlh~r. !lo• Cilol~õl 
lllCI'IUCil, Qlll' ~.lu tr:.l!.llllu' 1:tr,1r.•lol t••r 
1111'1~ lio• f••'fliiPII.I• lll"l•ll'/'~ . ~~"~' 1t'Hl!l 
(o tMI;;~I\'t'-1 rM-~·~ ltl:uohns ,;or.,ll:o•i 1'1"'~ 
rtHIIfl'nl r11r~o~ no~lt'll "', ~r,,;~n•:t" h'l~u 
l'õll 11-~..t.'ll>l'l'll. 1:11 lo•l\lolf• I l<"•l'llllllo·r t'"~ 
~~rr.:ulll•• n~ tllf·d!IJ,, t'lll u:l•' ~ )lo~~ll·d 
filto•·l(l u·tn lo'l"'rro•r ,, hT•;:IIlo:•·m n:,1!~· 
nl:!li~J .. , 1:111 lji!,IIQII<'t h!Oilflot'l''ll 11<' U, 
IIUI!In rn1 que o 1'1•'111' ·1•• ~trtlnl'~1r t1•r 
(lr~:.ra~o1.l, l'.tlt: .:1 •t·,:lunlt·l!•: }(' n !llilol<i 
c•t~ J>C nli<l'rll!1to ,.,.,, • o•lu,t.t ... lc• o'l!••ro•n 
IC• riA f'tl•ll~~ •hto•rt•rtr~ '"""~ r~rrr"'l' 
utolf,ormt•. rnt:111 .:1 J•r··~~.;,, o• 1\ll'lno/ 11:•· 
(jl.lf'lrr jNollfll• t•m ltlh' a \o•I•I<'III:OIII' I' 
tn;,l~r. r• llro••·~r,,o 1•1•1" f.trtlllll'n!t• 
Cllth[IICI'n~lrlll ,, l't~rlll 11,t li' I lttn<l.lUWrl,ll 
du !111\\'lll'l~flfll: }(' Ti~n. li<ollil~o 1'11'1 i!Hr 
~·rmo·nlot •l;o •··~lll'r<J,o Jo.or.t ,, ~orrn~ ~ 
\'diO('od~rlt• ~llnu•nl.o •l, l'.•<oiW/II:o 1111lo ~ 
illll'll~. l):.tóiht:wl Jl:lr:t•"lol.o lf 111\o:;~JI 1!11 
llf!lllrln !l'ulr.:· nr.•t•·"·•tl~m"rll~ um~ 
/'fccl .. r,)ç;\rl "" ~cu t:·;,Jt'l•• u.1 ''"lltt'f·.l.l 
p;or~ ~ ditl'llil ,.,.,~ ::-r<•lllllt o·h~ 
Õll'<'l•·r.,~~~~ um.t lur;,, llo'l<' .n:rr IIJ l'••r· 
ltt'lli,t nn •••oollll•· li.l r•qll,•foiJ p,or,l a 
rllt'f'll:! lahtJ rr•l'h·f 'I'"' :• :•h ·'~"ri~ 1:1111 
t•afl•t• r•l~ .. p m,.,.,, 1/lh ''" l.o•l•• n.r-.·•1•1 
l'o1•i·!nlo. iltoro· .. ,.ro n•o lt l"'•h t· tll:lloor :1!1 
l;od•ti'"'IU\'I<Io• l!oll[l;,• n•• j,,,j,o rln•••lll '1"·111 
fln 11 vt'itll'l•l~"l'' :t ''"' •t.o o· !H:o111r 1\llqtl" :o 
l.'l•'llll'l"lol t·:•· .. t h·o d•• \,llnlf> tn\'l•r>'o• olol 
l••·,.,,,,n I' ,.,.,,,..,.~.<.lo' l,.,.,,,, "I" 1;u•wll!r 
f\t>''•IH'IIJ,.hrr:ru: .• r ·' l'o!·,, o!.o :•to·•··"' 
pr .. ~tulot., 1•1'1·• III·"'~"''''" '~" 11 111111" .,·u 
jl:.~l,rk"lo·tl\lt'>l'<h'ol<·,··l·"'''mq•lo'·l 
dt'l rti.~IC ,'111 tio• \t 1"1 ld,;o I• ' 1,;1 1,.11'1 ''"~ ,. tln 
lt•11111lll l'nm ,.,,_,., lllt•lliltlto .. fl'> ruoo 
~l<lrr:tmll<t o no••ll,<to•ooiO •I•• ,lf •lo•nl"' 
lillltlttllflohuolt•fl'·llo,o•t· w•.olllll'tl:o,.ltll 
\'1>111 li~ f'ltllol 11.01 !-l'lh•'lllo• 1,111101• >lljlllf 
ltlll' o•lt' "·'" o••lo•j,l 1:1••''"'" :-.n:••'''''·'ll•·•·: 
fiiOI'tll'l'tii•OI htt'"lll'l'',.oll .. :o·oo: .. \.tlll 
11n·~·hll'i'lot•11•·do.o.lo.tll 'IHil; 

11 o·t•tlht h•111 'I'·•""' ''''"''r''"' •.,,,o:o ,\, 
t:'!iltUJrjl. t>:<>•,llldol i''" -\o· I''' 1. 1'1'111 
•·t·:no'lllol~l'l•ll'll,ol' l'tol'"'·''' ,I 111'""-•·l•••hl 
ou t'tl• .~r 1'111 H 1. nol• ·n1 •"f·• o n •• I'•"' 
jli<HIU/IMtlll, ,,._III! 11• ••11111,1 t'f• 11 • 1\1" I 
fllll'ol !'1,11"'"1'1111·" :"'"''I"' ,ttollll• 111• 
M>l~ IM~·;o~., " 1;u:tr ''·' ••'t'"''" .o•t'o 
~.ur~rln III· I~~·~ l-o lo~ l'tt:nr~ ~ 1' 1.• Clt·;\iJ 
r una 

l"n .•I.To,I.•J '•'·''" l'n.tl.r ,•." '''"•' 
1'01',['•' ,o\,,;,, w •j·,. \U ,,,,.,.;,,l.too\1 H 

'"''"'•' r ... o.•.:··~o·o,j.),(\t'tll•tl\1"•''1'1'' 
jll'l,l 10'1,.,, ,:o o:ltlltiH• 11 11'1:n .,o•;· 
,q,, I "'" ,•:•: lo,, l·l•'ll"lh .~11" t til ,\ I 'olll III 
:,. ,. f''' ,, ·'" 1, ,. •or '"' t•T•1•1I11 t.:o ,.,.,,, ... 
!o•t,t 11'1 1,·1·• · o,T:: tlholtnllltÕII l'lo, •IIU' ól 
,., ,,.,.,,,,..~, ,.,., . ·, •• 11\t't; .. r •1111· ~ u•lo• t•latl•· 
,.,.. lo i'": \"•' ~ '"''"· .• ~, du ;o r !'III ,\ o• 
llo ,ou •I •1~1·' o l: l'lht!ltilllll•t IItH ol 1•111'" 
"''''''" ,·,1:•1 .,,. •· :o·.otu~ lii>l',••lil' r.t:1 p~r,o 
,, 1'11"'1-t. 41,,. f'r<ll'tll.',l ~ tiiii{Uol~.l•• tln 
IPI""! " 

I ;111 ,,,.,,, , .• ~r, lt•lt '''"" .UI!~<t tlt• III \'UI 
P•'"" 1•1 t•nr:\ :.0• ,1nM 11~ l~illll'. 1111·1~~1>, 
o!t'l 1'111 ,, \•~:.o '.I < ut•ra CMIIIIIII'il lo\~ I\' I· 
(!u;,ltor1·,•t , .•. ·, ;: o•ru t·on>l<1:•r:o<lnrnonu 11 
11\0111\f 11•11!,;',. ,.,. olfllltl. ,\,.•,.~11.1 ;oHI!II 
\'olllu:o 0u, .. ~· .. no.hl toarlllllh~ ln\'1'1\t;"" 
o IIII . l•'iu, I'·' •·:~·4 IJil~ l'lllllfllolltl <Ir~ 111' 
t:m'l"''' a ,;,·:\•''·' '""''' wr lotl'lu•~.l oli' 
lo.ur.tl. l'l•r ·••::,•r :"'• ""''''"':' l'nr ;uunr •·~ 
~~"'·•• •11:1;•10·,,' l'ur ~nour ii foulo.'• l~ttn· 
u·~. 

r o~ •• o!,, •• ;.\ .1111'111,1<11! rll!lolilll'~ t:Olir·l'ot' 
'tlh' t:l•:·~·· ·, r•.'::l;>t\' ~1111111\ l•:ltlrt~t;, c um 
!~•111 I )·•\:!,,..,, I' 'IIII.• h~~ o• t,\u ~IVIIIi:mtn, 
u """ ~pc.:u-.·• T.~r~·,,, ~,.,.la 

Alfl<1.1 n.l 1 '1•manh~. i.lt• t!lll J·:nuto•Ut 
pn •. ,ul.o u:r, ~ ~.,.,, t·m qu,. J~rnrotr vrll!' 
Ja•·;o, ó!ll 'I'·" n n.rro 1n1 confll,('J•kl J•m· 
::,:H<'toh• r·,.J"'I r•u:ru• lot>!t~ ~rllli, l'ffl rr· 
r•r•·•.oltJ ,, •:,;o h'llunttJ ~ cl<1all,,ma ltlt'· 
:ni\.t• mul,•·~·.l •1" paJ~. 
~"" w11• ~ · ~~~· rtn l'rlnr.•turt.l:m\lcln 

p~~·ut.l utn . tilr<l fl~rl'o rn1 ''"" ll"f'quen· 
l••ll:t'llto••o·:o•·,,,,~ 

\Hui·t ~.1 •.:. r·•nh.l. J'OT \'QIIil d•• IIJ!U! 
f.IU\h'.~ ,,, • · ' uon Mllt\U 11t• dilUI· 
~::..-:·•· 1;:tt' .. • ~nnn nrun••r", r•m 
fllll"i'!toc'••~: ,. u ;mntlp:o (j,•nillttll<lll 
t\11'1••!•• ro ·, . , ,":lU\11 ~ •• t•tulll•llo;'•u flc 
'''"''"'' , .. , ,•:-.·. ~-· ;r••r fl<'l\nt•r 1•m t•r~l 

t lt•HII,•r •·•;, um prulr•wo,• (1,1 1'.\l'nf.:a 
~-,, uu•:.1•1: ,,, !'r;nol.rutl t rlo'Jitll> llll 
pro\11''1-"1 ~· "'1~ 1°ot'Ji:lll III,\ )Q>IIIol!n (Ir 
1'""111''•" lt'rt>II~U!IC',I~\' IJI~rDrll/l,,tr,lt'itS 
1'11'1 A/,..J•·o·~; r:t.\ 1'1!1. o•h- l'!•ltlho•h~·~u 
lllol.~ r"ll'j ,,;-~:.• •k> ol<'fiUilt~'l'lo <'t'l 1\o•rltlll, 
1t•u• r>r" l111.u • ·'"'" lo1»•• t1t• 11rlirn;1h·ms 
u:.,ttl~· i•··;~ .. o.!l ~~11•• olilf>IUr ' )oo.'+:uuo1~ 
CiUt'l r,, :•, ;. •!. :.• ~U1•rr1• r· lo• ~· fr;o:r.rt•nu 
;:;or~ "' t:r ·, ~~~. k o1C"''III'II1\'o'III'\:MIUI,;I~ 
Cltl 111·it<'t1~···:o" HTA fi t:~o•r,'IIO llllo~rl· 
l'a"" t' ,., ";.:l~l·l•~•r,.dll ~'il'llucr Atrn~ll 
1:ou;t 

r~o•1111•·• ,.,, ..... , ~uom,·nll".~'""'"''l'~~' 
(IIII' ,,,,,.-~·., •I~"" ll'llho 1'\o'rll• wur•• Ulll 
fllitlllito t'U';outo I' 111111111 llloiiUf oh) ljUI' 
/111111'1.1 '''l'f<'i'!,o :-o•tort• 11111~1 ~··1 01 flttll'>'lt• 
\'li•fl,ll. l'l't',moJ.o. •""IIII, oljJotiJrttliil<tt\'J 
/lot 11'11/u, ''""' 1:1.otloll' lunh'llo· )l(!IJIIII•.t•l. 
;unolt.lol.l ""lll<'lol~ I~•• um iJt'•IU•·on mul11r 
p~f ,\ m:,ll\l'f u\;.1\illll\11 ~Ir o\\~\" 

Cl l•r•t"''l"" r.,, lo·•l,u~o 1~1r t'll'llno•r 11 
f!MIII 11~ t·•:. '111 l,ollu• loan·,.,, llll'IU,II'r 
flil ""''Utlo\ "llllo"~•lll ', tlt• t•iol Hln 1'111 
;oltilolu•ln ~1\1 0'•"'1 ,1• I'Xjll'flt'll(t~•. jNIIO'In 
11 "IIWI"I ~ ltlllll" llluto·~ !"1 pr<Mio11i<lo> 
I'IIIIU'rt'l,liB.t·ut•• t' •'"' 1'"11•'11> Qo_•r•ou-~ 
l)t•l.tl.~r•nlon•.,,o· ... untu 

fi rruu:llll'l ~<'l•klou;unl!'tl rm cruo• i<! 
t.~.o'll J lll•l:•~llo."• ,,,. FI••Un•·r r•'HI<IIII.I a 
Jl"l"t\IIUJilo•l·:lll••t' '"'' 11!\1\';ntlll 1f'l.'llllt 1:1 

l.;/<1 llll'oorl""'lll t\~'11111 i't 1,1 ~:o,lflll 1111\IU 
(J\If ,\J~~toiiS 1·;11 f<'(,o~· .. n ;, t•WJ,"•h•I.O ~~~ 

r:ltlh!uo. '"'"" 1~•r Lunl•• J;;''l•'tl:h cm 
ti'l•ll'~" nolll)ul,llll'olln ,:,·1••101• olc I('UI• 
Tooln~ IIII', u~;"'"" •·mptrlr.om!•nlll o IIII'~ 
Ol•ll'rltoCIII!>I lhl\ IIII>'•J~ "I"<IJ~ t'UrV I!S" dr 
jlltu:ll•'·l•uH~"'' Fott.ohnt'Uit• fi~ •••Jnu11~ 
l'fll•t.l•onrt·~ rtt· r.•n .• "" h•lt•bul toe ;.u .... 
\'t'll.nn tl<o lllt'"lltll'll'iht ,11111:.1tr tlc la~o 
/lolhlll,l!)ilr,lol,l 

1.~~,. ''"'"'' u•.1•l•o rnmu r•ru..-ljltu til• 
joTI•IIIII,,i, I' t,oll ~lt!)llh•• llil" <it•ll' lo·r o'f\• 
lll•l,l•nt.!llll u o'lt'f\lt•l,l \'o•h·t.nlur J·;HI\h'lll 
"''""'~<lu,,. r.ot·cJ~• ot,, •u~ 1"'1 "'"''•illt.lllo•, 
·"' ~"""" "''""''tJ'\I'f 11111 ~lllo'll rio• ntlul 
!~01\','ou 1'111,1 o·~ .. 'lt(til wm tO'IIiU.Iil~lll.t 
llloll•ollo~l\u 

t·;,,nu•m •••tnt•rr ;wJo""'•"l ~~~ 'lllll'l!· 
Cill.l•h• ~·· llh•o,,. I! 1h· !"11 !;1\ h~• l•u 111M· 
l'ol I'UII•I:uoh• 1~1 "''U tr.oll;\11~1 1'11'11111\o·w 
I'Ufl"lll, I' l"l>'ho'l ,olti'lllhiltlnll' 11111~ 
Jlfl~lrur•:o,·;u••lfi•J·ICI'I'Io• ''" I·;UI,Icm t•tr 
to•rur: • ., lo~lo·ull'~. M'l'uh·,~ruw~· 11 ,, •Y·• 
11\0'l,l, :o Olol).o 1\)\'llltl~\l:o, il,J CUiol"t'h~ll III' 
lll·h•il cm l'lll'rl:l•'· •r•~· i"''~>llllloluu a lt· 
lwr;,,;,., li•' ;:r~to.ll"• ''~""'lll.ulo•• n•• t'll•'r· 
l~lol l~h'Jih• ~ l•oii'lll oh• jll.'•jllt'tlol~ JI'IH'<M'~ 
1l\' ltooriCII~I. IIJ>IItt'Jolol l•~lil~ l'~llhl>o4..'1t 
ttttl'i<'l\to·•: o' ;• 1 llltl-'11 t'lllll'l~•mntoo;lnl•~r· 
\'IIII.: J'h'lh\I'L CIO ljlo\' \I' jl,"uÕ)ÓI' .,,,, ~ 
1111a~ m•·•~•n.owt.toor••m l;ll"llll', 1111111! III.' 
1'11•'1 !li~ 1~111r~ ~~~ llliiiWtl it t•njlo•llhii~.:.O ~ 
rl:~rlt,IUI~tllt, mo~•- t~n~•·nwnr~ a:o llll~tUA 
n('{"r•'"I:HJ•• 

-----
Nt.-lo!o Ut"· ~r<1•·•1' ~' "'' •=411'11~ 1 ·~1' 

Mcn!úri.as 
pponcsns 

Osv:cJdo Pcralv:a 
rlufl.oqulo 

l'ri'M ITIIIII/1/f 1/1' Wlll. 11//~/C'O}o1/MIIII11>11/• 
r/o'U j'IJ~;iil/1, <III•' III' lUlU Wltll/ltli• ~('jjoi 
~·!1/lf/,tolo• nutt 11 J't•''uua ·'"'"'ll~•r /lill'<'r 
/•ft'tllfCI,lf'.ll•'l'll<'t./ill'll'''"'""''•h'll'llto1• 
11/<llohf/ ('/llt<lll/11 llol I 'JIIIt'l'~/o1~Ut• 1/r 
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/',l.t'•'fl\<1 f.,,,:,.,oo,o.lillo.'•" •'·''"'''/1.1 
,.,,, 1'111 ('otlllt' jlf(!/I'HIII IN:;.ulo• ~lllo'l/ 
1.'111.•/i'lll 1'111 pr,,,l"'· ,olof',h'•••; '' t' /11~ I••' 
o!1,1,r,·,.,·m;•.<•/•·••;nrr·•.,•:fl.'o:o•ol-' •I•' III o,;,/ 
Jmol/lol.'.rrlo•. ,o/o, '•'•111- ,jl,hlil'.•n•l•o'<'l••~ 
ru•nl/.''<';1.• r•r/.1 o'.ti'l.l f'l!l'lol l.l.t·•toro•q 'r·l, 
/t' l't.l•ll.l<!'l /l,•,',m.ot;;~~o.,'lo'l/. o•m ,!_~,,~/,/ 

o/1• 1'1".'1, Jo,o!,l ,. l~oln!IJfl;,•t~.• ,l/ol/1111'•'' no• 
1/1/\11'/1/lotl' .\',I.;,,.,,~ I, oltJflnl fl,l ;••(;ur•r• 
r.l.lluroJI,,/ 

IIJ•I'·•'o•.,..-111 \'IJ/;,w;t. qm·~•'•"'/1,'1"'111-1 
/,•.,•r:.olto, 1'/U ~H;o f/'1/JI'/lrl,l /JI' Tl't'l'llll' 
ol'f'l"/ol',',1u, f'"ll:ifoll~lllll'l'llilf1lr <J.'t ro·f••n 
a,o p;•r "T/111<' ', ilt•IJ rlt' lo'lt-fl'illl'. <'1 11 
I'U!tlon·lnrdo•.',.nll'••l'ftm.l '''l"'''·"·'•'nl 11.1 
··rall .. r'' o•m 1<"111/11. illrlll'r~ ti~ -•11·• ''·'I'"~·' 
t•llo•••·~o .t•M'h'llh' ~-1,/i/11,1~.:.0 ,\;1/t>, tillt'llll 
11" /11>1!111/11 111• /.'.•1111111\ Jo'uo.Z,orurut~tl• fio' 
t'l!oi{'J. a,t ( 'tun•r,.tiJ,!,• rlr 1\PIIII /ltlur· 
nwu óilllil.l lioJI••r /<'11.1. Jjjr.lft '"'"' 1-:m•· 
1~111, iJ~r/ .. ro~rU!·~ /lllllllt:'ll• o•m l.uw tf,l 
1111f,,,.,,,., ,.1 ~fi r·•/,trtft rtr S.! lido•, n.lll/~·~!f' 
p.rrll<'li!olf I"'»IO.olmo•nlr '"" rrollol'lll•'" 
fltfo\t•Ji ~III' IIU/rt;o/.tm, ,1/fill'fJ 1ft• J,fll,l." 11 
ti'n/Uol~rw dt•I/,OI-'IIIII'niU tfu o~UIItr ol.l 1t"'' 
rl.l Grrill d.t flrJ,,/I!'IIIilck' au T•'"'PI' <' r1tt 
t:~ll~tll. 

l'll•lcnllrl'~ c r)//111,mlrJ J•ponrW't tl'm 
p,tl/olu. rm ('olf,ll'•lll~'· pilfol 1'1\ilofr mt., 
}',')/~rku Unit1t" r IIJ t:UrfiPJ UI/II'('T•nr,/• 
dt'li, muwous, bll•lllllet.'ol.t r 1111,r;u m•/1 
/tJrrtk'Ji l"f'/Jfhlll,liiJ' mm " •. ,,,, r ,, '~'"' 
rlo>/ltiiJfe'lfl qtk' rrwllurmr'I'I!IJ rll'ltrfit nr~· 
/t'W'('U/1t, /,/l'fi'~IHihlol'l'/i>l,/,lol~'/11/tto'ffl 
/oidllttii/N'(\/1/,JI/"t~QI//,I'f, t'f'l't'/,l''jo,',t· 

~~~~ ~ t~d~~~;~·~~~:;.;~' ·~~ ... ~~·~ ,:~:::~;::::; 
1""/11 11111 tlt"'f'/1/111 I"<'JII'flt:Ul/DIIot ~1'11 rn•lu 
Jilllroldrt tJC' /11/:.1.•, /Ju nmllrc·Jol.o 1111 l/IIm• 
(lllii!II'JiU fio M"flf.M :lflllrtl,lnl \"MI•>:' 

.J: /11''/U~ Ól' .,,,f r<'l':>rtllolff.1,111•' l"<ll!tfl ~,t/'"' 

.. tur.t/1 .~.lfl(/ô/.1. /I /lntlo"f..,lr "''111'1>1 r.• li· 
~~·lrll/, ''" f'nh·rr~u1.~ot.• •li' ,\;1•-'·''·''''- 1~1 
f•JIIld<t c-.•1111'•""''"" r111ro• t··~''''':.'l' t' 
t:tn..lo•!n. ru•RI,\ftl·r r,,_,,~,,,, ,1.1 1'1111•',..,1· 
d.)Úl•d•• Noll:.t) ,1, (~l<!~>h' ~IIJ C>.lrlh'll'•ll'iill 
ntt .1/otl/11'/t'nlo• /fllrflt~l'lllrfolllit'l,t 1'~1. l' 

To~irltlltu Tott.:aiJ.l,;oliJJI, p/'lll<'»<>r u.• Jo'l~l· 
u TrM/r~ dil m.:)/1/il t.:nii'U>Id~dt·, o1l't'll· 
/!JOU Q (llf/1!/IIIJI<Ir/11 1>(1/1/o' oli'N'/11'1.1 l'olll>ol• 
da /IC'IuS C')/udu~ d<• t:w./rm t'11,111/a/i;, 
Solto, dol l'lll~cr.lll,lrl\1 ti•• h'ru:u, 1.1/uu •1.; 
ff'lolro!OI'Io/l'l'iJ 7't'(ofloJtl;l /11'/:t/l~ll/.,11••1',1 
Troorlll do t.'ltJ•rt~ c ll.'ml)t lf.:.oyo~•lll. rll 
IJnir~n.l<l~l:u rir: 'l'"'-/11/rl. Ji~)//11 tn/1111/fHl 
lt'U lrllb;tlllol: "I'IN/t:/1 7't'fl/'l.l dol H•'IOIIII'I· 
d~rlt! Jo•r ~1/fK-'r olá:. no 111/UI'{I•·• 

To1ml•em u L'1l!l'f'lllu 11•• Clt'•tt'l.:ll tfn 
Jllp.ln, Jll'f!lltfiJIJ f>tlu prll/. \'okltJ 1''11· 
liiiJ/ollnll. · ~~/ p~rlletft;jf (l;r~ CüiiiC 
mor.1~. prnmn1•rndn ;;Jmmfil) tün· 
fcn11tCIII~I'I'ftm~'J<Tmrlll~lllt'1t 

AIIH'rl r.lnS/1'/n I'Jrfl,;t/ 11 J~n.1a l'nt 
nov(·nt(\f{l-dtll·mf»o dr W!:!. l>olrl;llttn 
/oiln •/l6-f /1,11'rr I'I'C"'''llllo o l'r~rrm Nllbt'i. 
A pru/N~f·l .111.>/tj" ,o;J,Js:~lou, llll ""i••r· 
/am,·llro · llf' l'1cncr.:1 r 11'Nllllo11U.t dM 
U/f/wcncldlltlt' Nmwt. cm1'"'''""· .... urura 
Úli//I"NI "l/m,1 l'to>t/~JI.J ~olmt Wn;ll'fn", 
111/0r/11011 .I "flolll~" Q~r. Jot.'lo'ltf,i/11 u J~·J· 
trmunllo tll' Cl<'lllt~lllli 111.:.011 i!IOW$, acu 
ri•'.IC/Ilii.:IIIJIHP .:~Qui tlrJPI'II(I/II/uen .. , ~·u· 
ru)J~~mn "m t:Jd,t .1 JWptllnt·Jo. rt 11Jo 
fiCn<lt nt~~ 1111'/n• /ntrll'l.'/l.li/1~. •·Cvmo •to 
fo~>H um Jaolo Clllt'/ll.oiiiQt~l"v'', dll~l' 

Shrnlrll/m T.tmon.:JJM, l'rrl'mlu N<1llcl !h' 
f'tlilc~ dr t:MõJ. l'r~ Nl'•io um 1"~/ufl;rol/1' 1/.r 
III •nas d~ IJJdl', qu~ M' I lU d~SPCtli!tftr 
p~r11 o tstmtn rr,n r /l'r;~•a• ~~~ll'ot\ ~·rl3 
fltt'~CIIN álltll'nto C~ U/m, .\11th l~n/t•l'l• 
ruoou Job lUA orrwr~~.lo ~ r~.:mt:u um 
/u•roqut!k! cn11n11t "t.'llt~lt/11, mrupru/l't· 
lllrrmf'ltatnl~'fl". 

No1~ tuli/el~r,rlas por rir NllnUIIC/Ilrl.l~ 
lin JOI/IJO, oflolt/U C"l/111 ~CI/ /n{l•fJifCh• a 
Pf'fl/I'>Wr ,lu:• l~hlt~JrJ, .r .. UtitJW~Irlac.'r: 
11.: Tui! .. ~'/, quc ~~~~~~ r~wJ~rt~ <'III :~url• 
1/tlt, ond••rtJI ~ro~t'Pitlit.'ffnlo:'llfn rum •;ul~· 
1~111; :IC/f' /flol Ol.l•lr lnJil /,1rt/o' l/UI' CM 
11111 tfns 1~111,..,.., :./t•cut,ln, • rflrroll••r '''~I· 
m•·nt•• o1 ~1/J l"'t/3. Com .u .:.ooot~•·•~·~ 
tom;oJJ.> .:ur.:tn/1! rn~s l•oiJr·~t.·.•~ ru•nrt· 
ltr.·~. l•h/~~ollrll OIUiillrtNt rm t•r:J o /1\'Til 
"Nct.1..; ~~~~ t'ou/,~ttno'ill• Jc t;lll•lo•m'', 
h"n"ttl.•flo rtlll~•n r, m,u; uon~ •w. '"' ~n<~ 
p;J~Jrlu, n11un /ll'f'I>Jta/Jnl /IJf.l ~~~ cu-
1111'1!/tlrJ~\.It'f /IIOII.m•·U• "" 1 <'lih'll~rm 

~:Ir ~ 1111111r ollit/1.1 11•• "A 1'r'<lr/;t do~ 
lrr!Jtlrla~dl'" r dr m~11 Ir~• rr.tb<•/JNJf 
.IH)I/n• n 1<'11111, .11/lm lk'lrllllul~r dr: illlr~• 
dc:cNJJ,rrt;mdrJn. 

<'111111 1\wi!kl, t•mlr~~~tar I' hr~/ur/otlllr 
('rrnU/11'11, tor l.:amlll'lll r1111 (!llf' :t~rr11m 
rorl.t('llo!l Pt'PIIill~ r ri~ r~tudo• com ~.:uu· 
Ir/to, rwJ~fliÍOf'M t:urop11, .oc"nolo<~utur /Ir 
um 1/rro ""'"' o1 vldo~ au J.111lu rrut"''' 
lllfri(J/111. Unfm rll'lllllr" );tJliNU11, T1•r111 
llru~l);l', pNir~, .. r •r• L1nlvt·nJII.till' 
NlhO:ll!. <'ffi f/)I)Ulll, /,llr't•l~tl h~ ll'f'l llnrtl, 
àt:'U llrllllriO CO/IIr/IIUI&'.111 U 111/U,oiO lf,lJ 
l<'llrllt• rm.rrtt~raou, Wllln~ n 1.111111 ,.. 
C'l't'VI'U v,1r/,11111lrt1• 

l'llllro llntt'llll' •u~ nurrr. f'/ahumu un1 
CI!Uin lfr 111 PJt!ln/11, /r,l(lilllf/11 I' j!U 
11/Ji'~rlo jiC'f~ ''/'rJnct•IIIU illlf~N~l(l 1'1'1'•1 ", 
IHIJiu l•fulll "lht• t:'flwr f'nol•lr"'· IIII' 
.\ll'('h;/111~1/r Wurtrfvlr~·. ,1ud IIWOffiii118Ut 
tiH• Tltt11Tj' nlllt•latrwll.l' ". 

A lllhlk~~otr~t•~ rlrhlt'lttl,tlt.• t r;o•l.1 110 
,/,fj~)U IJt•~o~ll' .I t/t,'IHlol f/1' ~~~ \'t'fll OC'IIffll 
ll'oii/Ull!kt> t• Pllllln·.ldolfl ('~111<1.1> !11• ~,'lol•• 
11•111 t'lll Jltlllllol 1~11<111'11.1. ~;IUf'l•J,>t/ht. •O 
1'111 /ii;J /ur,om 11'1/llll~lll 1/Utlllo ~~II•'•Nl l'ftl 
lrr~ ~llhJIIII'I. 1'11111 ltiJI•Ilr molp.I~Ut,o~. ~~~ 
t:r/lhtr.t jo,)'ltflhu, I' <illt' ~~· tlo'lhlltllnoul 
"~.'ln•lt•lu N'll~hu'~tllllta• t:•,•nihNI~• ~t· 
t:ltl~oh'/111. ton•.,•nit' rnt tod.l• ,,. lllulo•r• 
•hl~llr~ r tltttlllltrro~• tlfllf 1f~<'OII ~~~ p.t•~ 
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Pcnnu 11êneia 
de Einstein 

llcnriq~<' Fh!IILinr, 

11.~ um M-rulut~~ ,.._.,, na•~htU'IIIf. Et•l~lt'ltl 
l~t"rm;.u~r~ uma hcur~ r~•cr.·~t:l~·:~. 
!'\lltn/lt!~ ~ 11111111ar Nr,,r;t troca tlr 
rL'Irllri•l~d..., rll·t:ll"l•h. t 1h' r.un1 h•, /,1\3 
J/l ~ ml'l~:t•l\(11 fli'IILnH ;.,~,"t/1" ~. Vl'rl'lll'tl 
IJUI.' A •u~ Iam~ I' /U•I~ c lll~fl'1.'1tlll.l'tjllt' ~ 
rua lnllul"/li:Lll !olllllt~ ~ m~nclr~ nr 1w n~ar 
t ll~lr rt<l• CICIIIIII~•. /01,!1n ri•l!lll !W~I~ 11 
p/llli/f'llla\lra 11.1 Clt/ICIII otiU>~/, /lllll 
11 n~rnta !lllJt' 1\r r'::otllll''-"''''' 

(J~~Iqu~r t•m!ln IIClhrr t;m~trl,: lr.m IIU:l 
tt.' ~fi I'/ t.l\ dYIII14Jt~!r,,, u.~t•nrl~l' IOJI .. 
a comprn•f+\.\U ti!' Ml~ p.•rl'hlllrllflll: tiY~ 
olln cu·nllltta t wa JIU)olt."r,~ 1w•lítu·•· lt~. 
11 mru I' r r, um lraco romuM ·, •"~·1 nrcp· 
cLnr1~hd~dr. IIII\ du~~ Mra~· ,, rM~ rnm· 
llln~çft!lt/n U!.tt l'unll~nlt- tio. t .• z;,~ rmn a 
Cttrh."m de ~t•l(lllt '"c~mmllt•:. J'nr rlôl III· 
dtc~dos, 

Nll!l dtnn.:. c;ou,..r rwmhutna ~Yfflfi'Ka 11 
111111 deqlK' t·:ltl~lrln 11rrmM1~'i' ,nflltoelll" 
rum11 clrnll•l~: f'Jr ror ~~~~ llo' mutlc. 
p1li1CO~ IIU'l, tlim I lt<tll llttfil, ~~~11\!ll/• 
lfllllillll lnlrlr.llllrll/11 " r•aut•fo1ln3 ~ll'lr· 
11 !Iro Ao 1111"1111~ cmnu PQiól!t do• r.· tt'fi-Hti:J 
111:1• lt"ltl,,~ lt•rlam qur "*' l;t,t•r w•nltr ~ln• 
dOI h~Je. Ma\ ~:ln,h:ln rm" r m.,,~ ~o nt1~ 
Jr..o. AO Jt•Var ~UJ fC\"<IIUCJo I"Oio.:~:IU;.\ u 
ll'll5 ml•!lld,"llO i1t' IIIIIIT~r a Ml'l'llllllltn:;ll 
.:ourlu•:.., 111ttt•,;rntJtl~ r·~l:t '"'w' 11,1 
p:riiVIIIIC~O rllriHihhl~ltr r:rrnl o, ~;l!lllr·ln 
n~o l.h fnrn1111ou 1 Ut~l~~ 1~·!;1 •l:u; h'flll~~ 
11'\tll<, ltHII cnun uru pruhl•·m;• ~~III a 
tll•turl~ d~ Cwncm oo f;uP·/11 mrlt•jlt'lltlrll· 
ICmenll' ~c lndlta~llf.·~ •''lll'rtlllrnL ·u. I'~~~ 
prcu:.o tlo•lr'T~I'I••· rmm trJI•Jihtt ,.,,IJdn 
r 1\11 f'M;.h.•r ''"'' ... lllltl r·~tlu.natnrtllc 
nwlllliulu~n·o o1uc Nlrl;ru u u•un1't1 III' ,.4. 
punlu. l•lu lnl rnt l'nr. .. \ prolttn•U~.ut~ tia lt"'''"· cuj:t• tt•IIM'~u,·n,•t,tM (l'rl!llu,.om .t. 
tlf<llar. u lõoiO (JI' Qllo' ~IIU• ~Jt!i~.tr·oil'l:. 
Cusmuht~l~ ~PIIaltiUI•ao ''"' LI'" rn~ia 
11111"0~ r~mt•ll~ di' flr•tt•ll•~ lul/<•, co r!c• 'IIII' 
o~~; ln/115 mOO<•rno• tl'lttt•.o t.·m ronurmo~~fl 
cull" um ri' )C'IIIIll·t.lllll •· lr"""'"'rt .. m 
t-;ln~t,.ln ~1'.1 UP..wttl dt.u, f,mn dd•• u:n 
d'II~Krnh•11a• 

\'oiJ,.mos, pot(·m. M t:111~11'!n 1'1\,l~rlr!l 
Jo;m 1~"1~. ~·rn 11111 UinUttl •~IUIII~ rlt,.'>' An• 
n;~ltn cl~r I·M•••"". ~~·~ru'•Uth itt·~ 
lrilbulhlllt l>l'll• f'o~J:• 11111 clo•:l"' ~·tlntutloo~ 
uma praMc dr"''""'"''"': " .,,.,,n,. ~~ 
Jlri;!I(\'Ltl~tlt•: i111•"·'"11•',.,, th.r •l"to!;odt•, ~ 
)lf~'V)\;"t!tt CU I'IUollht"ltiU liltt\loll<olll!l. a 
h'llll~ '"'""'""<lo~ lu~ I h'''~~-~ l"o'flr\., ~~ 
/11.'1~11~1!\~tlll C ~f!ll dtll"l•l:t ol lllill~ 1M11WI/• 
l:.utc.t.,rllll~lllltl••lt:.u" "••'L:~r~l. ,,.... ... ·n 
lh/11 flt: lollr k'!l l"olll'l~ do• \"otllllillk" l' ii 
Lulltlh:rorli' du• Lo'l~llliL:I•J> 

No. cnm·o~ ~ ,. ... ~ .• 11' ,, •• on~ 1~>.,,.,, '"''~ ,, 
n1<..:amra tJ,• .'oll'~ 1110: 11 o·lo·lrull~olt.:llt"ll•lll•," 
ri•• ;.t.H .. ~II.tt:U' u.<"IU, u:.1.1 t.•nrta 11.1 lltl. 
c~t.tl'~ rm • ftt.~l ''" ,.,,,,rlt\'~!l m:" 
arore~o~.•n1~1·:~ prultlcrn;" l"""""'ru:ur. di 
flnl~ •'• IIII, Mll'tllthii•"'· o•rJ Utn,t Ultt).o 
ljUI' '-1.' Uftltlilt::n·;. I III 11111 IIII' I" o•l,.,hl •1. O 
'"t•!rr".t;~lt'11ui:J·I•Inut l<'tlotl:o•> ltHil1tl 1'.•· 
tr:~nhit' rrn:,,u·.-:" tlr •1•'lt I ;.r ••1•'11"' •1•• 
1\IIIVIIII"IIIIItlllo'h'/ "'""'•' prttt'•ll'i'Çolutl.l 
hiJ lt'lllr .• ln. :lll;h.:td:t• ,, lu; ti·• ,,.,.,,11h":t 
U<'.,.ltilllolll~. 01 lll"'"l'~•ltl,tth• 1\t' ... otlllllllil 

utlla '''lrlllltr;t 1"11111\•lll".ul:t ''"'' ,,. t'lo• 
lrurt~ 111!1' '''·•llllllillll l•lflll.t• tl;''"tl"t:l~"h 
rttnl<oi"Uh'" ,.,.,,.,.,.,.,.:,· nw· u·th,.,n t:111• 
tt•tu, ,,.,.,.,n,: .. ;ttur ... T,, ,. ,,,.,,,,,,,,.,,,.1 
lttlllllll 11111~ 1111•·"1.1 otli• I l<otllo•' li"'''' ll 
l'•otlltlllilf t"ltlot",tl"ll lolt• ,1 :•.IITt .-.•111~ 
tJO""flltl< .I •!>• \t• .. lnlo h ln ti /NI'II ii III!\ ii 

1•o:JI,JI ,;11,11 •,' 1/n~ runn'li~• 11t• ,.,,,,,,·u l" 
Jt•llli·ll. ,,,, .• , Íl '111 .. 1 it lht'i"illlll"l ,,, ... !11 

ntmt~ "'' r •• ;.;:,tJ ~ '~"J •-lllll•h'• ,.,. .. ,:.;· 
n~ou·~n. '' •"rr "' 1o•rn'"' ~~~ll't!IU". •• 11 
t•to•!lun I•H•"\. ,,. 11<• ~,.,, •·~tr•lhtrr~ .,.,,, 
tjllot:\ ;w:m '1\dt• .llll.lil lii"Trl •\ 11\1'•'"'" 
(JJI:.11:r ••"llo ~i<'t"I'IIUIIC) til"'''' ,Jilotll\~ 11111 
t•lt'll"1.1 ;, I ~·t.•tn 1'. ;, 1"1'DJIJ d:• l!t'l:oll· 
~1:1;.1•• . .:. r:11:1~ uuo'n"(',,,,, olt• ,,,.,,:,,,,1 ~.·~: 
•IHI "\',, Ht.1~tU . .1 ulllrt 1 tt"~•' t•r.:~tr•· 
ru.1:1J .,.., .••. ~., h' IIII"' ,. ~llnJ•I•·• 1.1o1 ,._,,. 
tr:t!l't•l·."~ 1 .1 uklil ll<'l•lliQ\,111~ "" l•"•lljWI 
"'" '111:1••1'•1'iol ~llolrt'l.l"l.lf't•llltJ~IIIII •'<"I• 
w~ r•·n.~·:t.n nJn 1an 11·1\~l. i:ll!•<tt•tn, 
l"ul'l''"'':"''•'J·II'Iftfl,l \UJ ti~~. k! ,,.,)l~r· 
1!11111~~ o'riT-tl 

l) f~n'~"' \1/1\IOOV\/;1. JfU l'l•ftto•ft• .... l•l 
rm ?.~rh~ll., ,,.,llmu~·~u ",\eh. rlrr l.:ta:t 
ltll\, ••·ruj•r,• f,ollmlao u twl:t• - u~ot.t'il " 
lnt~~llliof,\ c ·•L·~' tiiOltll". Ut·l~lu. t:1n~1r1n 
fui ~,·,\1jlll' 111Y ~01110 11111 11111\1 iiiUIIQ /•:~ 
ltillio\,\, )"f r,•niM )ti f·!'rl.:~. ~~~ )r<1h~l.1u~ ti~ 
llult11• •. 1m·. I:;,•.,. cU. ltrlml.ol\t, lt••ru t 
IOIU"hh••U •·~ ~UI~h·• lllf'.LIC'• qur u ltn• 
h'•'r•d,•r;,rr,. r 111~1a ti• UJ~tru,·.\u flt~m:tl, 
Ut'I'/W,t(<,,, tl' IIII.Ur~tnrHt~ lllt•1f' "Ir~· 
l.,ll!l;tl:t ~ w~~~~r )Mrle 1k.t 11'1111"'· lu~~l· 
n:to1tl J••.'it• , ·•:,l~ln tlll•'lll '"'''" a l•l"'rl~•l· 
rln". Ulill'''"· ••. l~lm, 11 1111"11iur ,.,,,,..;.,·~J 
!lW"•IIII \',,ih \M\1~ l~r\~ Hlil f,Jlon 
rrlltCII. •·1; o'f f•llfl 11111 mll~ltlt' 11111' ~~~ 
ll!l'h•l~~ rT".·~~t'l"l~l~ dr• m•IIIINO n.t-1 lt• 
llli•llll ollotM~UI~lltt \tth'II•UIII'IIIr ,o ll.olll~ 
CUfhllhl;,.:,. >1~ lth<jlll\ll. !'III• ,.,~,1 tl<•li· 
C~tlll ~1:11:~ ~tl'l"l•ol. ~h·UI til' l"tllllllo!O. 
jttli!Ctl'olll~~.·tto• o\~ lllll't~.hl~. ~··111 1<1<1 ••:o1 
1'1' 11111111: "·• : • 1J(I\"C/1111'111~. ti Uni I'ITP 
11\UI:tl t:r,,. · • ,·t!~;tr 1/Lio• o lltoll•t ti•• 
H•lllllt:.:• • '•:H l•~lt• "'T J•fu.,lttl"lt/n 
Nf llt1'l., ·' , lo' I~ IIIIO<'ii•U ti~ rlt•t•l'f"'. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çAo 11) 

~1~: 11,,, , lol~ooii••LIIIoi <1<"•.-rt\ .tu dr 
1•;\u•:• '", . rl<"tlll•lll ,. •llfl~wntt· L"'r:t 
n ... : ,,,,,,: r ·;.• • mi' P.lfl rr \<•r ~ua )trln 
Ct(hll <",tr.I;J,·:,~Or;,: O alltl pfHII lit• III• 
<lt ,, • .,,.,.,,.,. ,,, • ..-u ll~h~lhu. m.tntft•• 
lilt·i.n dl' 'JJ ~~1"~1'.~111 llllo•lrrlu,.l. 11<>1" 
rr;rro~rr<•t~ nu·tr•l~ 1\ll~nrr". a k',!•ur, 
I.I".IHC ~U.l .IIJl,ft~ ("'11\IC~ 

llru.l f"I:J una.:o•m ll!lll!IIH ti• t:lnr.lr!n 
rn111o rtnl•·.r·o •'''~''·"ln. ~ltm~•llo'o•l:t 1~1· 
~·rt l••r "'"J to~~m·~umur I' Jl<lr uma fol!l· 
.:r .. u., f;.t.:·»~. rt tNe t~•Urol ,,, r~~m·· 11e 
h•HI• :t;.l,.', '"''~" """''"' u~ pro!h!l'll~>•~ tl!l 
lllU"'!1J Jl.> .l:'l'll.,. m~lrn~l tll,:lii!\IVI•I I'\· 
rnlln tiU.'> 1 J' \Jot\"!1:0 t.,,~L~rt!U ~~~ttlll· 
~JI·I·,,., .;.• tlu.:r~m ~~~ .. ~1'.~..1 111111ur· 
!u.lm ,..,, :~ '•""1'1 prtnrtpL~~- A prunrtra 11 
~onu• •'Jrt:. ~ ,..u rrm•rl•i :umr.o ~~~~""· 111,.. 
rlu•h·llil l"" .. l:.\1~<//;.1:1 liPfl~ 11 tllnfrlrn.·L• 
rir ,\\uui•Jo.<' t1r J·JJ~. "Y11n• ronft~ ,,..,~ln· 
11h•w• ,. •'"'" r:wmto t'l\l C'~•tll!l.rrl;un. O 
~~~~~III 'un.-ltrtlal~ 1-:lr 1..1rrtfll."~ a t:u11111a 
llrwut.ll r•;••r;m1Jn 11111! 11111cr ~~tlht' fnr· 
l"~~ t•..ra ...: l~n.-~1" !o<II•IC .t. /IU~•!ol N~ 
l"r:tt.,J. ~:~.;· .. rrou a c..c,ucril~ JMU um 
rt!nhl •·. ~ .:~J 1~. II)Uikltt ;1 rnlnrllf 1101 
f.l"f~r ····: t.· ("1!)01 tltn~~ •• ",\nl~ 1111h•r ao 
11uc ··~ ~··n·.~.r~••" 

m,l/t•/llollto·~• ••t'IH"_,r:t '"'' ~r.onol•'' 111:1 
h·m.ll~~""' ;.;,,, tlw•l" "'"'~ """~··oS·• .1 ,., 
s•rruJ,or "'"'r ,, n.tlllr!'tll ~~~~ r.•rtlll" fi 
Jll""·'· rfu '"''' 1/t•/llllmlro~r )11.•• r~/~"" 
t"~/,it",ll'• 1'111 lt'IIIIU< lll,tlt•nt,lltW~ tl'lft 
Ttufil, l/ot!U h•nlt,o >ftl<lll·~·"'" ,, ''~" rm 
l•'lliJ>tl .•;,lt"l'lllo~lio•t.llol.o 111'/,1/t•ul:trlr. 
j,"u,•ll'lll ti•••IWI ii' '"l"olh'/11tr!.l~ C[/1'>· 
/l~r· ""(/t• ,...,,,, .. \ .. 11 /U/1. ,I fl!dt'lll tt'II'\II,JJ, 
,, t'illh~/Jrl,ll/1' 11.1 llll'•tllu .. r.m ti• I I "I! ti rr· 
!til (111111,. lo'liliiHI. llltfl),. >llhJI'/IItt r•Jr 
"'" '"o' .1. r '" I!MI••m,ttlftt' u ""''"" 
fT'~f.lnt oill'll(I}O" /'•~r oll"r,..rt·lllollll 111 ol~· 
/f/1/t.I/Ctt•, 11 I"!Utf'f"l .ll~ol,ll' (II.U• lloli!Wl 
ç;trlulluqur/:llllft'ill~lllttllllr,l 

(JIJ.71</IIrr •IIII' >1'/" n l"~lnrrll"llllllt'll ~~·•· 
•:t /rlllrt.l. tiiii~IH'Ui m,,,, r/tnr.ul<l t'tom 
Mi:~> r"''''"',11'~·· ftl'"''/wo~• r:" •rtl•' t:ru~· 
1r1n. ~;u~· /t.r>MIII m.:t~ rir .~J """~ de '"~ 
vlá:t J/1/rU/IIrramrulr /rrrl,l/1<1<1 rct:nr1• 
uu/r ~rn.1 ~uml~•lnlrlo('i/l'on1~m Ulllvrr
u/ .1 fo'I'IIIINt. r,u,. rir prtJPrto dr~lrolra. 
t"Vmn h/poll-~oe r 1'.1 pr.rUr11. t:rMit•,u 
/r ;rco~..wu rrn n"l'llu'~<•r ~o~•u llftij)rkl "''11111. 

lll'llrttt.,, i' 11ur lrtlrc•u, #111111 molllt'f 
tlfll' niM~ lllll!tt'lllr~ u 11/llr,, ~>ltnu~IJ r o 
ruo1/1 "'''""'' /lo.lu~ t.t'IH 1'<'1t~:mlo·~· li,lf/ 
,\/,trA, !JU•'· .tlt/1~1. ,lt'ft•t/il;t 1'111 Ol.:l!'/11 r 
pru,!ti'""'' '~''l'~h 11,1 •:o•rw1~1r1,1 IIJ l•ur· 
1!111'-"•' r• ,<n·ll~.ln "·' rJ.r~..c· tlpo•rJfl.r r a 
t/I.•><•IUI',lo tfol 1<~ <••t/,1t/t• iii' 1•/o~"I'J 11~ 
au/rn;, tlt'/11 Jll'lh.lf IJ.trll"ln 110, 1111 1/1/f' 
11.111 Jl~~lltt" rio• UU/~ 111111.11'"" ilt'liktll.:!/, 
/ultlrílmf'nlr forful!a. t'rruol "" dr~Jara 
qu11 n.1n cnrrrmD.~~ CMIIlllo• ~o~~ltlr ttt1iu 
lndll"ltl•lalld~tlr r Qlll" ,.,,,, c.:r.:. a.•t/on.1úa 
.: VIV!'f rm ron/11/o prrttfdll("lllt• r l''"''" 
rt.:~lmrnrr frJf.Jro rntrr ~~·;fl;)l~ rt~•· 
lffltn·tt~f'iu;llr,r'Ól'H'1llh/r!l/il·u. t: f:tns· 
lf'rn "'"•lurm.l Deu~. 11:1• •u"~ /l.ll.l~r•• 
dt llllfiiUr ~tmar~. num Jllfllldor at á:•ltot. 

Qulnl•·fclra 15 :W7 

S1• ;1 IJUr/rr/uJ/t,/;.rk IIIOJI'rlh' i! 
m•Lmlltr,1. "'''"'~a~ (II.Hir" ~~~o) Ire') 
ulllm~~ 

Y.lll\frln t /)1)111 dr11UIS p,or~ H"r ~rr· 
(!,u/r/tll. /ltlr~I~V.l /l,u·,}o•~. ,;ru;•J~. lo~· 
111111.1 /irP~<IIIIU ,_,.,, IIJt/ ti.'l/11> aUI~• /1,1~ 
Pt'lirJ:ulrl'trJ. ,,.,,,~,.,,1111 o rru /tl/111.1 
l!ur., ntr ;t~ rr·,r~lllt"r\1'' llt" ... l/i,,lur ,mru· 
/f' f' IIli HUni>U illt• OJII.mt/tl fi• ~lr.nl>l,n 
rn••h·rr.lm ••n·l~t,rtt.~ ;JJit•.o:mu•·lf,t 1'~/r•· 
/lu~. l':tl'lflif,l n.l /'rl!nf'"f,l litlrrrJ. la· 
IWI't'l"ll ii t!llltl•a !IUdl'.lf 11.1 ~~,;U.10.1 
Gur.•r.. 1rmllnr~ ~uo~ 111/lll"'lrtl tt.1 m.~· 
nul.tiUrii <1.1 asM wloJ MIJI,uma, ,JU ''on· 
l!"~llo d;. l1'flli~1. ~:ra lllllt"r ou "1\0o"'. 
IIm~ f'.\t'lll/1.1 fJ(If. ~; Jo:lll•lrt.l for lfln tl•A 
t•rlmrrr,J( rll'niM.u nuc:l~ilrl'li o1 prort~lar 
r:u•ttra a romtJ: .rrm,tmrlll/•la rnfr~ u~ 
1;11,\ c ~ U/1,'\!i. f't11jt1Jr.l1a J:<ttt·rnn muu· 
ti/iii. Ot//IWII ll.ll"ll)ll~/1.1!111) tlr l1'!".1 C'• ,..,. 

t:r• 111111\~fl•'ll t lll'm rcluo':tlln, "'tt~Ual. 
Wm m;l(lrJtlcilllru p~r.tn.t•llt·t~•·u tmlllua 
r.-.cwos qur lltlli 1'1111/LrmJm um,t pn<fllr.tla 
11!11.1/ttropl.l. 111"1 qur lr•llilll·~ f'rrwl ,,·nm 
1/111'1!1 mJIIIM'C ta~rm.:~nl~ t~lfi"J')prlltikn• 
rl;u, 

Wa a cllil. 1!11~ ~~~~·WIU!i ,w 111111lt111, lrr· 
tlrJif'Mrnlf' tlr t"MflrUIJt'•'" l"lr~l/l/11'11. 111'1 
ro~WI •'111 rJI~~' ,.,~rll•<ll. um•~· J"t•llltrnr,tr.:.U 
tlt• ~~~ .. ~ frrtt1.1•. rrtqll.tn/tlfl ~.th·arrnm~m .. 
fiiii<I'I'Uio ,, ..... 1/tlab I' llloll\ l111110 jt/;,/Ofl<i 
ol.ll';ttll('/llnha 

h~""'"'""'""''·' 1""1• ••t•r·.,.,,,.,.,,,.,,.,. t"": 
~~~"~:~;:j~. ::: :;·:~~ .. ::: :;.:: ,',:7.~ ·:·;~~~~: ,, ·,-:.~,· 
,.,..,, ... ,, .... '·····~ , . ..,., ,,,, ................. ~.. .... ,. ..... \ ....... . 
l'•·t"" I t-'""'"~'"' ''"'"" 

l•:rn u:". t,..t.., iir!Lr:O 1\r 1!11!1, ~Jitr•• a 
nt·c.·~·~ol,•."• ''~ llh·r!l:lllt!, rr,unLL· "I>U~ 
rur,u'l'~'·"' ~ 1 .t;UILII~. (:un•lllc'rõl t"utnnlll~ 
\t'li\"'• • •:·r~ .,, 1\11~1• (/U.I\4' tu<l·•~ t~· 
littlilill .~ .• : .. ,.,.,,., 1111r: I• "11- IH•nl ''"" 
tru;r,.•r!.. • •. tt··•;mu• 11~rJ t"!!i'"'·r·.·.tr :1 
t"lrlll t• ii ,,. . 't• (J;o ltl<il" "• ~Nl'•l<~lfi,III<J1 
t!t•lt••t~r. ,,., ''""''''"'o• nun ,1 nwronr 
:'"""'·' p.- ... ,,,; por p:ul•• t.!•• 11•lt"' 21 o\ 
•:•11•1,:;; ,. •:~• n••l"h•t•l.l<l••• h~ li"·'~,. ,.,.,, 
tllltf••.~o•~·.·~·r ~ tt~llh~·.iu lltllt:;>•"ll"''""l 
f\.lfol llll•·• r\,•l•·~u.lliilll•f.t!ul !ii III~·· l~•r 
" t/1, I•~ t" >ll!ll'll'llh.' f'~(ol nlir/1"111 t'tlll•, 

h•nl•" n11 ltnmo 11• tlHt•tn lt'r tlmhrm a 
l••"'~llo!ho/it<h• 11•' (J,..,..,,IIII\I"T ~~~~· f,,."LII· 
tl:nl•·~ 1!1/rlr•rtu ,,, ,. Jrl!>ltrit• nJ tn• tlltl.1 
111'"''/:lll.t r i'l"llllll'~' >11:" <"olr~Ch!rl~llt'J:; o• 
rllt•·''""'·'''" ,., ..... ,, ..... t•,,,, •··~• t:ri) ... r 
10\1\l'jii"III>ÕI~~~ ~III t••f•l/\0 tiCttl\/ltu Qltl' 
t•l"•''"llkot.' '"~ f•u•!tloll~i,odl' tlt• 1111111 f•l· 
IIIUflll"~\:111 "''III ltlltii~W<"•· d~ !110"~ 11'1 
11'\\llllllltt;. r t•~~'" II•IUIIII>. ril' um:t ltlll·r· 
rlll<)l· tl•• ,. C)•! o-:..,,\,. r rll•twrru~,iu ~m h~ lu~ 
11~ lol'lll/1'~". "l:liii"I~LII jl(lf hl.,•nlo~<l•• ol 
l .. l~ll'tll'l.t. dt• rttr.illrr"''~ Ml('\,11• r~•• ,,.~r a 
c•ptt•••.lO d<t~ oljtl!llill':: r tl:t> ld!"l·l~ 
ll'lilhl"irO ol \tllr,lttt•~ tki l"nntWCIIIII'IIIII 
~··ntl co l':trto<'lllilr 11ao tmrli<LII~ t'lll 
JI.'IIL:II~ IIII lll<"lllll"l,UI"II:ro iot'llll~ 1\ilra 
lit.Nn a~ r~prmw". "L n>t~l ~lc,,lllu tlhrr• 
f1,tt!r t•~h'rll,l n,ill /~•~t•rft IIIIMI';I ,..., /tiC• 
llliUWn!t> lllilll!lt/.1. ma•, tlo••t! t"UIIMI/Ytr 
llttl~ IHCI.t.lrrt•IIUIICI~n·t W' tjUI'l'/IUU~ ljlll" 
11 111'!1 ... 1111'1110 ,.,,,,,,,,.•o. ru., .. thco t 

~r~~~~~.IJ C!ll ~1'1~1 Jtrtt,.;ll~" ~ QU~niO jiOió' 

Einstein, Pensador Político 

\'i' olillt1il UMI Ollll"vlljllldC lll~r11~1lt, 1/IIC' 
1.'h~m11 r!P. lnlh"ll:., "'r~~<' r a /Jhcrrl~•l·· do 
'"P'"'"· •111•• ,.,~,,••Ir 11.1. hlll•'l"'"''' nr1,o <111 
/~'ll>:lllol'l11t1 lfo'llit" ;1·, /tU\IIolt"•~'\ tlu•; 
jiJt I"(II:J"o'IID> ,lllhoii\Jtlol': I ~ K"I,U~, I••IU 
,.,.,,., ""' oll!l•t!tlotii•IIO"' .trntrfl'~ 11 ól"" 
11:,/tru•·· Jt\•11111 ulu•"· 1·:. t·m r:1rtt•, 11m tloun 
ll:tlllt•tl ru,t,,ll"rt:\IIIUL•J,!<Itoh•tuttr!,•\t"rdo• 
lt,ill lnh•rlt'tlt llU lol~l li!."o!'ll\"11\~lll\C!IIII 

".\~ l':~·ul.t~ r•~""'' llllt"l/l'rtr "" llt'l<l'!l~lll· 
VIII•''"''' d.t r.•~·r~,odt' ln!o'WJ n11~U;1 u1t• 
I'IO"l'loo.W\ ir\1\llfll:lr\~lo ~ ~\\,1\t'lt o\~ 1111• 
1'<1>1\"ollt ''"" f<i\t·u• ·"' r •• r.: ... ··~~llllllilh 
'"'('''"""\· I"'~ IIUIHI l:~;t.t. P<•ll••m la 
, . .,,.,,.,T l,tl /il~·rtl;\llt• 1"1\l"ttt".IJ,<!IIIO 11 1•'11· 
~;um•mn m•I•·J~·tlllt'lll~ Stuu• r.h• w ~ u .. 
,.,..,,.,,lt·wh•tlt:1t•nr,.ru.ol"""'''~""""'o~"· 
h•n1 ·utt• ,. \l,thlhllt'llh• /lt•~<·u~"'1"'· h.wn,\ 
lt:ll•l I••• •llt;/,.),.,lo' de tll'"·'lllttll"lllll"lllfl I! 
de r~·rft·l\ Jt1 t"•l•trllll:o/, /t,:u. do• nwll.u:1.t 
do1 \"III~ l'\h'rrt,t t• Ullrrn~ thlltlllllCIII". 

lJu~nnn morr~u.•·rn ~~·,;.,~·r•l•'lltll\ u111 
llllll~ll. Ã Jtl'rtll.lPI~IIl"j~ t:t >U:i~ hi~1.1~ t'l\ 
ltt• "'" ~· .l llll"l.ltJ~ tlt• tjolillllrt IIUf u alll,!n 
""1'·"'•1111•' 

O revolueionário 
'·clr·tanl'' .a. , .... u ....... 

P;1ulc• 1·'1·ancl.~ 
do•NIIV.e \'urlr 

,\',JQ tlt>P!'~Itu. 111/t'f!Jin~nfr, lk' m•· 
lrur,lu rtr•ttllllt'.l ,.~r" r~•h•t ,m;lll•~r ~• 
ln•• l'hr~• t11• .!ll~·rl ~:wall'lll Qlll'lll'f'IC· 
1tr11~r.~m· d11.1•lf1• j•o>t Ur:t.t 1/llt' l'l"fllll"J a 
l'f:J!IIilrf~ .\lt'(',ltt IIJUtHII.IIIn III li!Uillllt'll 
'" ••rr.llll'll «•• ,.,.tlh"II/Jj •"·''~"'"'" 1111111 
/1.;1w:u • • ~··'"' ru •• olu t' ruu1111 lnllrii·Uir IIII" 
/U/11111~ I' •Jtlhlflt> U•ll~ · (Jt• otlllfUUS I' 
lllt!JI't'Uia•l ":1 ''''~/III' \,tlo•ll. ral /!'JJ, 11 
l'n'fiiNI ,\"u/~·1: 1'11'/tt'Jl'.ttl Pl'lll QUollliUIII 
rln r/1'1111 lttli~'/t"ltlttl .. \h•u flfllllffO pnr· 
111/:llt'~ ntr ~~, .:n·wtt ~; 11.1, tli!M, pull/1· 
1",1•1:1 rm 1'<1~. " n'llrM ria•r,tl 11.1 llrl~ll· 
\"ld~tlt• 

~=~~~~~~·w, I'Uit'm. fo•lumt•lllt• ,,,,,, nn~. 
h' til•'~· u.l•• r•r.t Ulll/."r.on<lt• 111~/t'lll•tln~l. ~r 
/llhr.ul.l '""'"' 1"1111"1"11<' tjllt' r•• ,:r.lllll••• 

f'nANI\l,li': Dl·: OLI\'I•;Jn.\ 

Qual a mwt•rti"iiJrla ·· pt•nmulnu lluJ,:n 
ncrwn;mn *' l·:m~tt•m 11;u·;, " hlllllii· 
nirJ;ulc? r\pn:: rl:11' \'ult;t\ t• m;n:i \'C11l;1:; ,,;, 
busca 11:1 n:m!l"t;l :1 r·:•n:ut::a qui' hll" 
mul;~ru. lkn~ma:u1 :1 tlt'l~:nu nu :u·. 1·: " 
d•!I'•"•U 510~1\~·~~~,, prlf(llli.' 11."11• ll'\ 1' a JHI'lllll' 
JIJ'l'flCIIil:ll'ittl 1'111 ~ltUilf l·:rlll<ll'ill nu l'tlU· 
lcxru t•ul:ur;.~l~:m fliH' l'll' Pt'll,;f,ll a ft•ru',,1 
d:. rclatl\·'lrlUlll". 

l~m~ll'U:con~trulu o sr•u N:Lnrtu mrr.t:ll 
num:tl'flfiL'II c•m i! UI.' a Cl'l'it' rta 1-'1.-:1~·a aw:· 
1;11'<1 tal!' clll\H.'II~{t('S Cflil'i':l:tlCiill' a ll.'li:IIU 
l'Omtl ''UIIl<t IJt'L';tiOtlliiC I!C [11'11\;.'ÍI)hl-:" 
E~~" crise, qtw illtl':m:'.f' o.; Uns 1l•1 :.t·t·ulo 
1!1 r Inicia:: rio llti~\0 M'l"UIO. II:Ul iilll;l:<ll 
somr:ltc .:1 Fi~h';t. l·;ti\"OJII't'U tmt;: a t'llll111'a 
lmmilllil, n.anill'St.mdu·~,c 1111 r'OtiHJttl •J,L~ 
CJI•J,rr:ts 1·:);.11it:-. dn Jlrlt~;un~·nto t'.~l•l'· 
cul:tll\"11 c !l:l crl::.-:'in :llll~t ~~·;1, t• l'ULIIt'rr!c 
cmn 11 l'rl~t· ::nrl:tl 1!111~ :1lwWu O!' fllll(l;/· 
meulil'ttla l~llfl'/lil.ll!•-:U--: l!t lH :1 lllll ~:LII·~o!.: 
r:errll'l'it a :-01:1 CliWht";in tlt• rias~~ prn~n·.; 
r.IHJ. 'J'rninr OS \'itlun•;-; hU!IliHIISIIt:(•~ CI:Jt' 
111md11:trilm ;1 :.u:• ;r:>l'l'll~:"ru. r,., tntl'll~l·ll· 
~llt, SUit ah:ulit 1lus lt•nopu:. tlt'r·,·,,.:us. LI!~ I•' 
i•iii'IC t/'.11/:.flli'II•Oii'H' l'IU SU;I St'r\':1. t•ll· 
IJU<~nto P nulril pn.C"ltr:l :til!" Ir Cillliinlll• ,\1.1:• 
novos l<':lltlo:o. 

O t•spdho t!llt' fi'flt•ILII. rom Tr.:"t:nr· iLl· 
lt·n~Jcl:.uh• 1·~~., 1'1'1~" flll a t·:mopa Cru: rnl: 

ó1t\lt•n::mha t:uut:t·e·mm:l !" u lnt:•h·l,l .\u~.· 
triH/UIII~ilrO. :\ t:J•jjj(';~ tlollillj:U;II;L·t~. 1';11 
Jl:"l•t•n•Wiíl pul'l\;u·JJ:rau~. ~· Sllltnm;Lf!t',1: 
1:;1 L;,•r:'LH.:arl:~ t!us \'ótlurr~. Oilr• :'ID;pt"t•~s:~~~ 
hum:m:r dt•ur·mJ;tl"il·\\'. .-\ IIU1:1I:"tl:l'ftl 
l1~'1:.;;ml tiC :it'J' s1~11n ria rntl'l\l"ill:utt• tlt: 

homem.,\ iiiii'IU0;, IIII ]!I"Jincii"C \\"11!1.'~!1~· 
tt:ln H'J.!UI' al:nha 11L• hnlll~. •itlr c ;1 r. I •• 
nw dt• J,nos. 11.1 IJ:~w:1 c:t• UI!\~ lllll",! , · 
quill•lura. eh• Suhut•trt.t!ftt. na prnc•ur. · · 
um;:1 nuvn mit~ka. 111: Vrrud ú !Jro.::ur,, .;..: 
nn .. ·,1 f'WICI'lllll!l,1, I' Jt• 1\ultn~I'/IIW, Uil pr•!<• 

C)ll(:;a tlc uma r,o\'il pl:~~!lt•/tl,itlc. :0.:% M'''"' 
rcll'íii11S,I-iukt1.~t·hk:t h!t•nt•fiCIJU o \'ó1W•t•;o.· 
p1riltml 1k :M'U tc·r'lpn, "t• Jlll:lou u nur 

vtu". ChZl'lll o\llan ,t:mlk L' :.lt'jllh'n l'iolll· 
mln. 

Nt li/Hltf/!1 dus 1::.:1.illll:'l\ o ll'Lhõ! 1!1;! 
"lt!l t.' ordem" /', mumti'IJUI:I tlt• 1-'rnnt·tsro 
Jnsil cr01 um l>:stmhtlllllit•wl ·~ dUr<ll!lc Iiii 
mms rll"' n·lnmlo •l:lll:·l!!llit c•lt!n:ic t~t•r· 
H•t:t1!;1 scn;w nb]t•IIVIIS l'r.•;ll'lllli;ü·lus, :-••h :1 
prntt•c,111 ti!• UIIHI Ct'lt.~UI'il •IIII' llliJO jli"Uihta, 
os II;Jh.~lmn: l"'ll'ill':lln ltllt' pmtttun alltlllr 
11 Jtl~tt,rta. l'n:t1•Uttli1m ''"'' "''llhuuw 
IIIUtlilll\'11 t•ra lllt'\'llill't'l (,11W11illl !'la H' 
llll'll.L\'a lllt•\'11,"!\•••1. t•t:n';l\";tm ~~~ (//1111:, 1~ 
cunw llllllr:t~ll•lt• ltnJ••, 1[11.1!uhl ill< l.'lt.\11111. 

l':'ól 11~ h:l~(.> t!:tS l'IIZICI'~.~~~~·~ lllllllllliiS t•. 
~icula :1:.::.un. ptmdn·St• 11" :rt·cor:Jo cn1u u~ 
ln\('fl~~'il':-. 11,1 llau~ulflt'tlt n Jluch•rm 
f;untlt:ll". t-:s~a :.lBm:.fl•nj ~ttfht':õnlt• Mh 
Cllr111 !llrhUI li! lo t•r 1 uil'll(','lfl01~: l'IIIOtl ,, 1\1• 1-:r• 
llt'S!Cl ,\J,11'h, ;!Jtlll!''ll 1111 ;o.r.hl"b\11•1 'J';tl 
fih:.nll~. pchl (';l~wl :.<"'l:1~ t\t:t! tll·wm· 
Jlt.'nh:tvil ~ 1'\'llilr o n•:tll'tlllllt'l'llln'lli•''"' 
rl'al • l.'Ul'f'III\I'!IU rt'~l:-.lr.'llt'lil~ IIUIU fht(IJ 
r.o111t1 J\ult:t!nann. m:r~ n•.~t:-IL'III'I:a /11111• 
llld:t (K'Itl"' proi[Hill~ (tf"t'I\11/U~ t'n'IIIIIII'\IS 
clomln:Jull'' r hl/1"11 rt•J•• :-.r· m:;un:tt; f•H u 
ram;lfl!'t~t;; IC,,It,•rl .\h:l<il, na !('~•· tlt• 
thlhl/lr;uln r /•'/111~1111;1 I ljl\1' il/ll'f'\I'II!IIU ;t 

lJILI\'t'niltl;uh• dr• U••rhm. ,\/;1.~ I'IS IJIH', ••m 
l~luH. l'l;uwl-: I>IUt:;t ~ua lt'lll'\il t/'l.tlllll "· t·: 
t'\11 l!tu:, t·:m,h•IIJ r~LVI!tua :1 ~•lillt'urr.t n:~ 
tr11a 1/a fi'!Oith·frJ;,,IP. t'ulol t'h.•L'~ llul!: fi 
l'lt'll', nlllllllu·uu 'c r;uht'il/111l'llll' ii 11'1\Sil 
l"'llllt'I'P\";Ut IIII 11\llllllol l:Uill li 1'11\jlll'!'-11111 

Hum u ''"!'tllt\J:o~wt. tJut• !1'1 l·:m~tt•:;l".' 
l'l'm•llntll, llil 1''1/llr",-.:,.t o!t• Hr•lt"lll'llliill'lt. 
tr; 111 ~rm·wal' , '"""~ 1111111;1 rlll'll'\il~" 1u·•o 
un:••n;••lil 111-m unlo-11 d;• ,. tltll/llrt;, 

!:. inlr!ll':;·.oml•.< "''·;r·n•;1r r,tl•' i"lll~lt-IU 
riPi!OU aqu.•la • rorr.:r;te twm nrrlc·n;ul::", 
.1pt•s;rr rlt• t••r sMrtr.u. l'itlilit ;, tllir'n!t.: 
l!l.l!fii"IU III•\ p.•:NHI'll"l'S (' CH'IIttt·~:.o; t!U l'l'U 
h•lufJO, u ii<flll.•.u cl~· ~ol:lt'h. ~l;n •• P'•r que. 
ilj)t•.;;Li' lil•t•1 t· ;, t!•·~pC·I!O t!tSlfl, C'ltt:J:•Itll!ll· 
rlL• r'IC'r,:l,l'! .-\ Cl~'lcta 111111 t:· Cicnt'lt• ::t• nrm 
:;1: l'i,Otn:"'tll.t t'llfft (l Uh!t•lii'O qUI' /111 1'."111!<1. 

Oru. Eln•.!U:, fltll'r!J m:líHt•r·.•l' r:d <:1.1 
trnlwrr,,: atlrl•tltlt'r hnnrat!;tJ!W:l!e ~·u;t~ 
I ris, lirh·rl1lo i: ~.;;1 r!'allt1nrlt•. Com ;l tC'nn;~ 
clit rct;>li~·itt:<tll', l'Umn l'l:•n.ci\, L'illll ,, 1;1,~ 
"tlllíllllll'·, tomr:C:l<=lílr:r:n :•Ir' ;1 t11.1:('tka 
A ICtli'IOI tl:t rt•lotinrl,!til' U V•l:•lui;l I!Uilllli•l 
Mlnn" QLlc n:io ha ~b1••oto1::. ''h~uhl'll~. ti!• 
·.·rt qut: luC.:o i.: ptc.\•lnH•ntrl. E 11 de 1'1:1:1.'/: 
lamh~nt n po::tul:t, qu:mt~o J'lllllfW com :t 
n;~turcza cc.•utrnll'l !1•! fcrwmr•ru:o. ll~lcn.;. 
tal!> l."l'ntO tt•nt['C'r:lltl~'a, vclucltlaoi·• Jl!"!'~· 
s:to. llL.C'r tllzcr: nmtl:JS conlflrt'l'llt•~ r;:m íl 
nmur<'~.~ rl!:lll!tlca da rrallrl:,r1t•. l•:t• t•~ qu1: 
os &nh·uu do.: queda tlo suhjrtlv::;nw liOhtr· 
Jll'>lll ,,~ ~~ilt~l'. 

l!:lll!ilcln p:tt\011 oll!n fll't•ÇO P~'lil S~li'l III• 
dt•pt•uc1Cn~l., mu·h~tual. Um mttru 1\l'l'tl· 
matm - Pt•lt•r Jt('rmnann - 1t•mbr.1 flUe 
cnlóll.:ol' l' Jurkus ortO!Iuxo~ tl~r:mNr /111 

mo'i(l:l p;~r;tllliiClHO, ~uh u .~~ll:õólt'oi-1 ele lllll' 
l•:ln!>!t•ln "~•ro/;warn o lmivC'rM•'' :,J;ts n,\u 
sú 1•lt>s. Phlilll• l.cm:ml d'r't•mln ~oLt•l, 
l!la~,,. l'ra/t:'s~nr ele Fl!ilo:íl 'I'I.'<II'J('i\ th 
l1mvcrr.ltl,•dc de llcirll'lhc•n:. (' J.tlwr:~ws 
Sl;tr!:. ,,,J:II•cm l'rCmln Nnll:ol t• t~roteo;sur 
Ua Uuht•r:-.hladc ti•• \\'ul'liii"Ui:ll, dcptll~ 
f!IIC' ilflt•rlr:tnJ ullrll,•t·, 111\'C!>I/111111 t·n!llr:l 
11 lt•orln llh n•lntl\'ltl:•tlr•,MJIJ ltlllr•J::H.;oill I h' 
tlll~ li /111\'il t··I~H'.'I :11\lllll'lirt'il i1 "tnot"t\' t!·~ 
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í\lcwto••", llruuo Thut•rinJ!, da t.'nlvt•rst· 
c1-.dc de ~lun!quc, ondl! il'Ciona\'a As· 
!"'noml.1. lti'JI.'inou 1t• m;llC'ri:lll<~!.'l o r•m· 
<:cltu clnswlmmul de e:-;p;u;o·ll'lllJUI. Pan1 
•rhl..irln!l •• tcorln cl11 rrlnth•idat]e só r>O· 
<lrrlll ll~l' r,t•rmmado t• flort•s.:ltlu nu solo dO 
nmrXI$tnO - cl-. "dt'titi'UI:t <I l'Oilr•~pr,Jo do 
mundo do homem :~lcm~o". Homem 
aJcnu'lo illlul si~:nHit'll: nn7.1Sta. 

ColnN••~.·ndt•·sc, il:.slln. \llll' f\llt~ rm \!ll:l 
l!";hH!Icln fOI ctt•s\llultlo etc sua cútNlra na 
Univcr:;JtJ;tc\c• th! lll!rltm, CJ\Il' urU)J<l\'a cl~·l\· 
de l!Ha, tft•t•tus tlt.> ter Jcclonadu na UnJI'I:!\'· 
~hl:utc de Zurlftllt', na 11111\'I'I'Mtlac\t~ nlrri\1~ 
de P1'ou~a t! ctlrl~-:nln o Dt•t•arlimwuto rlu 
J.'J:'ílt•a 'l'ctWic:1 tJo 1\alst•r \'r'lllwhn /uMHU!. 
1!:111 \:IIIi dl' lan,·nu :1 tl'ut'I:J ~-:cr.:11 dn 
rt•!;l.U\'idadc, ;i IJUi1l :ul\cCIPill'íl cm \!III, 
c•un a 1t•or1a c\;~ t'f!IUVah•lll'liilla .:ril\'ltludc 
C' d.1 tnCrC'Iil. t•:m lWiU <"Uillph•tou a .~lm 
r.tuomt('M':J cnnstruct"n• l'ic•ntitu:a Cr)lll ii 
teoria untrkatln tio ''illllJIO ... {'unstruciic~ 
Q\10 u t•nlm:am :10 l:ulo tiM lllilflli'~S 
•·Crrhrn.~ •la IIUilltllllcl:ulc .. um t..clhnlh., 
por CU'IIltllo. S11a t•l.tllul'lit.'im h•urlcõl n:10 
,.:c conll111111, purcm, unr. lfnmhuu~; ci;J 1•'1· 
niC/1, J•;l;1 :ol•"t'ilflU Pruhlt~riHIS flt• c;u ilh!l' 
](ll:iCO, l'ilf.iiCIOI•Iiii!ICu, UU!fllunll'fl C CUS• 
moióJ:il'n. t:n~n t•:1u~l••1n a ,:n:i111Uh•!~Jh Jlt'r· 
fiCII O St'U t.'íll'ilh'l' h•otiii~IC'O. l'l'llljlll!.l:lll110 
.. st:ttl!S" eh• dtsclpillla l'l••lll!fiL'õl llt!tula :. 
A~trunutlllol, U Astrnrlslt'a, ól l•'blt.•a 
1'c/Jrlr:l f' il :'11ah•lll;JIKa, t•;,s~uu :a ler 
~omu ui•Jellvo t•rtm·ltJal n l'llustru~·titl d1! 
••mucJtolns elo unlvcrlio", 

;.;o c;:lll~ll iJ;I Gun::.t:ulol-!lil. J::lnslt·hl il!»· 
:>mnm ,, cJI.'rcsa tlo rkh't'lhlnt~n;o. ;\l;,!'i 
dcJC>rmtnlsm;l .1pJ1cnc1o ;10 n.und" dos 
fCIIIÍin!!IIU~. t' dtl (!Uftl St'I':'(CIUt•:n ôJ~ <!Cf.~•!l 
hwnan:~s. r·:tnst~J!n tt:Jllil rl1 l:lõliJ:Jtiiwr ll!t 
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ró\CIUII1111tll:IIC: •!;1 Uii!UI\'l:t, t·uJas i1'1!l 
dts~e •· .O:l' l';1rnl!tNI~nmp,•I;J1>JIIl('ll'lill' '' 
S\1111-)IICI(I,lllo!. I.'IHl'llOM'Ijttl•mla riu uur ,,.;, 
ii P~I'CCJICIIII l"•lll!lra {lf1tlt' llM IUIIítt' IIII 
\'ll]OI'i~.J~':'iO •I I lni!S~ll r,\g:mlt'$CU fifJ.' 

I.!Htlns Cllljlll'lcus. "Cn~lo nn Dt•u;; tlt• 
:O:pJ:t.~lil que w rcv.;ol:t 11:1 h:Jl'lihlrola r!c lu elo "'w cxt,;lr", c:out~'!>;uu. I~ Splnuw ~. pou· 
dC!I'II iS:Jt'I'0\1':. IJUniWIU- Sl! IIH'SSI' Vl\'hlú 
nfto no sccult• 17 uws n11 ~cru lo I!J potlcl'oil 
ir•· ,o;jiJf• :\larx. 

Em 1~11•a. trl•;; ll!lOS ;Jpos o r~tnl•cl<•e•· 
m"nlfl rla terrrl;~ n·::trlla d;t l'l'!iii!Vtdnflo·. 
llt~rm:111n ~llnt;o·.v~lil, ~·r:u1rll' m<~lt'lll<~llr•l 
hililiu •. '''' •1u:JI l•:lnsll'l/1 rora ;llunu ua 
t/111\'(.'('~·•tl;ui•' IIC f.>!llltiU', 1'lCU Ul\1:1 lnil'l'• 
prcuw,ir• I!Nlr.l/>11'\r::l rtaCil!c•l;• t,..orla, rom 
f:lltSI' 1111 t'Utll'l'ii>l de! l':>!Jól\'lo ll'll'<llhiOI'tl· 
!iiUIOill. ,.;l'l!llllih) ,\lillkUI1'1>11i,tlt'.~l';,c.J C'nl :;I 
c J h'loi.,>J ~·111 :,i l.'iil.l tlt,\ioiJil ,>l'ltlltiO, I•IS.,~·: 
"J.'tJIHII~ iilitlll'lrl Clh.~t'l'\'1111 Ulll \tt)!;lr, 
t.CIIjlll t•llllllfll••lli!IO d;•OO. 111'111 Ul~ll1'11l 1 •il, 
l\f•n;'1o t•m l11.'li•r rt;n!u". 1':~1;1 t'•lft~'l'JII.';tu 
tjUI.' MII!SIIItll if)o 1111\'ilt'S ,!;• lt'lll\111 e r:.jltll'll 
J.lOir, tlc: 11111 I'UIIIiilll11 I!!IICU til' ljlliiii'O til 
Jnt•n:.f1c:-. twn•llllll ;1 l•:tn~.l!·lnl'lll:!t•rll' i!.: 
!IWIS hll.•i,,~ lu;~rôlvllhno;a HllllllltmJc•. ~~x· 
~·: ""'õ.:l wt lt·r•l'l:t!!t•rt:l tlar·•·i;tll~ l•l:ute, 1·rn 
1.11"' t'.~l!ilt'll, l••nrtlllr' J:r;r~'llil\';in :it' runtl••ln 
lwil.•"•'lll\'1'11111'111~· nmu;r n•atlct;ull• 111111'.1. 
t'tll\1 t•l;r 1':1111 •• nu•·.in rhr ah~r•llllu · 1le 
•lllnl•tll"f :ri•~ uh•r l'iu1u. 

i"tlu.,ufH,; r Pl'lll'i:!llnrc.~ ll'tn·~l' f'lntll'· 
nh:ul•l li>l it1WhN• o(:ts 11\ÚIIltll,tS :-;11:1011'1• 
l'<I'.'Õl'S t1lu~rHir•;rs IIII trort:l d<! l~ln•:lt'lll. 
pl'l:l•lanwwtu l!lll' t•l.• llul'o l'uloca t'lll III'\' a 
nlitUITt• rlwntt• do unl'n·l'~•ll' IIi! villn, l'tl\:1 
diiS l'OII~t'ljlll'llf·J:Is lllllli,ll\l(.'tili•IS 11.1 l•l'll· 
:;.llllt'lllo r• c•iJISit'ini:ma l' u Pll~lut;uln di' 
ttiU! ,, r••aillt;.:lt· ttur 11 •m~NI'illtor I•Nt'dll·. 

l'"liltlr•ll'l'llllfliitla Jtrlnhli-!ill'tlllt• dr• fll'llp:l 
·- O "P:.Jtii\'U" Cll\ ljlh' l'h' !'-~' toHU:I- l-:.'l:t'll1· 
piUicnnrto; as VNd;riJ":. t.Jn hu!lll'll1 tia 
1'orr.1 n:1o st1o íls \·cnlatlt'~ tio hnllll'/11 dr• 
:\1,1rh.•, M' ,\111!'11' (O~~C lwhlliliiO, ~ii I\IISS11 
trrrl'llilll•lnctr•, suhl'lllU~ a cor do Jln:;:;u 
pJ,,m•I:J: :;rp1a. am;1rronada, escuro!. 11111' 
111. Nn rnltmco, C'11111l'llllllad;l dn!> e~Jiii~·n~ 
sltlL'rill~. na sua naH• lt1:CI'pJm,c•WI'l;J, 
G:tt:nrln a 11111 ;m:l, "A h!l'l'oll' íllUI", t•X· 
clnmou, Slll'llf(•~o. 11,1s1rnnnutu. 

N~o c·unl1ct;n 11<'111iuul rsfnn'IJ d(l:õ rl;m· 
llst:Js soctnt~ nu :>t'nlhln cl<' rh•mon:.! !'o1 1'1•111 
o 1-iiAilUI(':ldo rollllc•a di! lt•Hrlil Clól !'t•ltlll· 
\'hla:!r. lain ••str:lnhu pnrQUI.', rumu ollM•r· 
1111 lla\·crm:~~~n. a Clr!lCI:t l'itldiJIU.!tJ pude 
prc::ctnlllt' du nfJU:o;ú tio unt\'f'r.~(l emltf>l· 
ttwl das t'll'ncJ;l.~ Nuturals. ~:u rMo rtt' 
l~lnsltlln. !l[to 1-e 11'/llit JIC' rc.>livillolr pan• um 
flslc.::JI:;mo, mm; de rct•onht•cr•r :~ rxl:-ll·n· 
{'1.1 dl' um l't'r.~pcrtll'!.smo ,Jcmorl'i•.llco 
Siiblaccnl<' t•m :>Ull dllUtrtw•. Como tu v•. 
s;lllentrm. J teoria •ln n~lillh'hi.H1C C 1111111 
prodluto:;;l jw;tlliéadio dll multitJIIctdat!c 
hnrm011ll!;t de IOdO~ 0) (J('IltOS íil.' VIS li! ('111 
IIli C Se C'UIIlt'ilnl OS DhSCf\'iHIOrC.~ tJII \liiÍ\'l'l'• 
F.o. C)ucr dh ..... •r: 11:>:-.lm como ela imvmniu 
IW\'os rmnus ti Cosnwt~IJtl;l, .a EJII~Ic· 
uwlnr,l:J, ú ~:stétlcn c il Fl\oo.;ofl/1, t:unlJi•m 
carreia nnvn Cul\dmucnt>ICiltl ,, po!tUt·n. 
uprofundaudtl o cutcm!lnwnl" au ctuc 
:wjam dmnn.:rncta c So('lcctartc iiiWrln 
como stswm;1s de t'tll'\'1\'lo t.umuuo cm , 
ctuc dtvt·~:~ld.ldc c muiUpllt'ldaac til! pun· 
los dl• \'l~lu nno dt!l'fOCilm SUU :1urmun!11, 
cuJn tecido e feito de coniJ'iirill:": c c:on· 
lr,,po~tur.. Outru vcl,o rnconll'll com ~·l11r:<, 
tJUl! CI\Sinói\'U St:r il ~Cfl!JciC a ~JUICSC' r1e 
Jnlllll(llll:i Ôl'lt'flniOii~'ÜCti, 

~---·-------------------·--· ~cn\~M"aC(ia ·· 

M•rtode\979 

/lC~dl' J!tlll, uno da tcurur llerut da 
n•\illl\110iltÍ\!, J-:ill:-.h•\1) nt'll\\'ii'>OI·SC COII' ;1 
mr.>.'ill\11 Pill.'l:.:cl r•l!•niHi•·;~ M t•.;tur1u clo'i 
rro\'llcmas :-nrhm •. tl\IC u l~\·ar:.m a unut 
]lOS!C<iO SOl'hll)õi:J, Jo'lt! Jl(m Ct'flf'll "ilr> 
cOl'rtlp~;l'lc.> flll J)mh•i"' '1'11', 1\l\ ;'lt'lll;:l~:r,n "t: 
H()i.'Lilk, il\11\~11'\m\ \'ill'ltl:\ t'lt::ll\l:'ot.1S On 
clwm:Jcl:• soclrci:Hir afltlt'llle N<~o nccltuu 
:l "t•Xt•\flfi!Ci.\1> 11.1 t:ll'l\C\;1 ~ill'il IIII!. 1\U· 
C,IVII!<'', rcll'rllla jlOI' Shilfllro. :-.:f~l COO• 
mt•IIIU)l<lf\1 f!llf> "ll Cll>OC'lil \)t'Ttl~~~ 1\Uil 
inot'lmcln". ~'-'lltlllllo o 1\liHiUU;;.!h:n fi\! Op· 
pcnlu~Un<'r, pcrtla tllll' rcsu/lounil !>Uil cun· 
Vt't"s:ltl em ltlt~;a crlartn1·a 111' 1\i>\'í\:; !mm•~~ 
dt• t\tlllllll:l,;ful r• m:mtlml:w:1o. ,\ 1ut:1 qul! 
l•:tnsll•IJl 11·;1vou pcl:t pai .. ii lut:l cou:r:• o 
l.o•lhl. 01:1 1\bcrim\n:wi,.:•::. rnc\:1\s, 41 ml~\·r\a, 
Ol iOJU:.IICII I! U Clfll'l'~SiiO (or;un ll IU!ól dt> 
um $ftll\o t\Ut 1r:1\:1\f\ 11 Cll!'lhrclmc•llo 
t.•omo um 1101\t)r Nico. c 1)\lt•·rt'\'l'rt~ne\ava '' 
V\tf;1•lulol cm1trn 11 Ull\f'ilCOJ llLII'Icnrl romu 
hClll :i\IJ)Il'nln tio homt'm. 1•~\nr. se llliit'r~m 
na !lU:I t•ont·t·p~tíll de llllcr!l<ulc como 
lllrd{o dt.' c~mla qual 1ll1.t'r 1111r ii \t~rra C 
õrt.UI, \'l'Tlllt'lh:l, ÕIU'iõll'l."lõl, dllLOI U\1 díl Chr 
fJIIC 1/U' hui!C:t iljiNSJlt't'liVil ('III qUI'! t•.~l:l 
JnsUll;.,un, •tuer tl\11'1' ... ~;u;1 )lt~i~;[m \li'o· 
h1rl''ll na :ouCil'fl:tt!C ljUC OIJ!-t'f\';1, ~!Mil (o ól 
lllillm· t'llfl!rlhui~·:lu lll• Etn1>1l'illpar:l "de~· 
tl1111 <lu lmlllcm. IJI.'»W:i h'lll\lh:; ,Jc ith· 
Sflllllillmn, ll:iiCIISiVII~ CIU fll~liln'tUI!l:-i, IJUC 
llfJ!o: ljiiCI'I'In rcnd~r j litlil Pl'l'jiOit'IIC)U. 

l"r~n~lln t1t OJ\vr1r11 r l••rtl·lll~l:r,,..,.,llnr r o·rlltnl f/•• 
llh•t;fllfl ii r UIU•Ir,l ,111'111 I~' t·~IIHII•I•" 1~1 po~lrUtnmln 
tllllliri\1111 ~·~k·JN 

--------···-------------·-···----------·--·----
covr.1t SlOitY 

------·------·--·------
Centennialfever rises over tlze man whose ideas reshaped tire 1miverse 

R 
r:f c was n modcrn Mcrlin. conjurinn 
~ ·· up í\St...,,nishing new notions of 

(:('"'"\ ~space ;md tiri\~, ch~~ne~n~ k~rc\cr 
~ l.iil nmn's pcrcepuon of hzs utuvcrse 
-mtd of himsclf. Jlc futhcrcd rcl:lthlty 
I\n<l hemldcd the ntomic nge with his 
famed (armutn E-:...., me:. Yct his forrnida
blc rcputation nevcr undcrmincd hi.i s•m· 
pie ltunlotnity. Hc SP<Ike out couragcously 
ugainst wcinl injtJSticc. ln his Jatcr yeurs. 
dresscd in bJgey clothcs. his whitt~ /mir 
as unkcmpt as a shcep dog's, he helped 
younsstcrs with thcir r,comctl)' hotnC· 
wart::. slitl lov~.;d to S:\il, ptay ~1JJzart mel
odies on thc violin and sc.:ribblc l'c.•ams l)f 
dog~erd. Thour,.h hc has hct:n dcaut.citr· 
ly a qu;:mcr of a cer.tury. thcrc o.:rc fcw 
pcoplc who do not rc.:cugni:tc thc f.tc.t: 1)r 

na me oi t,lbcrt Einstein. 
SC'ienti!'IS sluue thr\t adulation. ror 

Einstein wa5 thu most cmincnt lll110il1J 
thcn', in this ccntnry imd. in \ht: ~YI!!' of 
some, ~hc Rre:ncs\ st:i'!nti~>\ vr I\ H tim~. 
Savs Nobel Laurcntc LI. Rabi: "Thetc are 
fcW idc:1s in contcmpOI'M)' physiçc; thot 
did not crow 0\l\ nf hi'!'o w('rk." t..ctc\s 
M.t:r .'!> lMin Sh>1piro. "Hc rtmkc.> mi! 
J)fO\ld to cn\1 my~c.tr a physicíst." 

This vcar marks thr: centcnni:tl ar 
Cimtcin't. hinh cm Mn.1·ch 14. 1819. \11 
Ulm. Gcrmanv. lll\t1 <\I\ lhe. t,t,or\ct S.CC!lh 

10 bL:joi11intt tilc vany, I n th..: L' .S. :u1t.l Lu· 
rone. in Asin nnU Lôllin,\m...:fi"·a. c\'Ctl in 
thc Sovicl Union. wherc 1-.il\'>lcltú iút~~l\\ 

werc oncc c:ansidc;rctl h..:rcsy, acndenlic 
institutiom are vying to outdo cach olh
cr·with spc;:cialtribt:tcs. 

Thc larscst commcmorations will bc 
hcld ncxt month RI the Instituto for 
Advanccd Study in Princcton, )11, J., 
whcrc Einstein spcnt bis last 22 ycars, 
nn avalanche effcct," says Relativist 
Jcruulcm, which hc nclpcd found. "lt's 
and avalanche oeffectt'' says Relntivist 
Potcr G. Bcrsmann of Syracusc Univcrsi
ty, ane of Einstein's old collaborators. 
"Evcryone wants to snntch a bit ofrenec
tc<l glory. "Says Cambridge University's 
Martin Rcc:s: "Einstein is thc only 
scicntist who has bccome a cult ftgurc, 
cvcn umong scicntists." 

But lhe .:cnll'l:ni::l flWCI' h.'l~ :.ptwrJ 
t11r hc)'•Jnd ac.·ildt.:/1'\c:, Thc U.S .• Wc:.t Ger· 
momy and Olhe.· r Cl'tlntrio:s nrc i!õsuint s•;c
ckli Eilwcin :.Wll1!1'i. Thcrc: h; n sp,ttc' tlf 
nt:w hvol~s on Lin•:t.:in. i:u:lltding l\\l.l v11l~ 
UlllC!:. or /llS Wfil!n,~s p11bJishcd Íll ('hin>~. 
Mll!>t:lllllS .;uch n·· 1 h1.~ Smithsouimt ln~li· 
tutil'll in \\','l'>hinl:!~lll anel tlll' P~)mpidou 
Ccntcr iu fJtJfJ:-> oll \! mr1;.1tllÍilJ: un~t~·irl C:\· 
hibits. ln Ncw Ynr~ City, tht.: Amt:rknn 
lmilitulc oi'Phi~;ic:~ i5 ;J.S~t:mhline. Ein'itcin 
mcmt'rabilia fr,r a WIVCiinJ !!how. Thc 
E:to;• Gcnnun~ an: .. prut:ing up I.:in!.l,.in's 
llld ::;ununcr rC'llii!'C :11 C:nputll, IWiir hcr· 

lin. J;:panc-se !;in~tein buf~~ M~ ,,lanning 
:t. pilgrim.1sc to sc,mr.: o( hb l::urop~an 
h:IUnts. 1\:Jevision toõ is p:t)ling lwmae:c 
',\ith ~çvcmJ Einstrin spc:cinls. mcludin2 
the BBC-WGBII two-hour Elnmln's 
Universt, starring Peter Ustinov as a 
widc-cycd student of rclativity, and 
PBS's 60-minutc Novo documcntary 
Elmltin. Abovc it ali is the "Einstein 
Obscrvatory,10 an astronomical satcllitc 
\aunchcd in Novomber to investigai• 
stars and othcr cc(cstial obj<c:ts that 
radiutc high-onorgy X ruys. 

Some ~·f lin~\•~m·s oh.\ :\s..,\.'Ci~w; :\rc 
.1\'P•~!kd by th;: hnopla. S:1ys lldcn Du· 
1(;1~. his km.slimc ~ccn:tary, who !lwinr.IY 
walChl.'~; lWc:· thc Einstein at\:hi•:es ln 
Princct~'n :mO 5\i\\ p\al!c~; t\owcrs in thc 
:audy t)r r.:s .,.hít..: •:luphllllrú l~tJusr.: an 
:\l.;l'cer St!'l'cl: "!)o you lmov. what hc 
...,,,uld !>:L\ 1 ·Ycu ~ce, thcy Me still tnkinr. 
r1c.:cs cnlt l\f rny 11hh:.'" Phih.,::.0\\1\cr !1;1 .... ,1 
·!i~·hilpp. -.dw b he!pinc mranr.l! ~ ccn
tcn nk1l :)\ 111 p.l<;tUIIl ai !-l~'ulhcru lllinoi~ 
Urri,cr-:it.\', íh'kllll\~Jl'tllJC'i tlmt c·,n.'itcin 
"would i·.:;tt: :.•li !h i 'i upr\li\1'," 

Wllat na~. arom1:d Eln~tt·innphilc:- t'!>· 

t>;cilllly h a l ~-fi -lti!·h J;nmi't: stutuc of 
t:Jc p:1~;~1.:i~t lh~ll \','il: h~." mwcilctl in1\rr'.l 
by thc ~~:ll•l'll!Ü ,\ç'.lt:.l~lliY nr S..:tcn.;~s r.;t 
\Vw,hin!.l\lll·s C'on~liLliiÍ!tll AH'IHit'. Cri!· 
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ks h:t\c ;Lttackcd Sçulrtor Robert Bcrk'l 
r()r hi:; "bubblc eum" !>lylc. thc il!>l!'olo(:· 
i;;aJ "unnuiatillfl of thc swr-studJcd h~tsc 
and lhe statue's cost (at least ".6 
million). Others insist that no statuc 
could rcally be uppropriate; Einstein, 
aftcr ali, was so opposed to posthumous 
veneration that he willed his ashes to be 
scattered ut an undisclosed place, Cons
tantly called upon to pose for photogra
phers, puinters and sculptors (including 
Berks), hc once gave his occupation as 
"artist's model," 

l'crha['ls thc mos! mcaninl~l'tll trihutc 
to Cinstcin is cnlircly unplannl·d: lhe rc
n:Lissancc ofintcrcst in h i:» !.cicntilh: w"'rk. 
Hcforc his dc;llh in 1955 at 76, Einstein 
hótd calh:d himself n "mu~cum pic.:c," :~ 
fossil who had lonc ~ince sJippcd out of 
the mninstrcam of physics. Jnd«'cd, his 
greatcst work, gcner.al rc/ativity, fel! into 
rm intcll«"tual !imbo. E\pl:.~ins Univcrsity 
of Texas Physicist John Wheelcr: "for 
lhe first half-ccntury ofits life, general rcl
ativily was n thcorist's pamdist: but an ex~ 
perimcntalist's hell. No thcory ·.a.·as more 
difficult to tcst. •· PhysiciMs turncd to othp 
er conccpts, nLOStly concc:rning ntumic 
structure, th::~t could be more casily ver~ 
ificd and had more npplicmions. 

Now that vic:w lms undcrcone a dr:~.
matic ehangc. Says West Germon Phys
icist Carl Fricdrich von Wci?.s!lckcr: "Ein· 
stcin's true ere:uncss Jics in the f:tct th:~.: 
h e remains rclevont todny. in spitc of thc 
brcakthroughs that havc occurred sin::c 
his dcath,'' lndccd, it is many or thosc 
lncakthi'LlUp.hs that havc l.'lllltl'ihutcd hl 
thc Einstein n.'\'ÍV:II. 

Siucc tlu: c;lrly l%0s, astr~llll''lJll(!I'S 
havc hecn upeniLLl~ up :111 cntircly ncw uui
vcrsr;, nidr:d h)' tc~o:hnoll)gy unly Vilp.ucly 
drcoutlcd Llr in Cinstein's d:1y: !~i:ull r:tdio 
anlenn:ts thal c:m ''scl.l" hithcrtn Ull· 
known :)tlllfl'CS LI( cricl't\Y in spacc, nrhit
ins s:\tcllitcs 1hat scan thc heavans high 
nbnvc thc ,,hs•;urinr. mmo:;phcrc, aml 
atl11llÍC clocks so accur:.tc thL"Y Jose or nain 
harcly n billionth uf i\ sccond in 01 month. 

r;:--~ his uncxrcctcd wMid íncludl.ls 
1 • cnlr.math: objl.lcts calh:d quas.1rs. 
~ ·~ RuJi:uinJ! prodieh.>us nmounts ot' 
iJ cncrr,y. thc)' ;tre visiblc on carth 

dc!ipitc the fo1~:t th:n thcy ma)' bc Lhe u1ost 
diSHWI ohjl'CIS in lhe 1'1\ÍVC!'Se. Pu!s::~rs, 
ur ncutmn stars, havc Q)SiJ t'lt:l'll dctcctcd; 
thesc highl>' "omprcss1!d cada\'c,·s of mns
sivc: stars usually signallhcir L·xis1en~c by 
thcir hi;!hiY rc1;ui:Lr raúio bc;cp:i. Evcn 
str;tngl.!r UJ'l'lllc t',iant star:: that m;~y havc 
in cili.:ct gane dtJwn lh'! cosmic drain: 
lhosc cJusivc bJack hll)Cs, with flntVit:t· 
tionaJ \ieJdSSOJX'IWCI'fUJ thJt llOl\.'Wil lir,ht 
c;1n cSt:apc thcm. Astronomcrs h:we aJso 
pickcd up wliat may bc lhe ccho of thc 
Crcation. Cominr. fr,Jm cvcr)'Whcrc in thc 
skic:s, and in u scnsc from nowhcrc nt .-.11. 
these fuint micruwavcs ~ppcur to bc thc 
liu,:crinu rr:vcrhcr:llil\LIS ur lhe IIi,~ O;u,, .. 
lhe l'lll:!cly~mk r.:.xpln~il\11 in whidl lh!.! 
unh·"·r::c w;1s :1pparentl)' bom IS billinn 
,,, 20 llillilll\ yc:ti'S :tl~ll. 

Ein~tciu. in his time, c~'ltlld havc had 
Jiulc inkling ,,( lhis n::arunomk:ll fl'Voht.· 
IÍ11n. Yct hl ttlllil't':-.tand phcnutnL'Ila L'l' 
Slh.:IL ~~~~mil.: pro)'ltliiÍilll:l, :iL.:Íl.llllÍSIS lllltSI 
l'Ciy LILI his tlll.lOJ'CIÍl':il tnUSil~I'Wl'll'k: tlll' 
t:t~ncral rclativity tht:IH')'. Unf11ld!.!d in 
191ll \11 an aslnnishcd and lan:dy llLll.:om· 
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prchcndin}: ~cicntilic l':ommunity, it is 
Einstein':-. c!.lrnplcx :wd Sllbth: yct hc:n1~ 
tifully elc~anl mathcnl;ttk;LI c.\J1l:ulí.ili,,n 
o( n;Lturc'sm~.lst pc:rv:1sivc-anJ pnrado.\~ 
kally. it:-. wcakcst-fnr.:c: gravity. 

A'J n direct conscquem:e C'lfthc rcccut 
:lstronomic:~l discovcries and a lwst ('Ir 

ncw illld precise mcasurine techniqul!~. 
gcncmlrcl:nivity is fin::11ly cnjtlyinr.lx,om 
times. Thus t.:insh.:Ín. ;1 gc.:nius in h is own 
ilAC, rcmain~ iL pi.)V.erfltl intclh..:clu.ll f~m.;:c 
in lhis time :ts weU. Thc numbcr of 
lcarncll pólpcr~ un eciiCJ'OLl rcliltivity hoLs 
risen from uni)' i1 h::~ndful n fcw yc>.~rs "!lO 
to so\111! 600 or 700 n )'C..:ilr. Thc rei<~ li'-'• 

islic rcviv;tl c:tn nlso h~ !:ocen in thc spil'· 
Íled compclitilln by scientists arovnd thc 
world to lx: thc lirst to dctc"t thc zr:Lvily 
waves. which. Einstein said. are the vc· 
hiclc hy which gra vilalional r orce is trans· 
millcd. just as Jight or radio w:~vcs at·c 
lhe carriers of c1e::tromagnctic: for~e. 
~ ctentists are also conducune ever 
~ lliOrc scnsitivc tcsts or Cinslcin's 

theMy. M.J.T.'s Shapiro :~nd his 
colhmeuc.:s have bccn scnding ra

dio signals past lhe rim or thc sun. hounc· 
íng thcm oiT othcr planeis and clocking 
thcir return to cnrth to ;tn accuracy ~,r bel· 
ter lh~n a millionlh ar :t second. Thc ob
ject: to sce ir solar eravity slows th~ sig
nals down by lhe amounl forccast by 
Einstein. So far. general n.:liilivily has 
passcd lhC!iC nnd othcr tests wilhoul ex~ 
ccption. Says Yale Ph)"icist Fcza 
Gurscy: ''Einstcin's thcorics tend to 
beco me stronger with time". 

ln his carlicst years, Einstein Show· 
cd no obvious sign of genius: he did nol 
begin talking until lhe ase of thrce. Al 
Munieh's Luitpold Gymnasium (high 
school), he bridlcd at lhe inflexiblc 
systcm of rote lcarning and lhe drill· 
sergcant manncr of his teachers 
annoying them with his rcbellious allilu· 
de. Saíd onc: "'You will nevcr amount to 
anylhing." 

Yct thcrc wcre also some hints o( 
thc manto bc. At fivc, when he was givcn 
a compass, ·hc was fascinatcd by the 
mystcrious force that must bc innucn
cing its nccdle. H e wentlhrough a deeply 
religious pcriod bcforc adolcsccnce, bera
tíng his freethinkiog fathcr, a manufactu
r.:r ar clcctrochcmical products, for 

straying from lhe path of Jcwish ortho· 
doxy. Butthis phase passed soon arter he 
began studying science, math and philo· 

·sophy on his own. He was espccially 
enamorcd of a basic moth lcxt-his 
"holy geometry booklct." Al 16, hc 
devised onc of his first "'thought c~tpe
rimcnts". Thesc can only bc dane in thc 
mind, not in a luboratory, nnd would 
cventually leud him to his stunning 
thcories. ln this case, hc imagined what a 
lighl wavc would look likc lo an ob!Crver 
riding along with it. 

Within a yc.::tr õtftcl' h1s f:11hcr's bu~:
ncss fDiled :md thc: fam1ly moved to 
Nnnhern llaly to start unew. Eios:ein 
dll)pp..:d out of schllul a nU rc.:nuunccd h is 
Gcrm:to dtitc:n~hif'. Tn ~hukc o!T lhe bil
tcr mc..:nwrics of lhe Munieh !>clw,,J. hc 
SI'H:Ill 01 )'Cill' hildllti ln lhe Apcunitics. vb
itinr. n:l:1tives at11.J tourine musl'!urm. Hc 
thcn decidcd to enroll in thc fumed Swiss 
Federal lnsthutc ar Tcchnology in 

Zurich. Though he failed the entrance 
exam - beeause or deficicncies in bota
ny and zoology, as well as in languagcs 
othcr than Gcrman - hc was admittcd 
after a year's study at a Swiss high 
school. (Eventuully he became a Swiss 
citizen.) 

·Yet Einstein"s rcbclliousness con
tinucd. He cut lc:ctures, rcad what he 
plcased, tinkercd in school labs and 
incurrcd thc: wrath of his tcachers. 
Mathcmatician Hcrmann Minkowski, 
who !ater madc valuablc contributions to 
Einstein's new physics, ealled him a 
"lazy dog." Only Scrupulous notes kept 
by a classmate. Marcel Grossmann, 
enablcd Einstein to eram succcssfully for 
hís two major cxams and to graduatc in 
1900. 

IIOL\'tl\A ;.Lnt:Lt~~~nit~d his fli'IJ\i.::-.:.~lr:-., 
Einstl!ÍLI f;1ik•l I'' :,bt:rin a uuiv~.:r~ny 
1c:achinr. 1'1\l:-ot. llc dcd tlut <t li ... nts hy 
,h,int! ~.:;Lkul;tti~.ln:i f11r :111 :tstnmomcr. tu
lt11'int~ ~uu.J !>Ubstilllling as :1 teôidl~t'. AI 
2J hc t.Wt :1 j~1b as an c\:uuincr \\.Íth Lhe 
Swiss Ponenl Otlic:c in Bc..:rn. I I i:; lilk: te.: h· 
nicai expl.lrt. third cl;tss. li is p;ty: a nwi{J~ 
c:st 3.500 francs. lh!.!n :.thout $675. n yenr. 

Still. as Einstein s;.tid. th.:: p1JSl "in ti 
wnysnved my lifc.··1t en:~blcL1 him ,,, mar· 
ry 3 fcllllW physks studcnt Milcv:1 Ma ri~.:. 
frvm S~rbiu. ln rcvil.l\\ing p;l\t;lll :Jppli· 
c~tions. h~.: :Ll~o IL"amt•lf to gc:l ll'llhc hc~m 
ofn pruhl~tn :t11d 10 Uc~.:Hlc quickly i!' iJc01s 
wcrc \'alid. Th:u Jcrt him lÍillC to lllink 
ól lxlUt physks. 

There was plcnl)' lo ponde: r. Ft,r more 
than two ccnturies. tht: basic lav.s of mo· 
tion and gravitntion fk,stulatcd b) h<~.u.: 
Newton h:1d prcvailed. Thcy wcrc more 
th::~n adcqualc to dcscribe planctary 
movemc:nts. the bchavi~,r or gases and 
uther c~o·cryd;ly physical phcm1mena. But 
hy thc rnd of thc 19th ccn1ury scrious 
cracks had develo(M.!d in the Ncwtoniun 
edil1.:c. For cxamplc. I': c~ lun hotd rce:trd· 
ed lighl :lS n strcam <~f !l;Lrtidcs n.:or
I>U~cles"). Lxpcrímculs had aln::ady 
shuwn 1ha1 lir.ht wns w:wclikc. J•c..:rhaps 
m~1re signif1l.::111L. thc Cnr,li::.h ~icntisl Mi
clmcl htrJd:Ly unc.J lhe Sctll James CIL.:rk 
Ma'l.wcll ha<.l dem,,n~tratcd th:tt cll'ctrn
mar.netism. whid1 indudc'i lir,ht. ~:nm
pri'>ed a d:t!-." nr !'hCilt)ll\ena th;H djd llOl 
lil COI !ii h' 11110 thc Nt:wlnnian 'ystcm. 

lf ~~~h! ,.;{111\ÍSI(;d nr Wõm.!S, !11\WCVCr, 

how wcrc thcy transmittt:l.l'.' Sdcnti~ls rc
OIIitcd lhi.ll sp:u.:c wJs lalt~cly cmpty ,,f 
,.;nnvl.lntínmd mattcr. Su. tu ;;;~rry l1ght 
uvcr :mch v:1sl Ubt;Lncc..:s :Ls 1h:1t hctwl·en 
sun aml c<trth. lhe)' pc'IStlllatc..:J thc c.ll.r~
tcncc nf a lemwus. invi~:il•lc suhsi;Ul..:c 
called lhe clhcr. Tn <ll·t~·"t lhe ~.:thcr. tia: 
Antcril':Jn'i Alhcrt Midwbon arrd l·\lw:cr~1 
Mt,rlcy pct f~lniiCll :t clcwr ~.::-:.pc.:riml':ll in 
IHH7. Ao; lhe r.::1rth moveU ;~round thc ~un 
;I!;Lhoul JU 1-:m ( IIJ milc~J Pl'f !'.~'"''llll, lhe 
molion.wnul~.l gcncrat~· :111 ctlwr "wtml" 
iu the upptY~itl.' dircCih11\, jLt:>l a~ :1 i'i~y~ 
elist pcd:LiillC <'ll :1 \.'ultn day l'rc:Lil'SIL wind 
thul h), I\\'!> Ílllll his f:ICL'. Th11S lhe vcJnç~ 
ity of lit~hl shnuhl he !tl'c;LIL"r whcn lit:hl 
moves wilh lhis wiml, ur acrn::s ii, 1hnn 
a~ainsl it. To tc'it the cther tl\l'nl'y, Mi· 
chclson and Morlcy CtJO.Stl'u"td nn in.r.c
nious I'Ol~llinr. t.l['lf\Unltus with a /lghl 
soun.:c nml mirron. To thcir ólma<'cmcnl, 
lhe~· f111111d tlLat 1111 mattcr 111 ")1<11 dn·l·~·· 
tion li1~hl w:1:; hc:tnlcd. its vd.:'lCitv lt~· 
nmincd c.\:r:;pl.!l'atinl\lY constant. CoUI,I it 
hl· IIMllhl' t'lhcr ditJ nut t•.xr-.1'.' 
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ln nn :llt~o·mpt to PIL'~;~rvc lhe clher. 
tri~h i'hy~i~iM Gcorcc FII:CicrJI\1 c:rcr~d 
:1. ncll'cl lhCL'f)': JlCrh.:~p:-~ motion throu!:h 
lhe c;.~thcr C':tu~~.:s i\11 oOjcct to !'lhnnk sliglll· 
ly in. thc dirc~tion of its tmvcls. !ndccd, 
by hts n• r.um~o·nt. thc cnnlr:t~tion wpuld 
tx:·just cnounh to conlpl.'n~:nc for thc 
ch:tngc in thc vdo.:ily ~~r lir,ht causL•d hy 
lhe cthcr win!.l. Thu:o lhe winó would bc 
irnpo~::.iblc to Jctc.:t. l'ulling thc thcory 
into clcr,:~nt mathL~Ilt.ttic:tl fnrm. thc 
Dutch ph;.·.sicist llcndrik Lor"'nt.~ :tddcl1 
nnothl'f ide.'~: rcrmc:ninr. thc Mructurc of 
nll mane r, thc cthcr WClnhJ <liso slow down 
ci~J~;ks travclinr. throu1:h it-in 11tct, ju~t 
cnou~h SClll!:ht':> spcC'd would ~lwó\ys ,\erm 
cons\<mt. 

Bvcn 10 5cicnli~ls ofthe duy, thcse thc· 
<'fii:~ ~cmc\.1 poHchwnrk: I h~~ U;;a\t with 
na~mínr. qm·stions. hut in :111 :alifici:tl anel 
contriwd w>~y. Yl.!\ thcy Ctlrllodncli :icct.is 
l.l( lnJlh. S~it!lh.'C Wõl~ ~lll\):ll~ IUW:tfl1 lhe 
onsw..:r to lhe ctla:r Jill:rnma and thc li\ll~ 
itr~tions flf Nl'Whlniolll phy.-.rL:~. 1\11d c.''l~U 
wil/hllll Ein~tt.:in. MHI1L!1liiC cvcntu:1l1~· 
wnuld li:!vc soi'.L'd th.: punlc. 

Still, thc intui1ivc 11.1:·1: dili not 01:cur 
10 ltnY 111" lt\1.: SI.'ÍCitti/ic j~rc;l(~ uf lhe: day, 
hut tu lhe 26·ycar~tr!J pah.:nt cxamiu..:r 
on thc frinc:.: . ., of ph)''iic:~. Th:tt insit~ht wus 
shnwn int .. ·:o n:rr.:trl.:tl'lc paf!::n. th:rt ap· 
Pl~arcd during Jl)0,5 in thc Gcrm:m :-:d
cntilic J~>ul'llal ,.;,,ai~·~~ drr Pln·.rfi.•. Thc: 
thh.: of thr: first-"On thc Ell!cti·o:tyrmm· 
ks or Moving Bodics"--did r.ot LcJ;:in to 
rcncct its evcntu:tl sienificancc. L~:t:r it 
would bccomc knot\n íl;l Einstcin's sp~;· 
ciaJ thcory ll( rel~tivity. 

Einstein boh:!ly di~n.:garclcd thc muion 
of the ethcr. Thcn he wcnt on 10 suue 
two p,tS:ulatt:s: I) An experiment cnn di.!· 
tcct only rclntivc motion. thnt is. thc mo· 
tion of one observc:r with rcspcct to nn· 
othe:r. 21 .Reg:mile:;!t Clf thc motk,n of ils 
source, li~ht alwny:i moves throur.h r:mp· 
ty space :tt a const:tnt S(lC;!d flhis scl'ms 
to vinlnte comrnl,ll !icnsl!, which suer,csts 
thal li~Ult projectcd forwurd from a mov· 
ing spucccraft. like a bullc::t tircd (rmn a 
plane. wo~ld tr:wel M :1 !;pccd c:qualto its 
velocitY p!us that of lhe crufll. rrorn thcsc 
stntements, usins thought cxpcrimt:nts 
~-tnd :-;implc m:uhema1ics. Ei:1stein madc 
dcduetiClns that shook thc ccntml idc:J.s 
uf Ncwtoninn physics. 

ln demolishing Newton 's basie 
assumption that time is absolutc, that it 
is univcrsally thc sarne, and that if flows 
steadíly from the past toward the future, 
Einstein uscd the following thought 
cxpcrimcnt: an obscrvcr standins ncxt to 
a railroad embankmc:nt sccs two bolts of 
lightníng strike the tracks at thc some ti· 
me and bus concludcs that thcy ocurred 
simultoneously, onc for to the cast, the 
other an cqual distancc to thc west. Just 
as thc bolts hit, a sccond obscrvcr passes 
dircctly in front ofhim on a train moving 
ut high speed from cust to west. 

To the scr.:ond OllSCPJl'l". lhe= bL'Ilt~ dll 
nut scr.:m 11> ::.trih· :;ímulwncou:;l)•. Rca· 
son: bc..:au~c hc is moving :~wa)' fr~:n th·~ 
lx'llt in thl.'l'í\St. its \ight takcsslightl>'lun_ç,. 
er to n:oh.:h him. Similnrly. ht:cnu!:.c hc ts 
tnuvinr. h"Ward thl! bolt in tho \~cst, il'l 
lir.ht rCa~hcs him l~Jrlier. Thus whal lhe 
st.l\inn.~ry ohscrv.::r sccs O\ simult:U1c,,,,~ 
lisht nintt ~triJ,r.s. thL~ movin1: oL)5crvcr !io.:cs 
í\S a fl,l!ih in tltt.; WCSt f1JIJow..:U by 0111.! jq 
thc casL lf. l,n thc othcr hant.J. lhe hl'lts 
h~Hl stntd..: :11 úirfi:rcnt tinu.:'i. it cnulli ~·~.:IJ 
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hó!\C l'!c::n I h!.! llll,..,.ins <.lb~~···vcr who saw 
1~cm strnuit~ncnusly and thc 111:1n othmr. 
Ü\c tt;td.:!'. whn thou,~ht that thc.:y <.hd noL 
oc~ur:ltth.:sormc.:timc. 

F"'!! n :lny ~~ase. thc que::;iion rcm.tin~: 
t I \\'hi~.:h c1f thesc· vi~;w!i is wrcme'! Nlo!J· 

U. { thcr. saiU Lins:cin. Mcnsurc.:mcnts of 
\Hil'.~ d..:pcnd l'lO thc choicc of thc tl!f· 

crcnCL' fr:unc-in 1hi~ cnsc. thc tr:tin or 
Lhe v•.IÍ/11 ttlcmr..th~ tracks. 

By similar rcasonins, Einstein ulso showed 
tbat thc Newtonian conccpt of absolutc lcngth 
wus obsolctc. ln Einstein's · ncw relativislic 
world, both time and distancc urc equally fick· 
le and dcpend on the relative motion of obser· 
vers, The only abso\ute remainins is the spec:d 
or light. Out or this theorizins emergcd some 
bizurre conclusions about thc crrcct or socai!· 
cd relativistic spccds, . thosc ncur the velocily 
of light. Aaan observcr on carth, ror cxample, 
wulchcs u spacccraft move away lU aboul 
260,000 km (160,000 miles per' sccond, time 
abourd the ship) (assuming hc is able 10 sce thc 
ship's clock) sccms 10 him to mouvc: at only 
half thc rutc that it would on earth. The mas.s 
of the ship and evcryting on it appear to 
doublc rclative to what their mau was on 
earth, whilc ali dimcnsions in the dircction of 
travei sccm to contract to halr thcir carth' 
lengths. Strangcly cnough, a shipboard obser· 
ver noticcs no changcs uboard his c:rufl. Hc 
thinks thut it is time back on canh that is 
slowing, and that thc musses und lengths there 
are chansing. 

These secmingly contradictory cffccts lcad 
to a famous brain tcascr callcd thC Twin Para· 
dox: J( onc twin aocs off into sPacc, which 
twin wil\ bc the older (if cithci i1) whcn the. 
brotbc:rs ure rcullited? Einstein s.ays thcrc is a 
definitive unswcr and, thcrefore, n_o paradox. 
Becausc of othcr rclativiatic effccts thtU atem 
from Jeavins and returning to earth, if onc 
twin depana on a high~vclocity spm joumcy, 
hc will be youngcr th11n thc carth·bound bro-·: 
thcr when. h c returns .. 
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Astonishing ali thc5c cffccts 5ccm, thcy 
havc ali bccn vcrificd. ln dc!iigníng nuclear 
ilccclcratorli, for cxumplc, scicnti~t!l must tukc 
into uc~:ount thc fact that subutomic purticlcs 
whippcd lo specds upprouching thc vclocily of 
light will uppcur 10 incrcusc in mnss. Fur· 
thcrmorc, purticlcs cullcd muons, which ut rcst 
cxi~t for only vcry short spuns of time bcfore 
dccaying into othcr purticlca, urc found to livc 
far longcr ut high vclocitica. 

Einstein publishcd two othcr lnndmurk re· 
ports in Annalttn du Physlk durins 1905. One 
pupcr cxplalncd a luboratory curiosity cutlcd 
thc photoclectric dfect, which occurs whcn u 
light bcam hils a mctallic targct and causes ii 
to give orr clcctrons. (Tbis pbenomcnon rJIU• 
kes possiblc a host or today's elcctronic sadge
try, ranging from electric·cye devim do TV 
pieturc tubcs and solar paneis ror spaacruft.) 
ln this papcr Einstein borrowed rrom a theory 
by German Physicist Max Planck, who hud 
solvc:d a vciing problcm about thc: radiation 
of heat und light rrom hot objccts by propo· 
sing that this -radiant encrgy is carricd offor 
absorbed in tiny packeu, or quanta. Planck 
himsc:lf wus dissatisfied wilh the thcory bclic
ving it contrury to nature, but Einstein cntbu· 
siusticully seized it. He introduced the very rc· 
vohllionary idea that light ut times hlls thc cbU· 
racteristics of particles (later namcd photons), 
These particlcs werc: knocking thc clcctrons 
from tbe metal. 

Bc.fl1rc thc scicntific wCirlcl "Otlld c•;r.:n 
bc.1;::in tu dir,cst lhes~ asscrticms. lhl• j('lllr· 
n-.1 pul>lishcd still nnothcr communi~11C 
from the )'OUitg patcnt cxaminer. Einstein 
had devised :m cqur~ti.on tlmt ac~~onntcd 
for BrC~wniall motion. th: róinlloltl.l.lu.:tae· 
eing ffiOVCnlC'OI~ Of microSCC'II)ÍC par'( ides 
wittun liquiJ!:i tn:1med nflct· lhe &:ouish 
lxuanist RL'bc.:rt firown, whoJirst ,,l,::.cncct 
it in 1827/. l!instcin sungcstcd lhat thc 
spc~J.::; wcrc bcing jC'Istled by mo:ccl1les ín 
thc liq.uid, an idea th:tl Jinally C(lnvinccd 
many early :?Oth century skcpti~s of thc 
atomic nature of muttcr. 

Jn h is second rclnti\·ity p:1pc:i-, lhe final 
··---------··--- . rcport pt~l>lishod in ·190l. Eill· 

7,D, n~o .. l'dt, 
:OrnUtiU lf lhl ll~\\f4 llbht 1 
·:pUt i111<1U 
'J11i11111:tono D.t, 

Al"llrl IJ11•\t!Jl 
014 lltn• :111 • 
••••• 11 ,,., 
1'•111111•• E..llll Jdalllll 

h nU ht lft\a~tulllu: on4 1 :r n'G"'"'1• q~>\olr u\loll Oll-1)ul ~'"' 
or lho J.~•llllttuuu. J lltllnf. ~~.~uhrt. thl tt 11 .,- •utr h llrln; 

l,worjc,. • ,lllloi 11 ,.., ~~OoHit-VUIIbll'~t ~~~ IIP 1 llllfll•l thMIIIUill•ll 

stcin uscd rchuivir.y's mathcmat· 
ics ns wcll as idcas from h i:; pho
toclcctric papcr to mnke u 
hi!:toric dcduction: if n h..:rdy 
givcs oiT lll1,·al'ilOlUlt of cm!ISY 
fEl in lhe rorm ar liclll, its muss 
will be rcduccd by th:ll umount 

. dividod by thc spced of ileln 
squ:•red (m~::~ Ele~). From thcrc 
it was only onc short ;t\~..:br:tic 
stcp. but n eiant in.tcllcctu:ll laap. 
to a more daring conclu">ion: thnt 
m:IS!\ nnd cncrgy urc not onl>' 
cquivnlent hut intcrchnnr.cablc:. 
That idco wn5 cotitnincd rn a f:tr 

I
III I llor,;t IUU ~r ~l .. ll.._,~f whiGII ""' "'""lflh •f pttr•l 11114 l•f•l ~116/o\o 

ltlu .. r~ •• r.4u, ... u-• •h•~n~• ••ul4 'IIi ii"'"""'· • .:. u •PP .. r• 
••lllo~•t CUI•In 1~•\ lhl• Ulllol ~f lflhlt•" tn 1h• 1-•\I.U t\UIIUo 

r.lh IIU Ph*II§I'II'MII W~lll4 •hO hi<G h Ull I~I.II'IOIUon r1t lllllllilt , 1 

~---------------'- .... ~-----...; 

rnorc famous cquo.tion publishcd 
two yca~ l11tcr: J~r:...~.mc:. This 
snid in efTccl' thnl cvcn a sm:dl 
.amounl o( mallcr: hcld thc cx· 
pl~ive powCr· of. tons 11f TNT, 
which opc.ncd thcdourto lhe nu
clctlr· uce. llnlso cvcntunlly ex~ 
plnin.cd why thl\ ~un cnuld hurn 
for so mnny hillions uf ycurs 
Wllilc not shrinkinu :•pjJrcciahly 
in Sii'C, . ·. i 

-~u'h•ft·U•f '" -·•t • ,,,:j,.,.,,,, ... ' --·~-·' · ···-- •. - ..... -.,.!' 
l lln~tn'.""" lho.~~, G•""•"l ,..,, ~~l·h·l17 •U"·"' "" ui• or w.rtnlUIII 

·r~"' u,, C#uh••fti,.Uir.hn oolit•- •llloh •hto 111.1 tU.•11 """' 'n\u •h• tiiOllld 

I"" t•hll •ll~h .... rlt' ftt\\a~ ooJ.~''' ptrh•~• b• ""hrH• .. "11 tllt (feUflf. ) 

I 
ltlnluu •ijr~. o~l\.llfNih~ •11 11n lotllloll ,.,, .. ,,., ~ 

rwu •••I '"'''' ~.~.. I 
1-Uhrl ll,..ltllll . ..... ______ j 

Lrtler to Ron'loVj!l\ Wamluc ut IIOslolbla N.u:l A·bomb 

J.!.instcin's. nwcsnrnc nutput 
in tlmtmimclc yco•r 1lf I"JOS was 
ns n~tnundin1: :1:i its implk'lltinrls. 
ln·f:~ct, nothint~ quite likc ii h:ul 
necurrcd r.inr.:c !Mfl, whcn Ncw· 
tun, nt 23, hall l•!ft C'nmhrt~ltw 
nnd tukcn rcfn1:c in l.incnln•,llirc 
frnm thc huhonic ph!J~uc nud in 
thilt isulntiun · !ilmlicll tlu~ •.pcc· 
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trum of light, invcnted calculus and luid 
thc groundwork for his universal thcory 
of grnvitation and motion. 

Artcr scven ycars Einstein at last 
cmcrgcd from thc patcnt office and won 
a succcssion of acadcmic posts in Praguc 
and Zurich, Finally, on thc evc of World 
War I, in spitc of h is distaste for Gcrma
ny's pcrvasivc militnrism, hc acccptcd a 
professorship at the University of Berlin 
and an appointment to thc Kaiser 
Wilhelm lnstitute as hcad of a ncwly 
created ccnter for theoreticnl physics. 

The move had some bitter con· 
scquenccs. After thc outbrcak of hosti· 
litics, Einstein, a socialist and pacifist, 
was one of four German lntellcctuals 
who signcd a manifesto condemnins the 
war. His wifc and thcir two sons had rc
turncd to Switzerland, Within a few 
ycars thc scparation lcd to divercc. ln a 
chnractcristic gcsturc of generosity, Eins· 
tein had agrccd to givc thc moncy from 
his anticipatcd Nobel Prize to his family 
(The $30,000 prizc was finally announ· 
ccd in 1922- for his photoelcctric theo· 
ry, Rclativity, still not universally 
acccptcd among scicntists, was only 
hintcd at in the Nobel citation.) Shonly 
aftcr thc divorce, Einstein married bis 
widowed c:ousin Elsa. 

Mcanwhilc. Einstc:in'5 rcstlc:ss mind 
had turned fr0m SJX:Cial rci:Ui\'ity's uni
form motion to thc: gn;atcr complcxitics 
ofo.ccelcra:.cd movemcnts. The~c are mo
\ÍOns im•Diving changl!s in \'clc.cily: as 
whc:n lhe carth's gravity draws an ob
jcct toward thc grnund. the obj~.:cl's vc~ 
lucity incrcases by 9.R mc:tcrs (32 ft.l per 
sccond cach sccond. Einstein took an ilp· 

I'~I'O:u:h cn:irely ditTcrc:nt fn:m1 Nt.:o\~lllll. 
Tt.c 17th ccntu:-y mastl!r had noted wh;n 

~t:t:m..:d to llt: ~~ rcm.LJ'K;tl•lc .:.'•J!n.;iJcn.::c· 
I:mvity act!.!d 1n thc ~~1mc w:1y on 311 bo<.l· 
1cs, rcr,Jrdlc:.s of thcir mass. Th~t could 
bc ~hown by íln apocryphal cxpcrimcnt 
of Galilco's in wlliL"h ObJc.:ts oi Ui!Tncnt 
\\dr:ht droppcd frnm thu Tom:r ,,f Pis<t 
wcrc !iaid LO strikc thc grou11d lH vir
tu:dly thc ~ame insm11' r:my dinCrcncc 
l>cmn duc 10 nir rcsistanccl. éinstcin vf
fcrc:d an cxplanation. Acct.:lcrution c:~.uscd 
by 8f0l\'ily, he t..1id, is inclic;tineuishable 
from thnt cnuscd by other forces. 

That proposition is Einstcin's prin· 
ciplc of cquivalcncc. As usual, Einstein 
gave a graphic example. Consider a 
scicntist riding in an clcvator in spacc, 
far from the canh. Thc elcvator is accclc
rating .. upwMd" at a rate of 9.8 mctcrs 
per sccond each sccond. As a result of his 
body's rcsístancc to change in vclocity 
(bis inertia), thc scicntist's fcet prcss 
against the noor just as they would if the 
clcvator wcrc at rest on the carth's sur• 
face. He has no way of tc!Ung whether 
thc pull from bclow is gravitational or 
incrtial. 

Then what is gravity, this mys• 
terious force that Newton bclieved 
cxcrtcd its intlucncc instantancously over 
the grcatest distanccs? According to 
Einstein, it rcally is nota force at ali, but 
a propcrty of what carne to be called 
spacc-time.ln this war)d picturc, the uni· 
verse is shapcd by the three spatial 
dimcnsions of ordinary cxpcricncc, plus 
the added dimension of time - one that 
cannot be describcd by the sncred Eucli· 
dean geometry of Einstein's youth, ln his 
sc:Jrch for a ncw '~metric,' to describc 
spacc--timc, Einstein again turncd to his 
old fricnd Grossmann, now a dis
tinguishcd mathematician. Grossmann 
provided thc neccssary mathcmatical 

too!; an obscurc non-Euclidc:an gcomc
try (devclopcd by thc 19th cenrury Ger· 
man muthematician Bcrnhard Riemann) 
that could accommodatc: Einstcin's nc:w 
four-dimensional world. 

T)'ing cvJ,·ythinc ncJtly to~ctl':~.:r m 
tcn cClmrlcx "flcld" cqu:Hi0f1'i, l:lnstcin 
in I'J16 puhli~lu:J hi•; J',L'IlCI';d fi.'I,Ltivity 
!henry. Urdih:c tltc ~.pt.·c.:ial th.:Prj'. it had 
:llnln'tt no immclliau.: inh:lk .. ·tual pn.:dc· 
c.:cs~nrs Evcn tml;1y. sLiL'tlli~h marwl ;rt 
thc mcrllul!ll'lll:~ss~.· .. l:instl.'in uscd hr dl.'· 
vch1p i~. S:l)"S Nohd L:run:;uc l'hy~id:-.t 
HJ,:h:mJ l"cynm;mnf(.'orlt..:~o·h: ·'f ~till~o:an't 
scc hnw h c thnul~hltl( it.'' 

ll:trd ns it i:> hl visu:tli1.c, Eiustciu'~ 
curvcd fnur-dirncn~ional !ip;h:l.'·ilmc 
''continuum'' is oftcn líh·ncJ lu 11 sus~ 
pcndcd ruhhcr shcct strctchcJ t:uu hut de .. 
formcd whcrc"cr hcao,,y l.rbjccts-st:lrs. 
calnxics or any otlwr m:llll'i'-MC pl;r~.:cJ 
on it. ThUs. accnrdin,r. 111 Einstein. a m:~s~ 
sivc hody li~c thc srin C"Uf\'CS thc SJl.:lCC• 
time ;uound it. Thc nl:lllcts. instcaU of 
hcing hcld in thcir clliptic:rl orhits :~round 
thc sun by thc f~.,n·c llfgrir\·ity, mo\'c alons 
thc curved pathwtr)'s of sp:rcc-,imc. ' 

To prove h is dumhfcnJndinc thcorics. 
Einstein first u~cd thc tit:Jd cqu:u ions tCl 
clcar upa put.zlinr. ani'maly in thc C'lrhitnl 
motion nfth1.· pl;urct Mcrcury. Ove r a ccu~ 
tury, thl' puiot ciL,~C!'il to thc ~un in Mcr~ 
cury's cllirticollwbit rnnvc:~ 43 ::i~~cor.ds 11r 
are lnlli'C th~n Nc\\lonian mcch:rnic.;!õ du.:~ 
tatcd lh:ll it shnuh.l. Scicnti!\ts h:u.l l'cctl 
unablc tn cxpl;rin thi~ diiiCn:ncc. But 
whcn thc Ein~tc:in cquutl(l/1::. Y.crc applic,l 
to Mcr~·ury·~.,i'bit. tht.•y prcci~cly;r~cmrnt· 
cd ft.lr thc cxtr;r·fl sccunds ufan:. 

ln i11Hllhcr thuught c.\perimcnt. Ein
sh:in im:rt~in~·d that hi:o. hy[>otlrctil.'lrl cl· 
cv~tll!', :u.:cckr;uinr. ai •• ln:meudou:-. r:1tc. 
w:~s tra..,dillg :at t.'IP:;e til lhe :;pc~o·d ofllt•.ht. 
ln that 4..'il~c. ;r !J(;:un of l11lhl a•nt,·riut; 
thrnu1:h a hulc in thc wa/1 wouhJ appcar 
to n !<ir.'il~ntiSl in~idc thc ~.:lcv:l!nf to lx.:nJ 
dt•wn in 0111 ar..: auli 1.:'-it at :1 Jowcr po~lnt 
,,n lhe ''i"J'<rsitc w;riJ. nc:r~;~m: cvcn Wi thc 

:rrr::r=:rxr-ea~m~t'crne·tr===·,...., .. e -...- •:r· ~~;~ 

A praNtir tlllt.' ''l•;{üJ:iill.' writt•r, ~~iluh•ilt lu hú latrJ,' ran:~·r 
corf(spon(h•d ,,.,.,,~ nuwblc.•.r(!'lfltmll!ulr)' pt<O,''I~a/;k(. Atlimt-.1" 
lu: murhrd mr uwurt'S (l/ wcar momrnt. ar othrr timr.r 011 Cl'

t!ryday tltiiii!Ji,li/..<: llth•i.fin!.' a ,rmmJ.: prrJon ou a rttrr~rcho{cr. 
ln a ~mtr/1 c.'t'11lt'llllia/ vfllumc. Albert Einstein. Thc Hum:-rn 
Sidt: (friucc.•Jull Unm-aity /'rej·.r, $8.SI.5 J, lu',\ ull,•rim~ ,.cJI!db· 
ormor lla'U·~·It Jlojfinmw tmd /dJ frmw•r ,\·rcrt•ffll;r 1/t'lt:ll 
Duktl.r hm·r mii/L'J Jamc IWJ.';,'I.'t.'i /rnm hi.r /('uer.r iii 1hc• ma:;. ,,.,s archiw:.1 ar PriiU'rttm. A .1amplt·r: 

Onlils Ymrlc1 renown: With t: .. mc I hccomc mm c 01nd nlllfl.' 
:ottrpid, whk-h . ..:J( coursc, b :r vcry C(.'llllll~m phcm'lllt~llt)Jl. 
Thcrc i~ fotr \(X\ HfCó.\l a di:-.pmp0rtiun l"•twc~n whal om~ is 
nml wha1 uthcrs think onc i:.. With m..:, cvcry pccp hc.:LJmc~ 
n lnuntll.'l solo. 

To a. :otud:nl h.1vhrt: truu~lt~"'ln :chool: 1)1.' lh)! V."l1rry ::rb~ut 
ynur llitlkul:ics in rnathcln:rlk~: I corn :ts:-.urc )'tru th.:Hnlln~· 
urc still t~rc:rt~.:r. 

On illlll hourt~: Wh~o:n I havl.' no 5rwci;rl pn•blcm 1t> nc
~.:upy lll}' IIIÍII,I, I l11\'l.: h! rcct•ll~lfU!.:I (l/'ll\lf'i (Ir illillht;Hiilli.:;&l 
un~l tlhy:.i.::tl thclWCill\ thorL :.,.,.; J~m~ bccJJ l.l;tJ\~11 t~, m·~ 
1'hcn.: i" IIO),'IIfl/ in !111:., IU\!ICJ)' 1111 uppot'!UIIIty III indiiiJ.',I.: in 
lhC pil'iiSOIIII lk..:~'llll.llimllll\llillklllL: 

011 lho ttuo\\ Mr truth: I ~nuw f1om n1)' n~n p:unrul 
ttc::rn.:hint~. with it .. rn:rny hl;nd nlh.:y", how h:arJ ir h ln 1:1kt· 
n rcliahlc stcp. III! it cvcr :.tr ~nwll. tow;uds tltl' trtHh:l:.taml· 
int~ 11J' that wh11.'11 i,truJy :.il:Jtlfit.lllll. 

On hiE- motiv.1ticms: M)' scientilic wé'lrk is motivatcd hy I 
an irrcsistiblc longing 10 undcr:,tnnd the ~ccn:ts lrf n;~tur~.: J 

and by no oth.,;r fcdmr.s. My lorc for jwaicc and ~h: striv- \ 
i11g ti.~ cantribute towards the improvcmcnt o!' human cnn- 1 
ditions <1rc qui te indcpc:ndcnt from my sciemific Ílltercsts. I 

On toclr.ntists <tnd pr,1Yer: Evcryonc: wi10 is scriousJy in· 
volved in lhe pursuit or ~ch;r.cc t'lccomcs convincrd thal :\ 
snirit is m:tnifcst in lhe laws üf thc Uni\·crsc--a ::iparit va::.t· 
ly supcl'klr to th:n of man. and one in thc Jbcc of which wc 
with our 1110dcst powers mu:A fe~·l h11mble. 

Tu o: yuunr.stcr wht) npolo:;izod fur belnc lenrJic: I lll1 not 
mind tkll you are n cirl, butlhc m:lin thing- b llt:H Yl1ll )'~o.'Ur· 
S\.Mdo nr.tminJ. 'flu;r.: i~ no rc>~~lll1 for it. 

T""' psyt.hofht~ro~pl&t who w:mted to psy(;iJoan;~lyze hlm: I ri!· 
r.rct th:ll 1 cannot accet.lc !li )"Our Jr:qucst, hc~.·:ru~c I ::.h~.,u!J 
lih:l! \'t'f)' llHH.'}I tu remain in lhe d:-trknc5S of llOt ha\'inc 
bi.!CI\ 011\:II)'II.:J. 

Ta )1\lUng~;tc;lll who cava him a 11rcscnt: Your t:ift will hc 
nn :~pprupri:atc SliJ:!:CSli~m 11r trc 01 litlll! 1norc cl~.:e:anl in thc.: iu
lurc th<lll hithcnu. lh:c::ruse occJ..tics otnJ cuJfs cxi.')l fllr m~.: 
or1ly us r~·.motc IIIC11ll1rics. 

To A ~·uunr: rel.tllva who ml't!ir.d him durlnl: ol'l vl!tlt: I hcar 
th:rl you ;11c Ji,~rtbr~~.:J h..:~o:Otu ... e yuu di~ol mil ~c~.: y0~1r 
Lm..:l~: L:insh:in. l.ct nu:: thcrcfurc tcll yuu \\]r:tt I k•nl; li~c· 
p.th• f;1n~. ll'IIP, ll:ur. illh.l :r tiny bq~inning of :\ p:nmch. ln 
aJdititm nn iiWkwoud t:J;t, ~nd " dz.;ólr in thc m"uth-·if 
lu: h;rppl''l:; to 11:1\"\..' li ~·•r.tr-111\ll u Jlt:ll in lu") pL14..kcl or 
lw; hand. llut t:rt1okcd !1.:1:\ amJ wart.., hc d1.w~ 11111 h:rvc, 
;ruJ Ml hc i:. \[ttitc halh.l.~llllC lt i:t in~lc.:cd :1 pity th;rt 
yull djJ 11111 ~l:C llW. 

e r·...,..,. 
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h1•.lll nhw~·~ ;ll'n'"'S lhe ckv;IIM, tht• d· 
C\'illnr i.~ tlhlVilll'. "up." I h1ttlw s.:iL•ntist in· 
ti ide,"''"'\~ ,,nly th01~ h is fc~·t iii'C.: pn:~•sint~ 
L Hill!~.· lh•,,r tbL:•:ausc nftlll' iiCl'Cil•r;llhlnl. 
a!'I:.Utm:s 1Im! ,;mvity is ~t~.:ndinl\ thi.! hl'ôll\1. 
'l'hc C.\pCIÍilU'III sur.gcst~d·-aml l:in· 
Stl.!ill'!! cqu;Jtinns siHlWL'\.1-thilt gr;1vity 
\lt'LlUid Jmkc\1 Clii'\'C ligl\1. 

lt Wils" tcst of tld-s ci\Cct, exp;1ndcd 
fl\111\ thc hYPL'Ihct i~al clcvatnl' into ;t gloh· 
iii pktnn.: hy h is licld cquati~.,ns,thiltlimtl· 
!y hr'l'lll~lll Einstein \Hll'lúwidt~ :lltc.:nti~.m. 
Cil!ncral rcl:ltÍ\'ÍIY indic;l\cd tlmt when 
li,ght fn1111 :1 dist;llll :>t:tr p:~~~c~ vcry i.'ILISC 
ll"' thc ~un nn its \\':JY to c:mh, it slu.1uld 
b:! llcOcctcJ hy Slllar gravity. thcrc::hy 
~hifting 1he swr's plJSitiun in lhe sky. The 
nmoum of shift. Einstein CHk'ul:lh:d. 
should bl~ 1.75 secomb of an:-01 small 
vari:~til,ll, but OilC disccrnihlc by :l$11\Jil
om<:rs of thc cl:,y. Out llliW Cl,U!d nstron
omcrs phli!O~r;lph a stal' nc.<Jrly in linc 
with thc sun whcn it would ccn.linly bc 
obscurcd l"ly sunlight'! Answcr: durinn a 
total eclipse. On Muy :!9, IYI9, Uurinr. an 
eclipse cxpc:diiÍllil to thc bland of l'rin· 
dpc ofT thc \\'cst African C11ast. thc Brit· 
ish astrOlllllll~r Arthur Ecldinetl111 found 
dcflcctions in starli,t::hl thal almost 
m.atcht'<.l Einstein's prcdiction. Latcr. 
whcn Einstein was askcd w:-.~·.t hc wouiJ 
havc cnncludcJ if no bcndin~ haJ bccn 
de-tcctcd. hc replied: "Thcn I WLIU!d havc 
llcen sorry for thc dcar Lord-tllc tiH~ory 
is cane~l." 

~ 
n n-world sti\1 recling from '' bh,ody 
wnr. thc tiH'UGhl thm :1 :.inglc.: m<.u1. 
wnrkingonly wíth mathc:m:Jth:ul scnb· 
blinr;s. Cllllld rcordcr the univcrsc 

scc:mcd JU:il short of mir.tculous. Nc::w~
p;Jpcr::. ~~:1,1 ma~;azincs cl.:1mon:d for in· 
tervic\l'"' .. ~instein wa~ hc~icw.:d b!t" il'etur;: 
iJwitatilll~'>. rr;ccived hy rrcsid~mts nnd 
Jçings and givl,:n tumultum~s wr;lçwTlcs hy 
thronr.s from Tokyo tn Manh~tllan. l'op
ul:tr bonks werc writtcn tn cxplai'l thc 
nwsLcrics ofrclativiLy, Still. thc theory Wó\S 

dilfictllt. its rnall,cmatics dc:ciphcrablc hy 
. Clnly a tiny part of th~o: scicntilic pricst· 
·I'I!I()J. A~kr.J ir it wcrc truc that unly thrcc 
p.:oplc undcrstooll lhe subjcct, Eddineton 

'jt1kingly Clllllltr:rcd, ''l"m trying to think 
· .v.hu thc:: thin.l pt;l'~lln is.'' . 

Eim~olcin S~IC)fl r~')Uild himsl~lf Cnl· 
11roilcd in conmwcrsy. !:inmc clmn:hml·n 
Jkll'Cl'ivecl h is tbcMy, which did uot rei)' 
011 lhe ~~h.\ Ncwloniom :>.h:.olulcs. n~ :m ut· 
L:!C'k on 1cligiun. Uosttlll'~ Cardinul 
(l'Curmt.:/1 churecd th:l\ rclutivity w:ts 
"d,,ak~·d in thc zha~tly :IPtlilrítion (lfnthc
i•ml." l:or" r:tbhi who í!Skcd him fmnkly 
ifhc.: lwtic\cd iu <i11t.l, Iilll'>tt:Ín rccalh:ll a 
fmnn11s Jcwish ;~p.t.iliitC: "I hclicvc iii St'i· 
n11t:1's ( i1ld. wh'' r.:vcals hi11w:lf i11 thc nr
dcrly hannnny of ;til that t~xists, IHII in 
tli!.: Ciull wl!n cnn..:1.'rn~ himsclf wuh fali~~ 
i.ll1d ;,cth 111~• nf human llt.:lrJg~;." 

ll w;1-t c:t~Y \\\ :iCC wh~ Ein~t«:in 
;tlllii~Cd Íll:. HcV«IIutiollill)' in 1111\UI'I!. hi•; 
hh.::1~; aho:n :-.pa\.'C ;ull! time c11lti\Jed tli· 
,·c~:lly wiJIJ illll:i~nl pr~:itldiL'C~ utJtl ~wcmJ:d 
ltJ Ctln\f'oHiiJ:t ~.ovcrydo1y c)l.pcricn(.·•:. I n nd
t!lti,•n. thcrc \\'l'I'C hi:; tlllhPL'kcn :mtin<~· 
I hlll:dh.m illld, Í1'1111Íl':JIIy Íll 111\hl 11r li iS 
l"''n l;t..:k ~~r twlld in t~,,m;d n..:lil'.ÍI'II. the 
f;1~·t that lu.: w:!s a Jcw. IlLI\ l'l'itil'!~;m 
a t•r~,:ul wa:-. mutcd ~omp;ll'\'d with thm 
i ttC icrm;tny, wh1'1': Jc.:11r'i wt:rc hcin1~ 111:h.lc 
t b• s..::IJ,CL!tla\~ li'r ltl:iS \lf I lu~ war antl Lm· 
!.lctn's p:u.:ilism was hittl'l'ly rcnu!mbL~rct.l. 
L::in:.lctn :md hb "Jcwish pllysh.s" bc~.·:~ntc 
I llt' ,,hjc:ct llf illl'r~a~.ill,''.IY S•'UITÍIPUS de· 
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nttndatil)fls. l:cll,m· Ccnnan s~iL'IIIÍ:'IS 
\tll'll<'d I hei r h:1d~ llll hilll-\~ith III~' IHI• 

t;~hlc l'.\CcptÍL,Il 11!';1 ti:w m~n likt.: 1':;1111..:k. 
Shnnly arte r llitlcr h10k ovct' in 19.1.\.l·:in· 
:.tdn. who ''":Is ui•I'C"~;al nt the time. ac
çcptcd u po~t :11 thc:: nc::wly cn~;~tcd ln· 
~titutc: for Alh'illlC'Cd Study in Prin.:t:ll'll 
:1nd n~\er rcturncd to Germ:u1y. 

Dcspitc h is puhlil.· ;~ctívitic.>. Ein:>tcin 
111Jn;tr,c::d hl push nltc:l.d with his s..:icn
tific work. ln 1917 hc: completcd H rapcr 
of considcr:tblc import for ali of physic:,: 
ir n<l\ only laid down thc ha:-.ic principie 
nf thc l:tscr some 40 years hcfon.: thc 11rst 
MI..: h dcvicc W<IS made hut, mnrc hroadly, 
:dsl1 advnncc:d q11antum thenry ln :lddi
ll,m, Einstein contributcd ~innilkarn!v to 
thc rct"lirth of cusrnology, thc stw.ly or' the 
NÍf~ln, histnry nnd Shó!pc of lhe uniVCl'SC:, 
lhe Dut'-=h ustmnmncr W1llcm !Jc ·Siucr 
:1nd la ter thc Rus:-.ian scicntist Alcx.andcr 
r ru.:dmann had CtlllCiuJc:d that Eim.tcin's 
cqu;ttlfln~ puintcd h, :1n unswhl~ unrvcr..c 
·-P'-~-.ihly :&n cxpanJi'IR l\11.:. Hc..:au.~c 
stu;h ii chaneinr,. dynamic univcr:-.c WOIS 
tl'l<tlly :11 11dds Y..ilh lhe popul:tr 11icturc 
of t/11.: hcavcn•; J'lOT\rii)'Cll hy fllll~il :t•llft111· 
llltl•:r!l. bn!»tcin h:td optcd fnr :1 stahlc, un
"'h:lllt•.inst tmivcr:-.e: hc tmd m:utal~cd tlmt 
f•:il: ,.,.jth u mathcrnatical sk11~1it nl' h:.111d 
I iJat involvcd wlmt hc c:tllcd thc Ct)smo
ll'J:ic;Jiwlhtam. A dl!l':tdc !ater, :tt'h·t' the 
/~mcrh.:an :J!»II'liJhlllH.:r blwin lluhhlc h;al 
:;h~lWH'Ihat IIW di·.t;llll gal;l:+.ics l•l.:IC :iii 
J'l'Cl·ding f'rn111 un~: illlllthc.-r :111d llla\ thc 
uni·••:l'!')l.: was indl.'t'd c.\p,mdint:. rim>h:in 
IC\'Crscd him~;clf:1ml :ll'ú'ptcd thc li11.:t tll· 
ward which his urig1n:d cqU;llillll~ lwd 
l)l.'it•tcd. Thc cl~:.nulll'l:il:a IL'~IIlstanl. hc ai· 
hlWC\I, w:~s thc w11r~l mistakc llr l1is st:i
cntifi..: ..::ti'CC'I'. 

Uut hc w;1~ stublxwn M• other s..:icn
til1c is:-.ucs. A5 hc ULimincd in hi~ lntct· 
yco1rs: "J IHlVc bl!ctlnh: nn o!Min;~tc hcr
ctic iu thc cycs nf my colh.:al!uc.·~. ln 
Princ..:\lln, thcy (.'Oilsider me •m (lld r(lt.ll," 
! I c h:td l~ôlrncd this ncw l'l.:(lUiiltil)ll by hi;) 
L:ímlinucJ nbjcctions to what h:d lx·comc.· 
thc basic cnnceptual wol fl'l' :auJying 
atomic structurc. q11:~ntum mc~hunk;;, a 

statistical way of looking at the atom that 
Einstein himsclf had hclped develop by using 
Planck's quanta to explain the nature oflight. 

Nowadays phyaicists rank quantum mccha
nics alongside rclativity as onc of thc twin pil· 
lars of thcir scicncc. But at ils hean is an ai· 
mos\ philosophical aspcct that decply trou
bled Einstrin. lt is lhe unccrtainty principie, 
which says, for example, that it is impouible 
to tell both the exact po,ition and lhe momen
tum of a single atomic particic-an elcCtron, 
say-becausc the very act ar obscrvins dis
turbs it. Only by statistical rneans (like those 
us~:d to determine probability ln dicc or poker) 
can u scientist predicl whatthe resulta of such 
an cxperiment will be, 

Einstein, who had helped revolutionize 20th 
ccntury physics, now was resisting thc rcvolu· 
tion's lutcst turn. To him, quantum mcchunics 
wus fundamentully lncomplrte. Nuture, he 
wus surc, operutrd by strict rules th.at scien
tists could uncover, But because ar thc role of 
probubility ln quantum mechunics, Einstein 
fclt thut ii fullcd to mect his crucial stundard, 
The univc:rse, h e insistcd, could nol opcratr on 
chance. ·cuusality hud to exist. Aguin und 
uguin, he would suy such things as "Ood doe~ 
nol pluy dice". EII.U!iperutcd, lhe Dunish physi
cist Nicls Dohr. Einstcin's friendly adversary, 
tinully rrplied, "Stop trllíng God whatto do," 
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l!.iu~il'Hl,luw ... ;vcr, W;l!i dl'ICI'I\lincd to 
go h is owu way. 1> .. ·:-.pitc critici'inl hc 'lfll!!ll 
mu~:h of tltc :.e,·onJ h:~lf of h i:. IIIi.: pur· 
suin1~ the dcvclnprnc.:nt of wlro1t scicntist:> 
~::til ti unifiet.l lidd tllt'nry. ln f.iw.lcin's 
time, this l'l~:tnl an :III <:n~umpa:.~ing 
mathcnmti~::~l (,.'tlll~ll'lll'l that wnulrJ tlnito..: 
undcr a :-.in1~lc sct ilf cqU:lllons not nnly 
gravity htll al:io l.'lt:l'll'lllll;ll',nctisrn. Sincc 
thcn lhe 1:1")..; lws hcl'nnt.: c\cn nu1rc dif· 
li«:tJlt, WÍ\h lhe tJis._:m•t:r)' nf \W(l il\hcl' 
h.tsk f~,lf'l'cs: llit: nul'!c:u· fnrl'C~. Mtlsl 
rhysi~ists liltlll,'~hl hnstdn's lmll'ly C]IICSt 
WIIS lhii'.Cic~s. illl\1 in f:u.:t llc n':w1 sue~ 
~:ccdcll. Uut 1-.in:.\clll wa:. convincctl s•H.:tl 
ii hótS!~ h;U'IIUIIlV :mJ :>ÍJltplil.'it't' c:o;htccJ 
in naiUil'. · · 

l~vcn :~t'ter the I'"N 11f hnstcin's ~a· 
n:cr llltnn·d :Hhl his rc~;i:.t:utl'C lll ljiJ:tll· 
tum 1\leLhallil'S c;mwd him tlw ~.~om llf 
s.1111L! r...:ientists. hc still epih,mitl·d s..:icn'"·e 
in the puhlit: l.'~·c. As Carl Sag:1n tHit\!S, 
h is C\ótllll'k ill!>[IÍI'CJ 11UillCl\)liS lkpi'CS• 
sinn-cra )-'llllllrstcrs lt' clllxiSI! s~ i e 111 i li~.: l';\· 
rccrs. llis fll'f:.Ltn:t ;uul fll'tlllllUI1t:~mcnts 
bc~:unc kg.:w):.;. Askcd \~ hy hc us~·d une 
Sl1i1Jli\Jr w:~shing;.JS wcll :tS shaving, h e n:· 
pli~d. "'1\m ~L,;.Jps'.' Tb;u i:> tnn comrli· 
l'Ull'd." Evcn wllr:n rc\.'l•ivirlg visitor~ li~c 
D;:Jvhl J\~.:u-(itlriLHl (who lat.:r nll'L!rC't1 him 
thc prcsidc::ncy lll' lsr:lcll. Einsu:in orr~n 
w~11Jid ~c ti•.:ll·:-.~ and .,,,d~lcss. Rt~cn!is 
I»Jwsj~,•isl· flj~l[lf'nphcr llól lh~Sh IJolfllWI\11, 
wh~J Wlli'~:t.:d v.i~h Einr.tt:in: "Hc nen•r 
tricd to show you how clevlõr hc was. Hc
:tlways m:~tlc you ft:cl c:omfr~rt:tblc." 

Ein~tcin had enormous püwcrs of con
ccntration. Whcn lhe wind dicd down 
whih: hc wns 0111 s:tilinr,. hc would whip 
nut his notcbool..: nllll <ln his ~::tkulations. 
Styrnicd by fi thnrny pmhlcm, hc wuuld 
tcll bis collcagucs in :lccentcd En!~lbh. 
"Now I will a littlc link." p;u:c sluwly up 
;md d(lwn. whilc twirlinr. a kx:k nf h is un· 
ru\y holir. or pt;rh;q~ f!llll' r,J\ hb 1~ipc, thcn 
:;uUJcnly cntpt iu :1 smil~; ;!nll :1n1wunc.:c 
:t !!Oiutinu. lntcrrtlj"'Lt.:ll hy paradcs uf vis· 
illli'S ~'' hi•; M\:rc.:cr Strccl hou~.c. hc Cll\1\li 
lc:-.wnc his Wtlrk alnw:a ól'i sr,un a5 thcy 
S!Cppcd tlllt nf hb SCt.:111ld·01kl/' Sl\1,1)'. I h:· 
~.:alh Ul'i\i:.h A~l\hor <.:.\•. Sm1w· "McclmA 
him in oh./ :~r.c w;as ruthcr likc hcint: Cll!J• 
rrontcc.l hy thc Sc~.:qpcJ h:1i:tll· · cvcn 
tl1l111!~!1 hc rctailll'd llacc.') uf :1 ullll..:l;inH. 
dhrc~.rt'Ciftll cunHntlfl hum:1n11y unrJ had 
l~iV\!1~ \1\l WCMiilj!, snc\;::,." 

ln I1J,I'J, whcu bnstcil\'s fcllnw rcf· 
up,ccs Lcn S1ilanl nnd LJI/;Cnc W1gucr 
lc·u·nc.:d that (il'rtn;lll scieutbt:; lwd •nan· 
"l~cd 1~1 :;plit t!~c al~llll, .th~.·y Stlllght l:in: 
!!ll'lll's h~lp. Lmst~o.·m humclf m;\y h;nc 
!laJ nnly thc faintl·st idc<t tlt' lhe ICl'l'llt 
PJ'Oi~l'l'"S in nuclear physii.!S. llut :~fLcr a 
brictinr. by S1ilarll :lllll Wi1~ncr hc agn·.::t.l 
hl write a ll•llcr to F'rcsidcnl l{tlll:,cwlt 
nlcrtint~ him \tlllh' l'''ssibility ih:l.tthc Na· 
l'b mi1:ht ll')' tu nmkc :111 il\l11lll~ lx'm~l. 
Th<~t l~ttcr is rnpulady crcditcd nlwtlr.h 
its precise cffcct b undt'UI'l with hdpin~ 
ln pcrsllilt.h: Hu~,·"cvelt \Ll nrdl·r up thc 
Manh:itlan rn1jc..:t. whil'll JlltJdti~CJ thc 
lirst att1mk w~.:arnn'í. 

Later, when A·bombs exploded over Hi· 
roshlmu und Nugusuki, Einstein eKprrssed 
deep regrei. After lhe war, he upllogizcd prrso· 
nnlly - und in lcan - to vi&itting Japuncsc 
Phy~:lcis Hidcki Yukuwu, On another occu· 
11ion, he aaid, "Hud I known thut thc Qermana 
wouhl not auccecd in dcvcloping un alomicc 
bomb, I would huve done nothing for the 
bomb." 

ln his nnul yeurs Einstein was un outspokcn 
foc of McCurtyiam, which hc: fclt was IIII c:cho 
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of thc turbulcnt cvcnts thou hud prcccdcd thc 
downfall of Gcrmany's Wc:irnur Rcpublic. H c 
urgcd intcllcctuaJs to defy whut hc considcrcd 
cangrc:s.síonal inquisitions. cvcn ut thc risk of 
"juil und economic ruin". Hc wus widcly de· 
nouced, und Scnntor Joseph McCartby 
cnllcd him "un cncmy of Amcricn", ln h is lust 
public act, Einstein joincd Bertrand Russell 
and othcr scholars in a dcspcrutc pica for a 
bun on ali wurfurc. 

British Scicncc Writcr Nigcl Culdcr snys 
that ••thc Einstein honorcd in !ater gcncrations 
cxpircd long bcforc- in 1919". Thnt is, toso· 

me cxtcnt, truc, although work by Physicists 
Stcvcn Wcinbcrg of Harvard and Abdus 
Saiam of London's Imperial College of Scien· 
cc und Tcchnology suggcst that Einstein's 
dream of u unificd ficld thcory may some duy 
bc realizcd, There is also a glimmcr in the eso· 
tcric ncw work on such bafning mathcmulie<il 
conccpts us "supcrgravity" and "twistors" of 
possibibly achicving a union of Einstein'' bc· 
lovcd rclativhy and thc quanta that hc so dis· 
trusttcd. 

i:..:. Jll:.!ilC ;wd lc(t :..n mt·:th;~.:tu:d h;lli!~Y 
~o rr~:h anJ rnuiCJ•md that its dcpth rs \tJII 
:r :;our..:c ofum:tlcmcnt ;.1nr.J di,Ctl'.'cry. Yct 
l.:.in:tWIO, for /ll'i rart, ncvcr lost ~ir,ht 1lf 

thc hLml:JOtty th01t nr:w kfli)Wicdr.•: slwuiJ 
serve. S;tys l·.m~.tl!t/ú. àccutllr, l~utit1· 
mist Otw N;11han: "l:.vcn ii' hc hitU nc ... cr 
diJnC St:ICfll.'l' III ;r)J, hc WOLtiJ h;tVC 1)1.;1!11 
'OilC: Uf th~.; nlCtlillriihh: llf,UIC!$ of lhe I.'Cn• 
tury." Thatmay uc tltc c"al~!'.l'l'<tttnnufa 
loya/ (ncnr.J. JJut ;1\ íl Ct.lllcrtui,d ól~~c:,:.~ 
ment, it t~. n;latL\'!J.V 31H.!iLkiug. not cn· 
ttrciYotfthc mark, 

llov.cvcr that qucst may turn ULit. tlu: 
lathcr 11f rcluti ... ity rcn1:1ins a rnn\.'~11~ fi!l· 
urc. 01 2(1th ccntury N•!Wlll!11.4ho sct phys· 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - A Mesa se associa à homenagem que 
acaba de ser prestada pelo Senador Leite Chaves ao sábio Albert Einstein, c tomurâ 
as providências devidas, para que S. Ex• seja atendido na sua justa proposiçll.o. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador Murilo 
Badaró. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SER,I, PUBLICADO POS· 
TEI/101/MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
rcvisào do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Creio que nào tenho a neccnidadc de dizer palavra acerca dos cncónrios que o 
Governo que cstâ a findar vem de receber de seus amigos, nesta Casa. 

A nossa posiçào, traçada c mantida durante um extenso pcrfodo, creio que 
exonera a Liderança c qualquer dos integrantes da Bancada da Oposiçllo no Senado 
de fazer pronunciamento nesta hora. O Pais conhece o juizo que a Oposiçao formula a 
respeito do Governo que cstàa findar-se. 

Mas, o meu objctivo, Sr. Presidente, ao ocupar a tribuna nesta tarde, é bem 
distinto. E quero, desde logo, anunciar ao Senado que a minha pcrmanencia nela é 
muito breve. Queria falar, hoje, mais como Senador pelo Rio Grande do Sul do que 
como Líder da Oposição, ainda que o assunto que me vai ocupar nllo seja um pro· 
blcma exclusivamente local, mas tenha uma dimensão marcadamcnte nacional. 

Aqui, o Senado já teve cn,cjo de ouvir várias manifestações, cada qual mais 
ilustrativa c Convincente, acerca das enchentes que tCm atingido diversos pontos do 
território nacional c que chegam mesmo a caracterizar um quadro de incqufvoca 
calamidade pública. 

Nós, homens do sul, evidentemente que somos solidàrios com os brasileiro~ dos 
outros rincõcs do nosso Pais e que estilo a atrQvcssar uma fase de real dificuldade com 
o excesso de c~uvas, com o extraordinário volume das águas que se derramam, 
cobrindo extensas regiões e cidades inteiras c, por conseguinte, causando prcjulzos 
dificei~ de colcular. 

O que ocorreu no meu Estudo foi cxatamcntc o contrArio, Sr. Presidente; foi a 
falta de chuvas, foi uma cstiascm intensa e extensa. O Rio Grande l: atingido 
periodicamente por ciclos de estiagem, particularmente a região da campanha, a 
regido da fronteira: t!m havido secas que causam prcjufzos imensos àquela região, c 
nem é de estranhar-se, por isso mesmo, que seja uma região onde a agricultura não 
prepondera, salvo a orizicultura, porque t uma lavoura que 14 se faz com irrigação c, 
por este motivo, tem uma estabilidade que as outras culturas nllo oferecem. 

Mas, neste 11no, pode-se dizer que a seca atingiu todo o território rio·srandcnsc, 
atingindo de:: uma só vct todo o Rio Grande. Posteriormente, c j4 faz isso pouco 
tempo, começou a chover, mAs de forma desigual, de modo que, cm alguns lugares, u 
qucslilo pode-se ditcr que j4 esta. superada, mas, cm outros ainda perdura a situaçl'lo 
decorrente du falta de ch11va, 

Mu. V. Ex• sabe que. quando nào chove cm determinado momento, todo truba· 
lho agrfcola fica sacrificado, ainda que venha a chover 11bundantcmcntc, após. 

Em rWo disto, Sr. Presidente, segundo dados que considero idóneos, pode-se 
dizer sem receio de errar que a lavoura de 1oja no meu Estado sofreu um dano, um 
prejufzo d11 ordem de 50%, como perda ml:dia, porque há regiões cm que a perda foi 
de 60, ~O c de 100%; mas, um prcjulz.o mêdio de SO%, vamos convir, l: um [)rejufzo de 
proporções tremendas. 

Em rctu.çlo ao milho, a sufra normal estimada seria de 2 milhões c HOO mil to nela· 
dus, c ugoru, depois da seca, se fi11a cm pouco mais de 1 milhão c meio; quer dizer, 
umu. quebru.supcrior a 1 ~ilhilo de toneladas. 

O u.rrot., Sr. Presidente, que é, como disse há instantes c:: como a Cusu subc, u mais 
estável das culturas, exatamcntc porque l: irrigada c a irrigaçilo lhe assegura uma cstu· 
bilidade que us outras culturus não t~m. mesmo o arroz sofreu umu qucdu du ordem 
de ts%; [)Cqucnu cm rcla.,;ilo As demais, mas, uinda uuim, expressiva. 

O leite, a queda foi de 25%, segundo cstimutivus que reputo idóneas, c puru 
outros produtos ugrlcolas o fcijilo, inclusive, a fruticultura, 11 quedu prcvistu é du 
ordem de JO%, nolando-sc que cstu cslimutiva considera a hipótese de uma scgundu 
colheita de fcijilo, que lá se chumu de sufrinha c que liC fuz cm outro pcrlodo, pC1rquc 
se se triLIIUic upena~ da 5afra alUai, du colheita atuul, 11 qucdu ~criu muito superior u 
lO%. 

De modo, Sr. Presidente, que este to quadro. O Governo Federal, uo que sei, já 
recebeu um relatório do Governo do Rio Grande do Sul, com solicituçlio de deter
minadas medidas para minorar os efeitos dessa calamidade, 

Não conheço, cxatamcntc, os termos da petição do Governo local, como nllo 
conheço, também, a soluçilo que porventura tenha sido dada pelo Governo Federal 
para este problema, que, volto a dizer, nllo l: exclusivamente local, porque tem uma 
evidente repercussão nacional. Mas, cu ocupo a tribuna, nesta turdc, Sr. Presidente, 
pura sugerir uma medida especial cm relação ao assunto, que cu nllo sei se chegou a 
ser proposta pelo Governo rio-grandcnse, 

Consiste no seguinte: grande número de agricultores do meu Estado são peque
nos ugricultorcs, são pessoas que vivem cfctivamcntc do trato, do trabalho da terra c 
que uma queda na produçilo, desta ordem, representa praticamente a misl:ria. 

Porque um produtor ml:dio, um produtor grande, geralmente tem oulros !'teur· 
sos, tem outros meios, tem outras atividadcs c mesmo quundo não os tem c se 
dedique exclusivamente à agricultura cxatamcntc pelo. património que possui c 
pelos recursos, tcrn meios, digamos assim, de sobreviver c superar uma cal.amidadc. 

Mas, o pequeno produtor, o pequeno agricultor, este que vive limitado c reduzi· 
do ao seu trabalho e ao fruto do seu trabalho, este, evidentemente nllo tem outros rc· 
cursos senão os bons resultados que a terra lhe possa dar. 

Pois bem, Sr. Presidente, cu queria chàmar a atcriçllo para este aspecto; cu consi· 
dcro a situação tllo grave, tão difícil, que nAo hesito cm requerer ao Governo Federal 
a elaboração pronta de um plano assistencial visando o pequeno agricultor, para que 
ele possa sobreviver no local onde ele vive c trabalha, para que ele nao sejâ obrigado a 
entregar o seu pequeno trato de terra c ir aumentar as populações n'largin<~is da cidade. 

Eu entendo que um plano de assistência dircta de doação de recursos para que c 
pequeno ugricultor consiga sobreviver será, cm primeiro lugar, um investimento de 
alto. sentido social, de alto rendimento, porque vai permitir que esse homem fique ali 
na sua terra aguardando um pcrlodo mais feliz, c ao mesmo tempo, objctivará impc· 
dir que este homem abandone a terra, sacrifique o seu património, venda a sua peque· 
na Arca, c hoje a propriedade rural no Rio Grande do Sul está muito subdividida c vã 
engrossar essas zonas cinzentas, quando não negras, que formam um colur trá~ico c 
sinistro em torno das grandes cidades. 

O Sr. Lom1n1oJunlor(ARENA- BA)- V. E.t•,mcconcedc um ap!U'tc? 

O SR, PAULO BROSSARil (MDB- RS)- Pois n~o. 

O Sr, LomanloJunlor (ARENA- BA)- Ouso apancar V, Ex• e o faço com o 
maior respeito e a maior admirllçào que nutro rror V. Ex• AliAs, esta admiraçho vem 
de longe, 1cmos as mesmas origens politicas, tvicmos daquela mesma agremiação 
pequenina, mais idcalillll e 111uantc da qual V, E11• c:ra grande Lldcr no seu Estudo, 
que era o Partido Libertador, c cu, um dos modestos littcgralttcs, fazendo toda a 
minha carreira poUtic:a, de vereador a sovcrnador, neste Partido de:: que muito me 
orgulho de ter pertencido, Sou admirador do seu talento, do seu' cquillbrio, pois é: 
V. Ex•, sem dúvida alguma, um grande mcstro.ncsta Casa, mestre sob todos os li· 
tulos c nós esperamos, neste convivia, aprender muito. Mas queria manifestar a 
V, Ex• a minha solidariedade ao seu pleito, homem do campo que sou, ligado às uti· 
vidades do campo, como V. Ex• o t. Problemas do pequemo produtor, eminente 
Lldcr, têm que ser olhados 10b um outro prismu, n~o direi o prisma do putcrnalismo, 
ma• da comprccnsilo. Enc cinturào de miséria a que V. Ex• alude vem se tornundo 
uma reulidadc. E o pequeno prodUtor que nAo tem condições de ir ao Banco, que não 
tem acesso ao crl:dito, numa catástrofe dessas. Veja como tudo é contraditório: ontem 
estava ali a pedir, u fazer o mesmo pleito para uma ~giAo assolada pela enchente. O 
Rio Grande:, o Sul do Pais, que nllo tem conhc.;ido esses pc::rlodos negros du seca, 
começa de uns tempos para c(l a cxpcrimcntur a agruru da estiagem c d11 seca pro· 
longada. PortantO, receba V. Ex• o meu apoio O este pleito muis do que justo; c que:: o 
Governo encare por outro prisma este pequeno produtor, que nllo tem acesso ao crê:· 
dito, que v~ dizimado o fruto, o suor, o esforço, que t: u rcprcsemnçho do seu truba· 
lho, do seu sacrillcio, Ele tem que ser assistido até mesmo P.or umu doaçilo c cu 
concordo com V. EX', paru que ele se lixe !l tcrru, paru que c)c, dCiiiludido, nào vll 
bater a outrns portus c venha a se incorporar u css11 \egillo de marginais q,uc nó.~ temos 
que cvitur por todos meios, ai~ se passivei, icenar com .o retorno d11quc:les desiludidos 
que vierum pura cd c nilo cncontrurum uquile mc:5mo umblcntc de: trut1illho. A minha 
solidariedade u V, Ex• c a rcnovaçno dil~'minhu admiruçilo, do n1cu respeito, ao 
grundc nlOltrc que lidera a Oposiç;lo nestll Cusa, 

lo 
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OSR. I'AULO DROSS.4.RI> (MDIJ- RS)- Agrou.lcçn, c nih1 pndcria Uci~ar 
dr ra:ú·hl, o upoio t~o valioso que recebo du Uuhia, atra\'h do eminente reprc:~cntarltc 
nc~la ü1s;r, o Sc:n;u.Jnr Lomanto Junior. 

i~mhém sou senJolvc:J :'is palnvnrs endereçada~!\ minha pes~oil, t.ln genc:ro~a~. Jf1 
4uc S. Ex• lembrou as origens comuns e U!o suas vinculaçôt.!~ com n Partido Lihc:rta
dor, gttstaria de lcmbrur os nossos compromi.~~os ~.:om o npc:rfei~oumento dcmu,r{r
lico, com a climinaç~o do sistc:m;r politico que proporciona um Governo irrcspomã
ICI que r: 'l regime presidc:nci<~l e que, ultimamente, em no~~o Pui~ • .-rtin1úu m n:quinteo; 
eu ex.rccrhaçilo do raroxbmo. 

O nos~o velho mestre Raul Pi lia, quantas c: qu:~nt:r~ vetes nào me di~se de: pois do 
quc:octlrreu no nosso Pah. quuntas vezc:~ rllto me disse que chegav:r n tt~r suudade" do 
presidencialismo du velhu República, ele que fizc:ru toda a sun vida pública 
comb;rlen~o. 

M;rs. rc.:ebo realmente com ugrado, com (lrltler, o apoio do eminente ScnadM 
b;Liano,quc compreendeu com precisilo o sentido exato d:r colocação por mim feita. ê 
;laro que cU nào requereria, aqui, uma soluçilo patcrnulistu, que não me agrada, atê 
porque descreio dessas soluções paternalistas. Mas estamos diante de uma situação 
em que~ preciso, realmente, encontrar uma medida prótica, elicu1 c pronta para cvi· 
tal" uma migração do pequeno rrodutor pura os centros urbanos. 

O Sr. E"tlblo Vlelrll{M DB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS) - Ouço. agora, a voz de Santa 
C!Ltarina. que vem através do Senador Evelllsio Vieira que, nesta Casa, tantas veLes 
tem versado problemas relacionados com a ugricultura do seu Estudo e do nosso Pais. 

O Sr. E\'~hislo Vlelr11 (MDB- SC)- Espccialmc:nte nesta ocasião cm que é um 
Estado flagelirdo tambC:m pela secu; outros o sno pelas enchentes c nós, no presente, 
pelas Sl.'~as. Inicialmente, meus saudares pela suge.~tilo uo Governo da criuçi\o de um 
rundo cmergenciul, rara o atendimento dos Oageludos du seca, das enchentes, de 
outras naturezas. Saudares principulmeme pelo apoio que V. Ex• recebe, nesta 
oportunidade, d;~ liderança do Governo, nu certeza de que n sugc:st~o será acolhida c 
ser~ muterlal!zada 1mc:diatamerlte pelo novo Governo que, amanhll, se instala neste 
Pais. 

O SR, PAULO BROSSARO (MDB - RS) - Aliás ela deve ser realmente 
tomada. 

O Sr. E"r"alo Vlell'll (MDB- SC)- Este Governo vai reorientar sua politica 
«Onômicu, cotocundo no primeiro degrau, como primeira prioridade, u ngropecuá
~a. Para i~so, há necessidade de instrumentA-tu para que ela possa ulcançur seus 
objc:tivos. Para isso, ~ preciso neste Pais se criar o scauro agrârio, nobre Senador 
Paulo Brossard, para que o agricultor, o ruralistu da Buhiu, de Pernambuco, de Muto 
Grosso,dcGoiâs, de Sant-a Catarina c: do Rio Grande do Sul, quando foi atingido por 
lllfUI sctll. por uma praga ou por uma enchente, ele tenha tranqUilidade, ele saiba que 
u!l'l;~nhil ele vai ser indenizado nilo apenas no seu capital, no seu financiamento, mas, 
também, no seu cupital próprio, e no seu trabalho e vai prosseguir com tranqUilidade, 
sem angústias, nu recupcraçilo da sua utividade agrlcola. Nós poderíamos tecer 
cornentilrios maiores, mas nilo queremos roubar o tempo precioso de V. Ex•, jll que o 
lll'ilndc objeti\lo foi ulcançado, a partir do momento cm que a ARENA se manifesta 
incondicionalmente a favor da proposta de V. Ell• 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A idl:ia do seguro ugrário, real· 
tUmte .. jA envolve- digamos- uma soluçilo de maior profundidade e umplitudc c 
com a qual estou de acordo c creio que todos estão de ucordo. 

Mas a minha solicitaçilo, neste momento,~ pura uma soluçilo para o caso, .. 

O· Sr. Lomanto Junlot (ARENA- DA)- Emergenciul. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... que est6 ocorrendo c que, 
C'lidentcmcntc, n~o seria, nem poderia ser alcançado pr:lu miUI;ilo do seguro ugrário, 

O Sr. [n~l,llo VIeira (MDB- SC)- Mas sr: houvc:s~e o seguro agrtirio, Y. Ex• 
d[) cst.rria usando a tribuna. 

O Slt.I'AtJLO BROSSARD (MOB- RS)- Sem dúvidu nenhumn, claro, mas 
c:nd<Jsso, acolho e ugrudeço a sugestão, apenas queco chamar u utr:nçüo nilo dn Casa 
rl\illi do Governo. pura a urg~nciu de uma solução que venha ugora, c n!\o amunhil. 

O Sr. Lomanto Junlor (ARENA- DA)- Permite V. Ell• um npartc, upenus 
pora complcmentur? 

OS~. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois n!o, 

O Sr. l.on11nto Junlor (ARENA- BA)- Eminente Ltder Paulo Brossard, mais 
um11 ve2, a Liderança du ARENA, por meu interm~dio, vem manifestar, jll ngora, no 
Sr. Scnu~or E\'cltasio Vieira, a sua concordância. E urgente que se institun o seguro 
~gr(uio como gnruntia puru u própria rroduçllo c pura uqueles que ~c dedicam u estu 
pcrigosu,diOcil ... 

O SR. I'AULO DROSSARO (MOB- RS)- Sempre urriscudu, sempre ulc:utó· 
riu, 

O Sr. I.om•nto Junlor (ARENA - IJA) - .•. mas cutJvunte turcfn. Entllo, o 
110!!'0<1 int~grut upoio à suu id~in, que deve ser umu uspiraçào de todos os homens que 
'c dc:dicarn uo ~etor agrfcoln. Mas queriu atender u uutru convocuçno, e o fuço em 
rnw non1c pessoal, como Senudllt que e~tfl rrocumndn, vencendo 11ft suus llmituçi'lcs 

Jc e~crevcr, quenJ ~ahc, lah·t.:~ o últimn cupitulo da ~uu ~o~ida pública, p;1ra drtcr <J 

V, E.\• ... 

O SR.I)AUJ.O HllOS~ARI> (MDH- RS)- V. b• esta com muita prc~~a. 

O Sr. Lnmunto Junlnr (ARENA- BA)- ... para di1er u V. E"' que eu aceittJ a 
segunda ~.:nnvocaçào. N~o tr;rirei, nJo fugirei à11 responsabilidude de um homem .Jl.le, 
iniciando 11 sua vidu, começando a subir o rrimeiro degnru da vida pública, cornu 
Verc:rdor de sua terra natal, n;lo trairei uquelcs prindpio~ que: o velho Ot(r,io 
ManRabeira, meu mestre na vida pública, que Simões Filho, que tanto me enconrjou 
para trilhar os caminho~ cheio~ de c~pinho~, de cargos de quem, porventuru, escolhe, 
elege, ii vid:1 pública como ru1Jo de ser du suu existénciu. Terá V. E~• a minha modc~
tu colaboraçilo ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Valiosa coluhoruçào, 

O Sr. Lomanro Junlor (ARENA- BA)- ... pnru o upcrfeiçoamento do sistcmu 
democrático, que l: uma aspiraçilo de todos, que todos desejamos, que é um comrro· 
misso, 'JUC l: um juramento do pró1timo Governo e com que todos estaremos aqui 
acordes. E é preciso que superemos essas divergências. à~ vezes superlicinis, pam qu~: 
nos possamos ater, eminente Líder, :'iqucle essencial, àquele fundamental, que l: o regi· 
me democrático, Este, sim, é o caminho, é o·objetivo definitivo a perseguir, porque: é o 
regime da ctmvivênciu, é o regime c:m que o povo pode munife~tar-sc, é, enfim, o 
melhor para se trilhar. Se temos que pagar, às veLes, um alto preço pura viver no reJ,ti· 
me democrático, valeu pena que se pugue esse nho preço, patil que o P;ils pos~a estar' 
~oh a l:~idc de um regime que :1s.~egurc a todos u participuçào nus decisões nacionai~. 
E~tà atendida :.r convocaçilo. V. b.• me terá aqJJi sempre pura dar ;r minha modesta 
conlribuiçào paru que aqueles princlpios~uc defendemos ontem se moltcrinlilcm, se 
concretizem, hoje e, sobretudo, nos dias porvindouros. · 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Eu não tinha dúvida, 
Sr. Presidente, de que o nobre Senador pc:lu Bnhia nilo havia esquecido 01o compro· 
missas politicas assumidos peruntc a Buhia e uo Pais, cm tempos idos. Mus, de 
qualquer sorte, rejubilo-me por haver proporcionado esta realirmuçào do~ seus 
propósitos, no sentido de lutar pelo aperfeiçoamento desta democracia no nosso Pais, 
S. Ex• fulou no preço que l: preciso pagur pura a democracia. E já que S. E;(• 
lembrou, dentre outros nomes ilustres da sua terra, o de Otávio Mungabc:ira, eu 
poderia dizer, até por uma questão dejustiÇ"J, que raros brasileiros pugaram, durante 
tanto tempo, um preço tilo alto pura que este Pais vivesse sob um regime democrático. 
Por duas vezes, ele conheceu o exílio, o exflio amargo, o exilio frio, o exílio cruel. Por 
duas vezes, ele foi expattiudo, E, seguramente, nllo suportou esses sacrificios, para 
que a Nação brasileira viesse a experimentar as deformações autocrâticas, que depois 
veio a fazer, Espero que: os erros do passado nào voltem, e o futuro venha a propor· 
cionar apenas as realizações efetivas dos principias dcmocrâticos do nosso Pais, 

Antes de encerrar, Sr, Presidente, não poderei furtar-me: de ouvir a voz de Muto 
Grosso, que vem pela palavra do Senador Stildanhu Dcrzi. 

O Sr. Sald1nhJ Drn:l (ARENA - MT) - Nobre Lfder Paulo Brossard, serei 
rápido c me furtarei de fazer os elogios que V. Ex• merece. Pela amizade c udmiruçllo 
que dedico a V. Ex•, esses elogios tornar-sc•iam 'otalmentc suspei1os, Mas congratu· 
lo-me com V. Ell• e a nossa soliduricdade nu hora em que vem, pela tribuna desta alta 
Casa do Congresso, clamar por medidas de cmerg~nciu que, realmente, atendem os 
ugricultores vitimados pela estiagem no Rio Grande do Sul, Santa Cutarina, Puranll c 
uma parte de Mato Grosso c SJo Paulo, Realmente, silo necc:ssdrius, j6, medidas que 
venham para os pequenos, sobretudo, porque hà agricultores, pequenos c médios, que 
atingiram umtt colheita de 60% do scu plantio c acredito'que, com a alta dos preços 
nessa emc:rgCnciu, eles terão cqulltbrio nesta situaçllo. Hlt, todavia, pequeno5 e médios 
que perderam totalmente u sua safra cm dctcrminadus regiões desses Estudos, e estes 
devem ser iiUlliliados imediatnmentc. Embora haja o PROAGRO, que lhes vem 
ntender <tpenas com 80%, ~preciso que esses 20%, compromisso.~ que: eles nllo têm con• 
diçõcs de solver, sejam parcelados a longo prazo, e, sobretudo, uma medida que 
V. Ex• pede, que é a mais justa, que é u necessllrin, que é emergente, u de dar possibili· 
dude ao pequeno agricultor que rcceb11 do Governo como cdntribuiçllo grntuitll, pelo 
esforço que esu\ fuzendo pura construir a grandeza desta Plltria, dentro da ugricultu• 
ru. E preciso que ele tenha esses recursos rara a sua manutem;llo at~ a próxima safra. 
E preciso ser estudada essa emerg~ncia, com toda a urg~ncia, u lim de que se dê esse~ 
meios ao pequeno agricultor, como donativo-contrlbuiçilo, agradecimento mesmo do 
Governo, do Pais, pura que ele possa sobrcvi\'cr. 

O SR.J•AUI.O BROSSARD (MDB- RS) -Investimento social, 

O Sr. S1ld•nh1 Dcrzl (ARENA - MT) - Isso ~ fllcil c jd hll precedentes, cm 
outras ocasiões, cm outros Estudos, com catdstro(c iguul, c:m que derum um número 
"x", se nilo me cnguno, de 600 cruzeiros por hectare plnnllldo;"tipo donç/lo, e lhe 
prororcionundo um cmprtstimo, tumbtm, ntftulo de cupitul de giro, pnra continuur 
os seus scrviço5 nu terra, desestimulando·o u n/lo ubundonnr u terru, 

O SR, PAULO DROSSARO (MDD- RS)- E5sc ~ o uspccto que deve ser 
rc:ssalludo, 

O St. S11ldanh11 Orrzl (ARENA- MT)- O ugr!cultor, todos nós !iubemos, ~um 
teimoso, mus putriotlr, que tem umor à terra, c só irll ruru u bclru dn~ cidude~. puru n 
desconforto, paru o uhandono nos cuscbrc~. nus fuvelus, se o Governo nilo lhe der 
meios rurtr pcrmunecer nu terru, Mesmo com menores pns5ibilidudes, com mcnore~ 
rccur~m, ele tem urnor l'lterru c~ putriotu. Etc licurll nu tc:rru. Con~rutulu·mt.: com 
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V. Ex• .. O Governo deve'tomil.r, de i~cdinio, com n mâximn urgtnciu, essa~ mc:didns, 
pnrn,nmparnr esses brasileiros que foram sacrifiçados, esses bra•ilciros que trabalham 
relu grandeza de nosso Pátria. 

· O Sr. Enláslo VIeira c MOo - SC) - Nobre Senador Pnulo 8ros.~ard, v. E.:• . 
me permite um rápido nparlc, cm rclaçll.o à incervcnçll.o do Senador Saldunhu Dcrzi'! 
(Aucntimcnto do orador.) O PROAGRO oferece o sesuro, mas do crédito, c para 
uma parcela de ugricult~res, Estamos a defender o segur11 à produção para todos. 

O Sr. Sol4onho Deni(ARENA- MS)- Muito bem I 

OS~. PAU. LO BROSSARO (MDB- RS)-Sr. Presidente, como um temu qui: . 
me pareç1u tão Simples c Ulo brcv.cmcnte poderio dele tratar. despertou- c fclizmenlc 
- a atenção dos Srs. Senadores,. c çomo a minha presença na tribuna, ·afinal de 
contas, se prolongou por mais tempo do ~uc cu imasinnva, 

A observação que: fez o nobre Senador Evel4sio Vieira t: cxata. O PROAORO 
rcalmc~tc cobra o crtdito c pane do crtdito. AI~ porque, geralmente os financio· 
mentes são· inferiores aoa custos reais. Mesmo quando integral, ainda assim, ele cobra 
nllo plenamente, mas aU: 80%. Nilo se trata dessa mc:djdn. AI~ porque, quem faz o 
PRO AGRO j~ es1t1 beneficiado na medida cm que: ele puder beneficiar ou que cfc:tiva· 
mente bcncficlar,,Gcralmcnt.:: sllo os agricultorcsjfl um pouco mais desenvolvidos que 
fazem o PROAGRO. 

Insisto neste ponto, Sr. Presidente. Tenho " honra de ser tambl!m agricultor. 
Poderia dizer ao Senado Federal, se: fosse o caso, que o meu prejulzo é superior à mé· 
dia a que me referi de inicio, NAo Citou aqui falando no meu caso c daqueles que c:stlio 
no meu caso, porque pessoa.s como cu têm outros meios, têm outras condiçõc~. Ainda 
que .o prcjulzo seja real, maior ou menor, nAo ncum na condiçrto triste de ter que 
abandonar a sua atividadc. Podem esperar, podem superar essa ou aquela colam ida· 
de, esse ou aquele insucesso, Estou falando daqueles que têm toda a suo atividade 
cconõmica c, por t:;onscguin•c, todas us suas condições de vida dependentes de um 
pequeno trato de terra c que, sofrendo um prejuizo intenso, como estão a sofrer, 
fiquem realmente impouibililados de enfrentar as dcspcsus mais elemcnHHcs, pró· 
prias c da família, c que, por isso, tangidos pela c~Alamidadc, podem ter que: abundo· 
na r a sua pequena Propriedade, indo cm busca da miragem de uma solução que as 
cidades lhes possam dar. 

O Sr. LeUe Clla~tt (MOO - PR) - Senador Paulo Brossard, gostaritt de 
apartcá-lo para reconhecer a pertin~ncia c oportunidade do discurso de V, Ex• 
(Assentimento do orador.) Quando ao cr~dito de subslstênc:ia para os pequenos la· 
vradorcs, invoco qucj4 existe- a Lei n' 4.492- que estabelece o penhor rural. Para 
casos dessa natureza, os bancos, As vezes, ttm at~ a obrisaçào c o dever de clastccer o 
vínculo pignoruticio às &afras futuras. Isto para evitar situações de emergência dessa 
natureza a que n9s referimos. E hA o aspce1o para as si,uações de normalidade. No~ 
últimos tempos, o Governo, fllZ alarde do financiamento que concede. Mas não~ isto 
de que o lavrador carece apenas. De que serve a repetição constante de 
linanciamentos7 H ti lavradores que cslão com vinte hipotecas - hipotecas sucessivas 
- verdadeiramente apavorados c inseguros, dianlc daquele umontoado de compro· 
meti mentes, quando o que se pretende t o preço justo quando há a produção, c o 
pagamenlo imediato do seguro quando a frustraçAo ocorrer. Entretanto, além de não 
cobrir convcnienlcmentc as despesas, o PROAGRO é pago muito tempo depois da 
ocorrCncia. Enquanto isso, o d~bito fica gerando juro5 contra o lavrador. E o contrato 
de seguro - o PROAGRO nAo passa de um contrato de seguro - é um contrato 
aleatório que deve ter aplicaçllo imediata, isto t, o pu~amcnlo deve incidir sobre o 
débito no momento cm que a ocorr~ncia se realiza. O pronunciamento de V. E.'(• é de 
inteiro cabimento c estâ sendo ansiado pelo Sul do Pais, porque realmente o Ougelo 
houve c u seca foi muito acentuada cm nossos Estados, inclusive no Paraná, como 
V. Ex• subc. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) -Agradeço o upurtc do nobre 
Senador leilc Choves. 

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento, felicitando·me pela boa acolhida, 
pela simpática ucolhida c comprccnsllo que logrei obte:r nesta tarde. Estou certo de 
que, se dependesse do Senado, a soluçllo seria udotuda hoic. 

Dirijo estas paluvras ao Governo que amanhi\ se vai ·instalar no ~ais, requerendo· 
Jhc CSIU!i providênciaS, Sno providtncius excepcionais para uma SltUuçllo tamhém 
cxccpcionnl. (Muito bem! Palmas. O orador~ cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Evundro Carreira - Jollo Basco - Raimundo Purcnte - Gabriel Hermes -
Ale~undre Costa - Henrique de Lu Rocquc -José Su.rney - Pctrónio l'ortellu -
Cc:sar Culs- Milton Cnbrul- Aderbul Jurcmu- Murcos Freire- Teotónio Vilela 
- Gilvan Rochu- Pussos Porto- Jutuhy Mugalhnes- Lomanto Junior- Hugo 
Rumo~- Roberto Saturnino- Itamar Franco- M urilo Duduró- Amurai Furlun 
- Henrique Suntillo - Benedito Cnnclus - Vicenle Vuolo - Juison Barreto -
Lcnoir Vurgns -l'edro Simon- Tauo Dutru. 

O SR. I, RESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesu, projeto de lei que scrfllido 
pelo Sr. I~·Sccrctflrio. 

E /Ido (J stgulrttt 

PROJETO DE I.EI DO SENADO N• 17, DE 1979 

·Dili nova redacio ao art.lil da Lei n• S,68l, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orainlea dos PartldOt PoUtleot). 

O Congresso Nacional decreta: 

· Art. lt O art. 62 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (lei Orgãnicu dos 
Partidos Políticos), passa a vigorar com a seguinte redução: 

''An. 62. Somente poderão filiar-se ãos Partidos os brasileiros que 
· estiverem no gozo dos seus direilos politicas," 

Art. 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçllo. 
Ar\. 3• Revogam·sc as disposições cm contrArio. 

JuarUJeacio 

Nllo se compreende que continue cm vigor o item 11 do art. 62 da Lei Orgânica 
dos Partidos Polfticos, pelo qual os brasileiros que tiverem sofrido suspcnsAo dos 
direitos politicas, com fundamento cm alo institucional, nAo po\lerão filiar-se aos Par
tidos. 

Trata·sc de uma norma injuridicu, pois pretende que 11 punição se prolongue, por 
tempo indeterminado, al~m do prazo da pena cominada. 

E um dispositivo que agride a nossa cullura jurídica, justamente na hora em que 
o Congresso Nacional t chamado a colaborar n.il moderni:açlio do Códi~Õ Penal c do 
Código de Processo Civil. 

Ora, terminado o pcriodo de suspensão dos direitos politicas, é óbvio que a 
pessoa readquire, plenamente, o seu statur de cidudllo. Podcrà, cvidentcmcnle, ama· 
nhll, embora filiada a um partido politico, ser privada de candidaiiiNC a um posto elc
livo, se estiver enquadrada cm qualquer dos casos previstos na Lei das Jnclegibili· 
dades, como por exemplo acontece com o que foi simplesmente denunciado por crime 
contra a segurança nacional, a ordem politica c social, a economia popular, a rt: pübli· 
ca, a administraçJo pUblica, ou o património, o que,jA pc1r si,~ um disparatcjuridico. 

Por outro lado, como cstâ redigido no momento, o art. 62 da Lei Orgânica dos 
Partidos Politicas, encerra uma contradição gritante, pai, ao lempo que prevê a filia· 
ç.!lo dos brasileiros que cslivcrcm cm gozo dos direito~ politicas, no item seguinte 
prolbc a filiaçlo dos que embora no sozo desses direito:., tiveram-nos suspensos, no 
passado, por força de alo institucional. Ou se tem ou nào se tem a sua cidadania. O 
mcio·termo,juridicamcntc, t: impossfvel. 

Pelo que, acrcdhamos que este projeto vem ao encontro do aperfeiçoamento de 
nossas instituições dcmocrtlticas, 

Sala das Sessões, 14 de março de 1979,- Humbtrto luccn1. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•S.68l, DEli DE JULHO DE 1971 

Lei Orgânica dos Ptrlldos Polfrlcos. 
.... ·········· ............................................ . 
.. ····················· ... , ........................... , ... . 

Art. 62, Somente poderão liliar-se aos partidos os hrnsilciros: 
I -que estiverem no gozo dos direitos politicas: 
11- que ni\o tenham sofrido susp~nsi\o de seus direitos politicas, com 

funtlumento cm Ato 1nstitucional. 
............. ' .............................. ' ........ ' ..... ' 
......................................... ' ................. . 

f À ComiuiJo tlt CrmJ/Uuiçào t'Justira.l 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto que acah<~ de ~cr lido ~cr:i 
publicado c remetido ti comisslo competente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esttl finda ;I Hora do E).pedi.entc 
Pana·seà 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•la, DE 1912-COMPLEMENTI<R 

(De aulllriu do Senador Franco Montoro) 

Exc:lul das lncltilbllld•dr!l 01 CI!IO!i de slmph•!!. dcnúnch1, modlnc1mdn a 
alfnca n do lndao I do arl. 1~ d1 Lrl Complcml.'ntir n• 5, de 19 de abril dl' 
mo. 
And11mrnto: 

~5·'11·n- Udo cm Plcnhrio e despuchadn n Comissão de Con~titui· 
cwno c J ustiçu. 

Constum do proce~so: l) l'areccr do Rclutor, Senador Jm~ Aultusto, 
rejcitudu nu Cmnhsilo de Constituiçilo e Justiçu, que conclui pclu cnn,ti
tucionulidudc c juridicidudc, nos termos de SuhNtll utivo 4 ue uferc=l'C. 

~ • 
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Designado Relut\u do vencido o Senador Eurico Rezcnde. 
1) Requerimento nY 128, do Sc:nodor Franco Montoro, de inclu~~o 

du mutéria em Ort..lcm do Dín. 

A5 muttrias constantes dos itens n9s I a 8, conforme consUI dos nvul~os du Or· 
dcm do Dia, foram inclufdas cm puut11 purn que o Plenário delibere se us mesmas 
devem ou não ter prosseguimento cm sua tramituçilo, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento du tramitução do projeto, quc:i· 

rilm permanecer sentados. 

O Sr. Humbtrro Lucena (MDD- PB)- Peço u p;:~luvra pela ordem, Sr. Prcsi· 
dente. 

O SR. I"RESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem n palavra o nobre Senudor Humber· 
. to Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Pela ordem.) - Inicialmente, 
indago a V, Ex• se nilo deveria estar presente nu Ordem do Diu, também, o parecer a 
que alude o avulso, emitido uo projeto pela Comissão de Constituição c Justiça, 
devendo, neSJe caso, ser a matéria retirada da pauta, pura que a ela volte com o pa· 
rc:ccr, u lim de que a Casa dele tome conhecimento, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Assessoria informa que nllo ~:xiste 0 

parecer do Relator, porque esse foi rejeitado na Comi,silo. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Nobre Presidente, sem querer dialogar 
com a Mesa, próprio avulso diz: "Designado Relator do <Jencido o Senador Eurico 
Re:zcnde", 

De forma que há um parecer, que é o parecer do Senador Eurico Rezcndc. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O parecer do Senador Eurico Retende, 
que é ... ato vencido, nilo existe. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Então, o avulso está incorrendo em ui· 
gum erro. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Comisslo não !>e reuniu para apreciar 
esse parecer do Senador Eurico Rczende. 

O Sr. Humberto Lucrnu {MDB- PB)- Então, Sr. Pre~idente, peço a paluvra 
pura encaminhar a votuç!lo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a pulavra ao nobre Senador 
Humberto Lucena, para encaminhar a votação, 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para encuminhur u votaçno.)
Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

A nprcs~ilo que mais se tem ouvido nestes últimos tempos, sobretudo às véspe
ras da posae do novo Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, é 
"abertura polfticu". 

Então, a mim me parece incr(vcl, que um projeto dessa natureza, de uutoríu do 
nob~ Senador Franco Montoro, que se destina a ••excluir da Lei das Inelegibilidades 
os casos de simples denúncia, modificando a aJrnea "n" do inciso I do art. I' da Lei 
Complementar n9 S, de 29 de abril dC 1970", nlio continue nu suu tramitação paru 
efeito de apreciação dos nossos nobres Pares. 

Como sabe V, Ex•, o dispositivo que o nobre Senador por Silo Paulo tenta altc· 
rar é altamente draconiano, c está redigido nos seguintes tc~mos: 

"Art.l' S1oinelegfvcis: 
I- p1-1ra qualquer cargo cletivo; 
n) os que tenham ~ido condenados ou respondam a processo judicial. 

instaurado por denUncia do Ministério PUblico rccebidu pclu autoridade 
judicitlriu competente, por crime contra u segurança nacionul e a ordem 
política c sociul à cconomiu popular, à fé pública c à udministtução públi· 
cu, u património ou pelo delito previsto no art. 2~ de!oUI Lei Complcmcn· 
tu r, enquunto rtllo ltbsolvidos ou pc:nulmente reubilitadollo." 

Em outras pu lavras, Sr. Presidente, estu norma desrespeitou, intcimmcntc, no Di· 
rcito Eleitoral Brasileiro, u nossa trtldiçllo que sempre foi, u de se tornur IIIC'Irgil'l•l 
ilquele que fosse condenado, por senlcnça irrecorr{vcl,'nos processos puru u upuruçi\o 
desses crimes. 

Esse dispositivo visado pelo projeto do nobre Senudor Frunco Mon10ro tem cn· 
~c judo uma ~êric de perseguições polflicas, pois nilo hrt Estudo cm que ni\o ~e ~aiba da 
instuuraçilo de um processo contrn um ex-prefeito municipal com u lirutlidudc: Unicu 
de torná-lo lnC'/egiwJ, u partir do rccc:himcnto da denúncia, pura futuro~ pleitos elci· 
ln ruis. Isso, por exemplo, .só pura referir· me uos crimes contra u udminbtruçi\o pübli· 
cu. 

Dul por que cu, nu uusencia do Scnudor Frunco Montara, que é autor dest<t 
proposiçno, apc:luria à nobre liderança da Muioriu, no sentido de que fosse muntidit u 
trumituçi\o dc:sli\ mutériu pura que, afinal, no diu upropriudo, examinando o ~c:u m~ri· 
to, o Plcmttrio, nu smt soheruniu,~ic~se u opinur 5obre elu. (Muito bem!) 

O Sr. Murllo Datdaml (ARENA - MG)- Sr, Pre~idc:nte, pt:ço u puluvnt puru 
cncuminhur u votuçi'lo. 

O SR, I'RE.."IDENTJ·: (Nilo Coelho)- Tem 11 p;tluvru o nohre Scnudor Muriln 
lluduró, puru encuminhar 11 votuçQo. 

O SR. MURILO DADARO (ARENA- MO. Pura cncuminhur 11 vutaçQo.)
Sr. Pre5idcnte, Srs. Senadores: 

Por mais sérias que sejum a~ ralÕC!i adulidu~ pelo nobu~ Seuudor Humberto 
Lucena, o projeto recebeu parecer pelu inconstitucionalidade, o lJUe nm levu a su~tur 
ou u trnncur u sua tramitaçao, cm decorrCnciu de um uccrto feito entre u~ lidcrançu~. 
que p>~ctuuram arquivar todos os projetas que tcnhnm parecer contrArio. 

No caso especifico, 5tabc:·sc que us dircções dos dois Partidos estão promovendo 
entendimentos, no sentido de promover u consolidnçào du lcgislaçào partidl'lriu e da 
lcgislaçJo eleitoral, oportunidade cm que esse ussunto sc:ria tnnado com u atcnçJ.o e 
com 11 seriedade que merece, fora deste projeto isohtdo, que foi apre~entudo jl'l hl'l 
accrcu de sete unos, c nllo leve u sou tramitu~ào normal, nesta Casa. De forma que, 
atendendo uo que foi pactuado, u Maioria opinar{\ pela tramitaç;lo do prOjeto. 
(Muito bem!) 

O Sr. Olrm~ Card010 {MDB - ES) - Sr. Presidente, peço u pnlnvru pura 
encaminhar u votuçllo, 

O SR, PRESIDENTE {Nilo Coelho) - Concedo a puluvru ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para encaminhar a votaçilo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Paru encaminhur a votação,) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; 

O nobre Senador Humberto Lucena fez um apelo ao Plenário no sentido de ser 
garantida a tramitação do p~ojeto, porque este pretende expungir uma violenta 
disposição de lei que atinge os denunciados com a inclcgibílidade. 

Nós que somos da OposiçBo, do ludo de cll, isto é, daqueles que enfrentam 
também a mtt·vontude dos Juizes, nas tri:s ou quatro mil Comarcas dC5tc imenso Bra· 
sil, que, às VCZC5, nos defrontamos com es~a situaçilo, aquele cundidnto denunciado 
apenas pelos Promotore:o, Promotores que são nomeados c localizados nus Comurc;ts 
por vontade dos Partidos politicas, do~ chefes da ARENA. Eu ARENA que colocu, 
que classilica, que transfere: o Promotor PUblico. Pois bem, o Promotor Público 
denunciando qualquer um cundidato a Scnudor, u Ocputudo Federal, ou qualquer 
candidato a Deputado Estulluul, o candidato cstnr{\ fulminudo c, sob o gUante da 
inelegibilidade, nilo pode:fl participur dus eleições. Isto t uma <Jiolência. 

Quando cu estava n<~. Câmara dos Deputados, membro de umu Comissão Mista, 
jâ discuti o cu!io das inelegibilidades aqui no Senado, 11quela época. Ti\'e ocusiilo, Sr. 
Presidente, através de uma emendil, de reformular e~~c jui.w de ~c colocar sob o 
güantc do Promotor PUblico, sob a simputin do Promotor PUblico, sob os condiciona· 
mentos do Promotor Público as candidaturlls muis uutCnticas do nm.io interior, 

V, Ext, Sr. Presidente, que tem a sua busc nats burranc:as do São Fruncisco, ou 
melhor, estou até diminuindo V. Ex•: V, Ex• tem a sua base em todo o território de 
Pernambuco - daquele Pernambuco que nao tem as vuntagens da Bahia, que tem 
7,9% dos incentivoslíKais- Pernambuco conta apenas com 1,8%. V. Ex• tem que 
corrigir isso, essa discriminnçno violenta cm favor du Bahiu. V. E~t• que tem u suu 
rumflia na Petrolina, eua comarca pulsantc, esse núcleo de civilizaçao no interior de 
Pernambuco, pois bem, 14, um Promotor que apresentar uma denúncia qualquer 
contra um candidato, denúncia por um crime qualquer, por umu irregularidade 
qualquer, por uma infraç.llo penal qualquer, o candidato estA fulminado por inelegi· 
bilidadc, 

Nllo sei o porque de inconstitucional deste projeto. O nobre Senador Humberto 
Lucena estll querendo garantir a sua tramitaçJo cu liderança ditAR ENA se ergue c 
fulmina logo, dizendo, porque l: inconstitucional, que nAo podcrd haver a trumitnçào 
desse projeto que expungc, que urr;~nca, tira, erradica essa figura sinima de ineh:-· 
gibilidudc por denúncia apenas. Se o Juiz u'eit4·1a, neste caso jâ t outro undumc:nto, 
A denúncia é uma peça inicial. 

Faço um apelo ao nobre Senador Murilo Budaró- que também é do interior, de 
Minas Nova, o núcleo dele no interior e hoje um nome estuduul, hoje nté nacional-: 
é a tramitaç<)o que queremos, upenas. E uma cnormidude o Promotor denunciar c o 
cidudllo licur impedido de participar du eleição, qunlquer que ele seja, O Promotor 
pode dc:nunciur até o padre c: este torna-se inelegível, denunciur o ~ucri~tào, \lS pu~· 
tores de qualquer denominação religiosu, se denunciudos pc:lu l'romotur, cum a ~~1a 
má vontade, a sua antipatia, liquida com o cidadito, 

Então, faço um apelo no 5entido de que "os vento~ du liberdade" que ~cmrrc 
~oprurum cm Minas Gerais, soprem, tumbém, às vhperas du posse, Sr. Pn:~identc, cm 
que Minas Gcruis scró governada n~o mnis por um mineiro, mus por um piuuiensc, 
Isso n;lo é nenhuma diminuiçllo, mus é a respeita dos "ventos du liberdude" que 
nunca sopraram lll e, ugoru, estllo S(lprando c ~oprum lumbtm aqui nu Plenl'lri(l. O 
apelo é pura que S. l!x• retifiquc: u sua .atitude c uccitc u trtamituç:to t.lo Projctu, 
porque nó5 estumos querendo tirar, decepar, uma cnormidude dc:~te projch.>- é a 
inc:lcgihilidude por denúncia, 

Era isto, Sr. Presidente, o que dcsc:juvu dizer. 

O Sr. Murllo Bad1n!i (ARENA - MG)- Sr. PrC!Iidcnte, peço u pulavru, pclu 
ordem. 

O SR. PRF.SJDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u puluvru, pelu urdem, uo 
nobre Scnudor Murilo 1Judur6. 

O SR. MLJRJI.O DAUARO {ARENA - MG. Pelu ordem. Sem revis~o u,, 
1lrudor.)- Sr. Presidente, 11 retórica do nobre Senudor Dirceu Çurdnso, me ~cthu 
mas nihl me convence, até porque c~te projeto jt'l !Cm 7 uno~ de trumituçllo c nlln 
utcndc n nenhum preceito de cconomiu proce~suul. Mus, cm homenuijem h 11ohre Opu· 
siçllo e, sobretudo, porque de mto u Muiorin, ontem, propôs u dlscu~sllo de tndil t:~tu 
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tcmâtica polémica, que constitui o manancial c a muniçllo permanente da sloriosu 
Oposiçllo, aprovamos o leguimento do projeto. (Muito bem! Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votaçAo. 05 Srs. Senadores que apre· 
vam u tramitaçllo da matl:riu, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Está aprovada, 

O SR. PRESIIlENTE(Nilo Co<lho) -fiem l: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•12l,DE 1974-COMPLEMENTAR 
(De uutoria do Senador Adalberto Sena) 

Modifica a rc:daç!l.o do art. 49, da Lei Complementar n' li, de 25 de 
maio de 1971, c dA outras providencias. 

AndJIMtUo: 

15-1()..74- Lido c despachado As Comiuõcs de Constituiçilo c 
Justiça c de lcgialaçAo Social. 

23-4.75-0 Senador ltalivio Coelho emite parecer, na Comissão de 
ConstituiçAo c Justiça, pela c:onatitucionalidadc c juridicidadc, 

12·5·75- Aprovado o Requerimento D' 169, de 1975, do Senador 
Accioly Fílho,JOiicitando que o Projeto tenha tramitaçio conjunta com o 
Projeto de Lei do Senado n' 21, de 1975 -Complementar. 

2·10..75- Aprovado na Comissão de Lcgialaçilo Social parecer de au
toria do Senador Mendes Canalc, favorAYcl, 

3·12·75- Aprovado na Comisdo de Serviço Público Civil parecer 
do Senador Gustavo Capancmu, favorAvcl. 

A Prcsid!ncia esclarece que cata propoaiçilo tramita cm conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n• 21, de 1975- Complementar, conS-tante do item n• 3, da Ordem 
do Dia. Neat<~s condições, a aprovaçio do item 2, implicará, igualmente, a 
aprovação do item 3. 

Em vota'iilO. 
Os Srs. Scnadorea que aprovam o prosseguimento du tramitaçAo do projeto, 

queiram permanecer tcntadoa. (Pauaa.) 
Aprovado. 
As mat~riaa proascauirAo cm seu curso. 

E o stguinlt o lttm ff' J do paul a: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•ll, DE 197l-COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Josl: Sarncy) 

Dispõe sobre u aposentadoria por velhice dos bcnefici4rio~ do Pro· 
grama de Aasistência ao Trabalhador Rural, alterando o art. 4' du lei 
Complementar n' 11, de 25 de maio de lCJ71, 

Andamento: . 
18·3·75- Lido cm Plenário c despachado às Comiuõcs de Con~tilui· 

ção c JuJtiça, de LcsislaçAo Social, de Serviço Público Civil c de Finanças. 
23475- Aprovado na Cominllo de Constituiçôlo c Justiça parecer 

do Senador Nelson Carnmo, pela conatitucionalidadc c juridicidadc c, no 
ml:rito, pela aprovaçôlo, com voto vencido, cm separado, do Senador Or· 
!ando Zancancr quanto A constitucionalidade da mbtl:ria, 

12·5·15- Aprovado o Requerimento n• 169/75, do Senador Accioly 
Filho, solicitando que o Projeto tenha tramítaçllo conjunta com o Projeto 
de Lei do Senado n' 125,dc 1974- Complementar. 

2-IQ. 75- Aprovado na Comissllo de lcgislaçllo Social parecer do 
Senador Mendes Canalc, ravorávcl. 

3·12·7$-Aprovado na Comissão de Serviço Público Civil parecer 
do Senador Gustavo Capuncma, pclu prcjudicialidadc. 

O SR. PRESIIlEJIITE (Nilo Coelho) -110m 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nn8, DE 1976-COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Franco Montoro) 

Altera 11 Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de ICJ75, para permitir 
,, pagafncnto da verba de rcpn:scntuçào aos Presidente~ da1o Càmara~ 
Municipais. 

And•mtnto: 

::!2-4· 7n- Lido cm Plenário c dc:~pachudo .\s Comis.~õcs de Con~titui· 
çàn c J ustlça c de Fim1nçu~. 

24·11· 77- Aprovudo mi Comissão de Constituiçllo c Jllstiçu 'pun:cer 
Uu ScnudllT 'Jd~on Carneim, pela comtitucionlllidudc c nu mí:ritll, pda 
.lfHlWil~<ill, .;tlnl vntu \'CRdlll'· cm \!!parado, do Scnudor Uttn Lehm;mn. 

Em \1\l\~1~~~~. 

(h sr~. ScrJ.HhlfC' que ~llllCtlrdun·· t:nm o\ prth'C!~UIIlll'll\ll du Hamit:u;.\t1 d;l 

:ll.tiCrtil, ljllt:irHIII [l~flllilllCCCT \Cil llllJO\, ( f'illl~.l. l 

ReiCIIallu. 
U prtliCitl vallhl Art.JlLivo. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- 11om S: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•82, DE 1976-COMPLEMENTAR 
(De autoria do Senador Leite Chaves) 

Concede iscnçllo de impostos incidentes nos produtos industrializa· 
dos de soja, destinados à ulimcntaçllo humana. 
Andammlo: 

27-4· 76- Lido cm Plenário c despachado às Comissões de Constitui· 
çllo c Justiça, de Economia c de Finança~. , 

Em vota~o. 
Os Srs. Senadores que silo ravorávcis ao nrCl~ ... ~·· rr.cnto da tramitaçllo do 

projeto, queiram permanecer ~cntados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matl:ria será arquivada. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -l1eor. 6 

PROJETO DE LEI DO Sf "A 
(Do Senador C.& !I c. t: 

Altera c acrcsecnta dispositivo. Ul• 

ou,ubro de 1941- Código de Proccs~o f'c, 

Andamento: 

24-8·73- Lido cm Plenário c dc,..p.a..r• 
çào c Justiça. 

8·8· 74 - Lido o Parecer n• 345·\ :l ~ 
mos do SubstitutivÓ que apresenta. 

18·9·74 -lnclufdo cm Ordem do O'" t 

Comissâo de Conatituição c Justiça, lica.1do F'' 
24-9-74 - Lido o Parecer n9 4f'~·' !I 

vencido para o 2' turno regimental. 
30·10..74- Jnclufdo em Ordc:m " J:, 

com apresentação de cmcndu, voltam .... (!'T, 

Comissão de Constituição c Justiça, 
16·5· 75 - Lido o Parecer n9 SO·CCJ, to: til 

1·10·15- Lido c despachado à c,•tnl<ri~· 
Requerimento n' 448/15, do Senhor Sci1UOt 

do o sobrestamcnto da matl:ria. 
H-3·78- E anc:Jtado ao Projeto dr Lc:1 1 

termos do art. 389, inciso 11, do Regimento Ir 
6·9·78 - Volta a tramitar isol-;damt 

Projeto de lei da Câmara n' 5/78, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores •que concordam com 1l pr .... 

matl:ria, queiram permanecer sentados, (Pausa, r 
Rejeitado, 
O projeto vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE( Nilo Coclhol-110"' 7· 

PROJETO DE LEI DOSL:('.AI• 
(De autoria do Scnaoor l .a 

Altera o Código da Propricdad~ lnc.u 
dezembro de 1971). 

Andammlo: 

25-4·74- Lido cm Plenário c de~p•u:hl' 
çllo c Justiça c de Economia. 

JJ .. 5·74- Lidos os Pareceres r:•s ~2ll· 
juridicidadc c 230-CE. favorável. 

~8·6·74 -lnclufdn cm Ordem dn IJ1u • 
14·1'1·74 -Incluído cm Ordem dc1 o,,. 

aprcscnt;1ç;lo das Emendas de n9s l u t.. ~ 

Cumhsõcs de Con111iluiçi\o c Ju~tiça c: de h· 
~h-5·15- Lid(l~ os Pareceres n~' IIK·• 

n~s I. Z, J, 5 c 6 cmbor<1 con~lituciumu~. c .. 
lJQ.CE, que: conclui por Substituri.·n qu, 
constitudonulidudc c juridicidudc c, •111•· 
Suhstituti~o dn ComiJ>si\n de Econm•11a 

JD-9·75 - Dcvol~ido o Prot•·to u J • 

r<llt)c~ c.,pu~t:•~ nn ,\~·i~o nv477 /i:·,IJ,, Prt' 
1),6. 7ó - .-\ Conm~ihl dr; l:CI>IIo•llllol C o 

o~udiO:nc~ol Lio ln'lltU!IJ :'\aciol1.1lt1.1 :'wp• 
l'olt) cm wr.ll·lll,, d•1 St·nador Arn.•"1 cil' \;, 

1.,·'1·7(• .- Dcvull'ldol .\ ('.l!lli" · dt' r 
~ldtl .1t~:ndld.1 •1 Jiligc/lt:l<l. 

DE 1973 

., n' 68~. de 3 de 

'llll:u.;.o de Constitui· 

~;, o~o 'rojcto nos t~r· 

:uJo o Substitutivo da 
,uJo o • .Jrojeto, 
..:~ndt• a rcdaçllo do 

.. .JI:K' .~ssll~cCirada 
,ucm .a, àõ exame da 

..~ c:m .. nda de Plenário. 
.•. htl:uiçào c Justiça o 
:c Pi1 beiro, solicitan· 

,.ora nY 5, de 1918, nos 

u.:c lU retirada do 

c:n111 ú •. tramitação da 

<, :JI: 1974 
•':nto 

r;:, ro 5.772, de 21 de 

. •IDI~,õcs de Constitui· 

.u .:un :titucionalidudc e 

u.ltlCI'• i' tUrno, 
.J,~·u,, 1o encerrada com 

CrP "on~cqClênciu, às 

·lt:lr,., à1o Emenda~ de: 
: o'a.•nrávclll de n~ 4; 
1 ii e l =ll·CCJ, pclu 
li!TIIP fa\'llfih·cl illl 

te ) . .;onnmm, pclu~ 

''IC'l,•Ull l'clleml. 
.1 ,1n·1 mlr'l.Jt, ~ul1cita ,, 
cll~>ln .1- ISI'I, l'um 

•· 
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O Sr. 1\turllo D1daró (ARENA- MG)- Peço a j'Hllavr;•, S~. Presidente. 

O SR, PRE..'\IDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palav~n ao nnhrc Scnutlor 
M ur'1lo Bad·o~ró para encaminhur u votnçilo. 

O SR. MURII.O DADARO (ARENA- MG. Parn encnminh11r :1 \'OI<Icào. Sem 
revi silo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esse: projeto demonstra a nccc:nidade de correçilo de um a~pccto institucional tia 
maior gravidade. Ap~"escntudo cm 1976, foi encaminhado paru uma dili!li:nciu junto 
:10 Poder Executivo, que nllo foi cumprida. 

E que: o Rc:s:imento do Senado, mesmo em caso de diligCncias, suspende a 
contagem do tempo pura sua uprovnç:lo, o que é lumcnt4vcl e faz com que a Casa se 
defronte com c:xtruordintlrio nUmero de proposições dormitando nos seus nrquivo~. 
s~m nenhuma po:.sibilidade de terem seguimento, por forçu dus dificuldades m:1tcriai~ 
que assoberbam o Poder Legislativo, 

Um projeto de 1974, com uma diligencia ni\o cumprida vem hoje pura nosso 
c.,ame. Vumos opinar pelo seu arquivamento, mas ressaltando u necessidade de se 
corri~ir i~so, pelo menos no que: se refere ao problema dos pruzos pura tramitação do~ 
projc:tos na Casa, 

Era o que tinha a dite r, Sr. Pr~sidcnlc. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votaç!o. 
Os Srs, Senadores que aprovam a lramituçào da muléria queiram pcrm••ncccr 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho -fiem 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 118, DE 1914 
(De auloria da Comissao do Distrito Federal) 

Define os crimes de responsabilidade do Governador c: dos Sccrc:tá· 
rios do Governo do Distrito Federal, e dâ outras providências. 
And1mcn1o: 

.:!4~9-74- Lido em Plenário o Parecer n' 443/74, da Comissão do 
Distrito Fed~ral, sobre: o Oficio n• S/15/74, do Tribunal de Contas do 
DiMrito Federal, concluindo pela apresentação do presente Projeto. À 
Comissilo de Constituiçilo c Justiça. 

13~3·75- Arquivado nos termos do nrt. 367 do Regimento Interno. 
1.:!·5·75- Aprov11do o R.cquerimento n~ i8/75, do Senador Cólltctc 

Pinheiro, ~olicitando o dcsarquivamcnto da propo!~içJo que t dcspachadu 
Zl Comiss~o àe Constituiçào c Justiça. 

Em votaçilo o projetll. 

O Sr. Dirceu Cnrdoso (MDB - ES) - Sr. Presidente, peço 11 pala\'ra p·.~tü 
enc:aminhar a vot01çilo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com u pulu\lra, para encaminhar u volil· 
ç~o. o nobn.: Senudor Dirceu Cu(doso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. P:1ra encaminhar a votaçrlo. Sem revi· 
)Jo do orador.)- Sr. Pre!i.identc, Srs. Senadores; 

Talvez na pauta de hoje, nem nu puula do dia iniciul d:~ nos~a Scssflo Lc~i~lutiv;l, 
n;lo conste um projeto de lanHa responsabilidade c de:: tanto alcance como o que ora n 
Senado vui estudar. t o procc~so que regula o~ crimes de rcspon~ahilltlujc tlu 
Governador do Distrito Federal c dos seus Sccrctt.rios. 

Nós da Comissilo de Constituição c: Justiça já tivemos u oportunidade de c~tudar 
u rn processo de pre~taçàu de contas de um Governador <~qui de Brusíliu, ljUC foi 
ir.Qilinado de umu irregularidade mon~truosa por troca de terrenos do intcn·~ .. c do 
Governo do Município, ctltll uma construtora uqui de Brasiliu. 

Pnb bem, esse procc:'iso rodou nn Comissão de Con~tituição c Justiç<~, fi1.cmos 
tudtl p<~r<~ que se impedisse 11 aprovucllo daquelas conliLs mal prestndu~. mal refcrid;l\ 
c mnl ~ustcntadas c: o procc,so foi aprovt~do . 

.-.\~ora, este projeto regulu os crimc~o de: responsubilitlade do Governador. 
Sr. Presidente, o Govcrnudor de Brusllia movimenta soma~ violentu~. vuho~a,, 

N Jo estou aCUli:lndo ninguém. Em tese, numa. hipótese de trabalho, o Go\lcrnudor de 
!lrudliu mnnipulíl dinheiros vultosos, quantias vultosas, dotações vultosus, cr~ditos 
vultosos. Se todos o~ Govc:rnudores de Estudo têm.cominnçõcs penais qu•mdo nàu 
atendem às prescrições du lei, aqui, a Comissno quis criar uma codificação csrcdul 
paru os crirncs de responsilbrlidnde do Govcrnudor de Hra~lliu e dos seus Sccr~:ttlrios, 

Sr. Presidente, C um apelo qllt: ruço no nobre Líder da Muioria, que nos atendeu 
~um upelo hA roucos instnntcs, pura que deixe: trumitar este projeto que (: de 
saneamento moral. 

Hoje: o Governudor é d11 ARENA, umanhll scrâ do MDU, quulqucr Govcrnu1lor 
de qualquer partido tem que prestar contas du suu ~cst~o. du gc~tilo de seus nep,óeius, 
dll gc~li\o de SUa p:c:rénciu. 

Este é o upclo que faço, muis uma VC:l, à liderança minciru, Sr. Presidente, cssu 
L1Uerunçu que c:stí'l f:ucndo pllutul'l politica do Puls. Euquunto nós tivermos ulitlcran· 
~~~ piiolistu c gm'u:ha, teremos c:~~us dificuldudcs, esse climu de in~C~IITUnt;u 
!IO!'IIIl. O dia cm que volturmo~. nobre Scnudor Murilo Uadllfó, à lidcrunçu nünc'm1, 
de~~~~ 1wn te do cnrat;!lo do Brusil, 1/c~~c:\ politico~ que tanto scrvirurn c en~rundeccrillll 
u no~s;L P1\triu e toJos o.'i punido, u que pcrtenccrnto. ~eJu do PSD untigo, uu du 
IJDN. ou du PR.t11dm m rnincirns, a ~uhedoriu mineira. u Jwnorahilidmle rnincir:1, u 

equilíbrio mineiro, ui sim, porque t: isto o que c~aâ fu;r.endo falta à políti,cu nacional. 
Quero crer, Sr. Presidente, que ~e o MiniMl:rio do futuro Governo, que vui se emrm~· 
sur amanh~- algum deles eu nllo ['I05so c: nem quero nomear, mas sube V. Ex• muito 
bc:m ou mais do que c:u - fouc ocupado por politicas mineiros, como nós conhece· 
mos tantos lo: de tal relevo, o Brasil cnminhoria mah depressa c acclerudumentc pura a 
normulidade. E uma homenagem que presto à politica mineira, simbolizndu aqui c:m 
Murilo Dudaró, filho de urn ex-Ministro da Justiça, nosso compunheiro, Sr. 
Pre.~itlc:ntc, da Câmara Federal. O nobre Senador ainda nilo era nem nascido, lillvet. 
fosse menininho, pcgav;1 passnrinho I~ cm Minas Nova com a gaiolinhu, c o pui dele 
era Ministro da Justiça do Brasil e o avô tumbémj{L cru homem público de respcitabili· 
d11de, cm Minas. Que S. Ex• nbra o seu coraçJo c o seu espírito arejudo c ucehc a 
tr:unitaçJo deste projeto. Isto é um saneamento moral que: nós estumos querendo; n:lo 
estamos votando 11 uprovuçllo dele, nem n dc:.aprovuçllo~ queremos atramituçilo dele:. 
E: o apelo que endereço à sabedoria mineira, essa sabedoria que constrói em ~ili:ncio, 
essa snbedoriu que só teve força para fn:r.er o Sr. Camilo Penu, Ministro do futuro 
Governo, n:lo teve força pura mineiro nenhum mais. 

E cu espero que o dia em que voltar, cm plena curgu, a mcditerraneidadc: de 
Minas na dire:çl!.o da polítiçu nacional, nós 'cnhamos diar. mais serenos c muis trun· 
qUilos, como os que tivemos tão serenos c: tilo tranqUilos, nu época em que Ministro~ 
mineiros dirigiam o politica nacional, 

O Sr. Murllo B1d1ró (ARENA- MG)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a. palavrll uo nobre Scn11dor 
Mutilo Badaró. 

O SR. MURJLO BADARO (ARENA- MG. Para encaminhar votuçJo.)- Sr. 
Presidente, Srs, Senadores: 

A Casa percebe facilmente o constrangimento cm que me acho, porque a. conccs· 
silo da Maioria pum tramitaçilo do projeto jA estava deferida, pela importância, cm si 
me~mo, da matl:ria. 

Os mineiros sllo inOc:dvcis c:m matl:riu de cumprimento do dever. Portunto, nem 
as palavras sensibilizadoras e generosas do Senador Dirceu C:~rdoso me demoveriam 
da dccisi\o tomada, se 11 mútériu fosse para ser rejeitada . 

Vamos aprová·lu, face a sua relc:vánciu, c, de envoltos os meus melhores agra· 
dccimento~ pelas gcntilctus que o nobre Senador pelo Espírito Santo faz a minha 
modesta pessoa, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votuçllo. Os Srs. Senadores que: 
aprov11m a tramitnçilo do projeto, queiram permanecer scntudos. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9: 

Votaçllo, em turno Unico, do Projeto de Lei du Cãmar;1 nY 61. de: Pl77 
(n9 947/75, n<~ Casa de origem), que dispõe sobre in5criç~o obrigt*tória 
que deve constar do rótulo ou embalagem de: produto estrangeiro com 
~imilur no Bru:oil, c dá outrns providênci01s, tendo 

PARECER, sob n9 .:!8, de 1978, d:t Comissilo: 
-de Economia, favorAvc:l, com voto vencido dos Scnudorcs Luiz 

Cavalcante c Milton Cabr:tl. 

A Presidência esclarece que o presente projeto dever;\ ser urreciado qu:mto ao 
rnêrito L' n:'lo quanto ao prosseguimento de sua tramil<.~çilo. Foi inclu(do nu Ordem do 
Dia, face !I aprovação do Requerimento n9 JJS, de lg7H, de ;ldlti'mc:nto d~ volilçi'ln da 
ma ti: ria para u rrcsc:ntc scssilo. 

Em votacJo o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovum queiram permunccer ~cntados. (Pausa.) 
,\provado. 

E tJ MKUimt n projrto aprol'ado 

PROJETO DE I.EI DA C AMARA N' 61, DE 1971 
(nv 947·0!75, na Ca!lll de orl~:em) 

Dlspõt !itlhrl' ln1crlçilo obriKMiórlq que dcYt' con~111r do nitulo ou 
emballagcm de produto rstrllnRclro com slmlhar no Dntsll, c dll: nutnts 
prnYidêncltls, 

O Congresso Nacional decreto: 

Art. 19 Todo e quul4ucr produto c::.trangeiro com similar nucionul, qLwndo 
tlcstiniLdo :'1 CllmcrdaliluçQo interna, trurA obrigatoriamente no rótulo ou embillil~cm, 
cm CilfliCtc:rc~ destucudo5, u inscriçllo "existe produto brusilc:iro similnr". 

Art . .:!9 Pan1 aplicuçilo do disposto no nrligo untcrior, n Minist~rio du Indústria 
c do Coml:rclo divulgurA, pc:riodicumcntc:, rc:la~llo completu do' produto~ que o Uru~il 
imrurtn c que têm símilnres nucionnis. 

Arl. JY O Poder Executivo rtgulamcntnrá csw Lei, dispondo e~pcciulmentc 
sobre 11 liscalizaçào de seu cumprimento, bem como sobre us penutidudc~ uo~ infruto· 
TC-~, 

Art. 4Y Estn Lei entrarA cm vitmr nu data Lia sunpublicuç1lo. 
A ri. 5~ RCVO!llllll·~C' us disposiçt)c~ c:m contrArio. 

O SR.I'I~ESIUENTE (Nilo Coelhu)- E~l(ntadu umutl:riu con~tunte du Or<.lern 
llnDiu. 

Tem a paluvru o nobre .Scnudor Asenur Maria. 
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O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN. Pronuncia o seguinte di~curso. Sem 
revido do orador,)- Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Ontem, o trdCr da ARENA c do Governo contestando pronunciamentos do.~ 
nobres Senadores Roberto Saturrlino c Henrique Suntillo, dcrcndiu Ó modelo 
económico e ae dizia em condições de provar que o salftrio real, hoje, no Brasil, atende 
Aa neccuidadca daqueles que trabalham c que si'lo ussaturiados cm nos~u Pturiu. 

Sr. Presidente, cu venho à tribuna protcslür contru o Lldcr do Governo, porque o 
a1tlário nllo atende,., 

O Sr. Joti Lln•{ARENA- CE)- V. Ex• me concc:'dc: um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu pediria u V. Ex• apenas para me 
deixar terminar o meu raciocínio. 

O Sr, JoN Un1 (ARENA- CE)-~ quanto a aflrmaçllo de V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Deixe-me terminar o meu raciocfnio 
c V, Ex.• vai entendt·lo. 

Sr. Presidente, Srt. Senadores, o salário m!nimo, no Brasil, é um salário de 
fome, O salário mrnimo, no Nordeste, óa minha regillo, l: de um mil c vinte c dois cru· 
zeiros c trinta centavos. Este salário nllo corresponde, Sr. Presidente, a nada; o assala· 
ria do na minha rea;illo estA jogado à sarjeta do sofrimento, do abandono e da dor. 

Em 1963, antes desta Revolução, o assalariado da minha terra, o Rio Grande do 
Norte, ganhava treze cr11zeiros e cinqClenua centavos, ou seja, Aquela época, treze mil c 

•quinhentos cruzeiros. Comprava, com eue salário, dez quilos de cnfé, dez quilos de 
açllcar, dez quilos de feijll.o, dez quilos de arroz, dez quilos de carne, dez quilos de sal, 
c sobrava um suptravll da ordem de 3,02 centavos. O salário se mede sobre o que se 
leva para a dcapcnsa; o salário se mede pelo que ele compra cm utilidades; o salário 
nlo ac mede pelo volume do dinheiro que o assalariado bota no bolso. 

Mil novecentos c setenta c nove, depois dessa Rcvoluçll.o, desse milugrc 
mnravilhoso, o salll.rio para comprar 10 quilos de carne, lO quilos de café, lO quilos de 
aç!lcar, lO c:jUilo~ de arroz c 10 quilos de sallicu çom dtfkit na ordem de Crl 1.005,00. 

Trngo à tribuna dados reais c objctivos, para provar ao Udcr do Governo, para 
que, jà asara que se vai reunir, a panir do próximo mh, às autoridades rcsponsâvcis 
para a fixação do novo salário, S. Ex.• tenha cm mente que o assulariado brasileiro 
nDo pode continuar espoliado c jogado a sua própria sorte. 

Sr. Presidente, Sn. Senadores, o açUcur custavu, cm 1963, 0,09 centavos; o 
arroz, 0,17 centavos; o care, 0,09 centavos; o feijllo, 0,15 centavos: o sal, 0,06 centavos 
c a carne, 0,03 centavos. O salário era de Cri 12,42, pois de CrS 13,50, descontados 
os 8% do JNPS, o que sobrava era casa import4nçia, Então, tomundo-Sc por base a 
uquisiçlo de lO quilos de arroz, 10 quilos de açúcar, 10 quilos de café, 10 quilos de 
fcijil.o, 10 quilos de sal c 10 quilos de carne, esse assalariudo tinha um suptravlt, daquc· 
la época, de: CrS 3,02. Ora, Sr. Presidente:, Srs. Senadores, se o açUcar, que custava 
0,09 centavos, aubiu ao preço de 8,40 centavos; se o arroz subiu de Crl 0,17 para 
CrS 11,57 o quilo; se o cafb subill de Crl 0,09 para Crl 82,52; se o fcijllo subiu de 
Crl 0,15 para Crl 18,03; se o sal, de Crl 0,06 para Crl 4,28; se a carne está cm 
Crl 78,00, é lógico que o salário de Crl 1.022,21, que é o salário da minha região, 
nos dias atuaia, confrontando-ae com o salário de 1963, comprava essas utilidades 
com suptravlt c nlo compra hoje, a nllo itr com o dtflcit de Crl 544,17, c jâ agora, cm 
1979, çom odt}l<lt do CrS 1.005,79. 

O Sr. J1rbu P ... rtaho (ARENA- PA)- Permite um aparte, nobre Senador 
Agenor Maria1 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior prazer, Senador 
Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jartw Puaarlnbo (ARENA- PA)- Considero V. Ex•, c: tenho todas us 
raz.õea pa~a uu.im o contidcrar ~um advcrtádo ICill. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. Jarb1s Puaarlabo (ARENA- PA}- Acho que t uma das caructerlsticas 
fundamentais de V. Ex.• Eltava no meu gabinete, atendendo a outros compromissos, 
mas com o aparelho de som lisado c tive a impressão- c vim pcrguntllr u V. Ex• seu 
minha impressllo era verdadeira- de que V. Ex• afirmou que cu dissera ontem que o 
saltaria mfnimo é sulicicnle pura a manutenção de umu famflia brusilcira. Foi isso que 
V, Ex• atribuiu u mim? 

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- V. Ex• asscsurou, segundo cu ouvi, 
que o saiArio de hoje l: melhor do que o sulário de untc:s du Rc:voluçno. . 

O Sr. Jarbu Pa111rlnho (ARENI\ - PA)- V, Ex• estA se rc:tcrmáo u saltlrlo 
mfnimo? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- A saiArio mlnimo. 

O Sr. Jaubu PUIIrlnho (ARENA - PA) - Pois V, Ex• ouviu muito mui, c 
lastimo que tenha ouvido muito mal, porque: é um homem leal. Fiz umu dirercnçu 
exutumenlc cluru entre snlários de categorias organizadas, ou sc:ju de trubulhutlorcs 
'indiculizudoa c aalário mfnlmo. Nu hora cm que li sultario mlnimo,- peço u V. Ex• 
que se: dirija à Taquigrafia c peça o meu discurso,- ao contrArio do que V. Ex• 
ufirmu, declurci que era justa u critica que se fazia à queda do poder aquisitivo do salh· 
rio mlnimo, Muilo diferente, portanto, do que V. Ex•, infelizmente, interprct~u, A 
Unicu diferença que liz uo trutur de sulllrio mfnimo foi c:stubc~ccer duas .cutcgo.rtus de 
suJA rio mini mo, como subc V, Ex• que, ugoru mesmo, se rcfcuu ao suJA no mfmmo do 

_ICU Estudo; nó8 ulnda nllo temos- feliz ou Infelizmente- umu homogcneizuçilo do 
I 

salário mfnimo no Brasil; ainda há o salário mlnimo muis alto, pura determinados 
centros, c: mais baixos puro outros. Disse que mostrario, c estou pronto pora mostrar u 
V. Ex•, nus mesmas fontes que V, Ex• c seu Partido citam que enquanto o salário 
mini mo, o maior sulârio mfnimo vem caindo progressivamente, c continuou caindo c, 
talvez, só agora, nos Ultimai anos do Governo Gc:iscl, ele tenha melhorado c:m relação 
aos anos anteriores, o menor sulário mfnimo tinha aumentado, lsto cu provou V. Ex• 
pelos dados cstatlslicos do IBGE. Portanto, cm nenhum momento decio rei que o su· 
lârio mfnimo satisfaz As necessidades de uma fllmflía brasileira. Eu seria um encr· 
gúmeno se afirmanc: uma c;:oisa dessa. Quem é que pode: pensar que uma famfliu com 
5 dependentes pode se sustentar, inclusive: aqui cm Brlllll!ia, com I .SOO cruzeiros por 
mês? Daí peço a V. Ex• que rctifiquc o seu discurso, ou então me dê o direito da dúvi· 
da, c analise o meu discurso untc:s de fazer essa afirmativa, que é muito perigosa. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Jarbas Passarinho, recebo e 
incorporo ao meu pronunciamento o que V. Ex• acabou de afirmar. E vou além: mais 
de 90% do assalariado brasileiro recebe salârio mínimo. 

No meu Estudo, o Rio Grande do Norte, os dependentes do suJá rio mfnimo têm 
um subsalário, que é abaixo desse salârio de Cri 1.022,30. 

A cstatrsticu que trago mostra que, na realidade, este assalariado de: sulàrio mini· 
mo está comprando muito menos utilidades hoje do que comprava cm 6J: isto l: o que 
trago A tribuna. 

O jornal de hoje adianta: 

"O Senador \)arucnse acha, ao contrârio das afirmativas feitas nu 
véspera pelos oposicionistas Roberto Saturnino c Henrique S1ntillo, que, 
de 1968 pura cá., houve um indi.lcut!vcl r.::rcteimc:nto do saláriCI real c nllo ar
rocho salarial. Ele ressalvou, entretanto, que concorda com as críticas à 
perda do poder aquisitivo do maior salário mfnímo rcsional. "Na verdade 
- disse- o pcrfodo c:m que se deu essa queda foi de 1959 a 1964, quando 
tivemos governos populares c populistas no País." 

Passarinho acentuou que, na discussão do modelo económico, vai 
usar a mesma fonte de citaçã:o preferida pelos oposicionistas, o DJEESE, c 
provar que a maior perda real de valor aquisitivo do maior salário mínimo 
deu-se no pcrfodo anterior à Rcvoluçllo, 

O Líder sovcrnisla comentou, também, as criticas ao crescimento da 
dfvida externa brasileira que. a seu ver, "não deve ser analisada pelo ângu. 
lo restrito dos valores absolutos, mas levando cm consideração o dcscmpc· 
nho das exportações". "A dívida externa brasileira - disse- é perfeita· 
mente compatfvel com a pujança económica do Brasil de hoje c, quando 
comparada com 1963, é bastante favorável," 

O Sr. J1rbu P1111rlaho (ARENA- PA)- Veja V. Ex.• quanto material dei 
paru me atirur às "feras". Asara, cu. não sendo homem do MDB, naturulmcntc, não 
tenho tanto espaço A minha disposiçllo. Talvc:~ por ino a matéria tenha sido restrita 
onde nllo devera ter sido. Porque:. quando falei cm incremento dc.salário rc:al, falei 
claramente cm catc:aorias organizadas de trabalho. Isto é, o trabalhador, o operariado 
urbano, e a este, estou pronto a provar iaso a V, Ex•, foi dado um aumento real de 
salário, do segundo scmeatrc de 1968 cm diante: houve arrocho, reconheci, quando 
Ministro do Trabalho, houve uma fria interpretação da lei; a lei estava correta, porém 
a interprctaçllo é que era rria c distorcida, c fez, portanto, com que dctcrminndas cor· 
rcc;õcs salariaia ficanem abaílo at~ da inflação, porque se a correçilo fosse apenas 
equivalente à inflaçio, o valor do salário seria imobilizado; nao haveria, digamos, 
depois de 10 ou IS anos de trabalho nina11ém melhoraria, teria o mesmo salârio, se 
apenas fosse corrigido o valor da inflação, quando a polftica salarial previu, sobre esta 
estabilidade da capacidade de: compra, o crcsc:imcnto que é dado pela produtividade, 
a pllrticipaçao da produtividade, Aaora, o que diuc. realmente, c:stA ai bem truduzido; 
afirmo a V. Ex•, nobre Senador Agenor Maria, que é tão sensfvcl aos .Problemas do 
trubulhador, porque~ um trabalhador ... 

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. J1rbu Pauarlnho (ARENA- PA)- .,, afirmo a V. Ex• que, apesar das 
mensagens lindas, csuu sim, rctóricaa, que se ouvia neste Pafs, de 1959 u 1964, apc,ur 
dos aumentos nominais conctdidos de: 100% do salário mfnimo, criado por GetUlio 
Vargas, cm 1942, e dado depois cm 100%, nao duravam um uno; o que se dava com u 
mdo dirCita ao trabalhador comuva-sc com a esquerda, o que levava a UON, nu 
época, a dizer que "o Governo cru o pai dos pobres c a milc dos ricos". Pois bem, nos 
dodos do DIEESE, utilizados aqui, nesta Casa, pelo Sr. Senador Marcos Freire, pura 
justificar um projeto de correçdo saluriul scmcmul, h4 uma série histórica, publicada 
pelo próprio DJEESE, que vem desde o ano de 1950, se nilo estou equivocado, até o 
ano de 1975 -que me parece foi o ~!timo ano no quadro contemplado. E veja 
V, Ex•, lomu·sc por base lndicc 100, no ano de 1950; quando chegava-se no uno de 
1963, o lndice 100 estava reduzido a br.m abaixo de 100, quando chc:gavu cm 1964, 
bem maís abaixo ainda, depois continuava caindo. Da! a critica de V, Ex• é justu. 
Mas, o que mostrei é que a maior velocidade de perda se deu cxutumenlc nos governo~ 
que se diziam tllo umorO!.os dostrabalhudorc5, 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Entllo, Senador Jurbus l,uuarinho, 
lenho cm contu de que quatro coisas importuntcs dcvum ser discutidas sobre o problc· 
ma do modelo económico: u primciru, o Presidente Gelscl recebeu u Nuçno, cm 11)?4, 
com o dólar ~endo comprudo, àquela ~pocu, a Cri 6,55. Ele v ui entregar, umunhil, o 
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Governo com o dólar valendo o equivalente u CrS 22,72, ou seja, com o ucréscimo de 
246,87% para mais, demonstrando, com isso, a queda vc-nicul da nossa moeda. 

Em tcgundo, a agricultura, seguncio palavr11s do utuol Presidente do Banco do 
Brasil c futuro Ministro da Fazenda, apresentando uma rentabilidade de apenas 
Cri 0,98 do custo do dinheiro, da rentabilidade do dinheiro, cnquanao o dinheiro 
globalmente apresenta uma rentabilidade de CrS 9,25. O que t cspuntoso, ao ponto 
de S. Ex' confessar que é nccessàrio tirar subsidio do dinheiro, po'iquc cstno dcsvi· 
undo vultosas somas para o open m1rbt c outras csptcics de investimentos, 

O Sr, Jarb11 P• ... rlnho (ARENA - PA) - Não é propriamente desviando; 
estâo aplicando, O que tamb~m 11~0 aprovo. Não se trata de desvio, porque dá u 
impressão de surrupiar, como dizia o Padre Vieira. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Levando pura aplicar na Agricultu· 
ra, segundo ele, c desviam para aplicar cm outro sctor. 

Em terceiro lugar, a defasagem do salário do trabalhador, classe que defendo 
desde que aqui cheguei,~ de CrS 1.005,69; o que ele ganha hoje~ o próprio custo de 
utilidade, 

O Sr. Jarba• Puaarlnho (ARENA - PA) - Mus a Maioria nilo cst:i contra 
V, Ex• nesse ponto, V. ~· pode at~ contar com o apoio du Maioria para que 
façamos coro comum. Nós precisamos melhorar c.uc quadro, pois reconhecemos que 
esse quadro existe. Agora, o que não ~justo~ sacrificar um companheiro, dizendo que 
ele declarou que o salário mlnimo ~capaz de suprir as necessidades de uma famflia. 

O ~R. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Em quarto lugar. puru que V. E•• 
tenha uma id~ia desse modelo económico, a divida externa era, cm 1974, de I 7 bilhões 
c 300 milhões de dólares. Sua Exceltncia vai entregar amanhila Presidência, com uma 
divida externa de 3 I bilhões de dólares. 

O Sr. Jarbu Pa•rlnho (ARENA - PA) - N!l.o sei se o meu colega c~t:i 
fazendo um elogio do Governo M~dici, ao qual cu pcncnci, porque todas as rc· 
fcrancias alo de 73/74 c: o dólar era seis cruzeiros. Mas, de qualquer maneira, é um 
elogio de uma pane da RcvoJuç!l.o. Eu acompanho V. Ex• ao ouvi·lo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Muito obrigado. Esse~ o modelo 
que proporcionou a Ascnor Maria vir pRra a tribuna trazer essa realidade, Primeiro, é 
a desvalorizaçlo sradativa da nosaa moeda. Jâ agora, cm março, ela caiu quatro 
vezes. Dcvcrnos dar oportunidade para os exportadores, ou importadores: mas, para 
o Pais como um todo, 6 uma situaçilo dc:licadfs•ima, porque na proporção cm que se 
desvaloriza a nossa moeda, pa$1amos a pasar mais caro c a comprar mais curo. 

O problema da agricultura 6 ainda mais melindroso, porque a sua rentabilidade 
nlo chcp a qm cruzeiro e a rentabilidade do dinheiro, globalmente, passa de 
CrS 9,25. Como 6 que podc:remoa praticar a agricultura se amanhll o Governo tirar o 
1Ublldio ao invcatimcnlo rural? Pcrsunto à Casa e ao Governo: quem é, neste Pais, 
que tendo o teu dinheiro limpo vai aplicá-lo na aaricultura, se a agricultura t dcfici· 
tAria? Ou o Oovcmo financia csaa agricultura, ou o Governo dá condições de um fi· 
nanciamcnto altamente 1ubsidiado, ou vai cair a produção agrfcola no Brasil. Vai cuir 
por que'? Porque ninautm pode aplicar dinheiro numa aaricultura dcficiu\ria. Quem 
diz isso nlo 6 Agenor Maria, quem alirma to atual Presidente do Banco do Brasil. 

OSr.J ... Uu(ARENA -CE)- P<rmiteV. E•• um apanc? 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Com o maior prazer, nobre Senador 
Josl: Lins. 

O Sr.J ... Uu (ARENA -CE)- Nobre Senador Aacnor Maria. V. El<• deve 
obaervar que, cm qualquer pais do mundo, cm desenvolvimento franco, as taxas de 
crescimento da agricultura slo normalmente Inferiores às taxas de crescimento da in· 
d~stria c acrviços. A elasticidade, renda na ârca da agricultura nlo ~ iguala de outros 
sctoru; no entanto, as taxas de crescimento da aaricultura, neste Pais, tCm sido eleva· 
das desde 1971. EJecto, 6 claro, nos anos de crise climAtica. Ora, isso só se pode canse:· 
guir atrAvb de investimento, atrav~s da formação bruta de capital fixo, atrav6s de 
mAior produçAo, cm su~a. De modo que se há sctorcs na economia agrícola que real· 
mente CArecem de maior incentivo do Governo, sobrc:~udo na ArcA da pequena pro· 
priedadc: c nat rca:iõcl mais pobres, 6 certo tambt:m que o desempenho da economiA 
brasileira, de modo nenhum vem deixondo o Pais cm situação diOcil, como diz V. Ex• 
Com as novas politicas do Governo que se: instala, possivelmente teremos ainda 
melhores desempenhos do que tivemos até hoje, porque= o Pafs tem largas possibilidu· 
dcs nesse campo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - O PIB. neste cuso. eminente 
Senador José Lin1 6 u mcsmu. coisa que u rcndapercaplta. 

Eu nllo concordo ~que ae qucir11 tirar o subsidio 11 uma agricultura que todos rc· 
conhecem ser sravosa ou deficitáriu. Se o Governo tirar esse subsidio, como 6 que nós 
vamos poder produzir'! Ninguém pode pegar o seu dinheiro limpo c seco c uplicur cm 
ulgodDo, cm sisai, aplicar realmente cm todos os produtos, já que no Nordeste eles sào 
quase que deficitários. V, Ex• foi superintendente du SUDENE c reconhece que 
todos os produtos produzidos na ugriculturu nordestina são gravosos c, cm última 
insUlnciu, tornam•sc dificitários com u ultu tributação que violentou 11 economia rurul. 
V, Ex' reconhece que os JS% de ICM, os 2,.5% de FUNRURAL, sobrecarregando o 
produto, trunsformou umu ugriculturu gravosa cm ultumcntc deficitária. V. Ex' 
reconhece que a pequena c m~diu agricultura do Nordeste estilo prolcturizudus, E 
estão proletarizadas por qu~'! Porque nós nào produzimos com rcntuhilidadc paru rcs· 

pondcr por ena cargu tributária que criou uma situação insustcntávi:l pura uquc:lcs 
que produzem no Nordeste, 

O Sr.Joá Lln1 (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um apurte1 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer. 

O Sr. Jolf Una (ARENA- CE)- Estou de pleno acordo com V, Ex• cm que u 
agriculturA precisa de subsidies; além do mais, nus condições do nosso Pais, há 
certas regiões que precisam, ul~m de ujudu na área da produção, de subsidias muitos 
maiores, para pr~·invcstir a fundo perdido, nu área da infra-estrutura, pura que se 
possa ajustar a própria natureza lis condições de produçllo, Neste ponto estamos de 
pleno c total acordo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Agradeço u V. E••. Senudor José 
Lins. 

Vou mais longe: o êxodo rural, hoje, na minha área,(: altamente perigoso, porque 
está saindo do campo o homem que não foi preparado para viver no asfalto, c nu pro· 
porçilo cm que ele sai do campo c vui para o Asfalto, para onde nilo foi preparado, 1: 
um marginal a mais das grandes urbes, é um homem que deixa de produzir. mesmo 
dcficituriafficntc, Essa~ a realidudc da minha região. Chegamos a um ponto cm que, 
numa safra grande, hoje, cm grandes partes do Nordeste, nilo vamos ter com quem 
colher a safra de algodão, porque o braço está desaparecendo do interior. Desaparc· 
ccndo por quê1 Porque marginalizaram aquela agricultura que, dcficit:'lriu ou gravosa, 
precisa continuar sendo pratiCAda. 

Sr. Presidente, Srs, Scn.adorc~, quaudo aqui cheguei apresentei um projeto, o meu 
primeiro projeto, que tinha como base: fundamental profissionalizar u juventude 
rural, para que se assegurasse à juventude rural as condições de poder, realmente, 
compartilhar do desenvolvimento nacional. 

O Sr. Jarb11 P1111rlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um upartc1 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Só para terminar o meu raciocfnio. 
O meu projeto, que: se encontra no EMFA, att hoje não foi executado por falta 

de verbas, Pois bem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, n~o acredito que possamos ter 
uma agricultura desenvolvida neste Pais se: o homem n!l.o evoluir. Nu minha área ~ 
muito mais fAcil comprar um tratar do que encontrar um tratorista; nu minha região, 
o homem recebe o cultivador mas nunca foi orientado para saber o que ~ curva de 
nfvcl, o que t crosllo, o que é: inscdcida, como combater as pragas. Conheço serras 
antes privilcgiadlssimas, de alta produtividade, hoje estéreis porque s!l.o terras aci· 
dentadas, c o cultivador, entregue ao homem desprcparado, acabou com a fertilidade 
do solo: c a máquina na m!l.o do homem dcsprcparado se torna obsoleta ou deficitária. 

Esta t, infelizmente, a grande realidade desta Naçllo. Estamos devendo uma for· 
tuna; seca no Rio Grande do Sul, enchentes cm Minas Gerais, Espfrito Santo, Per· 
na'mbuoo c Bahiaj um sofrimento permanente, c a Capital da República se cnga· 
lanando pant empossar amanhil o •cu Prc•idcntc, com a maior despesa jA havida c:m 
qualquer parte do Pars. Onde: está a cconomicidade, onde está a economia, enfim, 
onde está a parcimõnia com o •acriflcio de milhões de brasilc:iros1 

Sr. Presidente c Sn. Senadores. diz o nobre rcprcacntantc da Bahia, aqui, o 
Senador Lomanto JUnior, por quem tenho uma profunda admiraçho, que esteve na 
rc:giilo·limitc da Bahia com Pernambuco c viu o sofrimento das populações ribci· 
rinhas de todo aquela área, Juazciro pode:, a qualquer h~~~~. soçobrar. De Minas 
Gerais até a fronteira com Pernambuco, este l: o sofrimento de centenas de milhares 
de brasileiros. 

Pois bem. A Capital da RepUblica se: cna:alana para, amanhil, dar posse ao ruturo 
Presidente da RepUblica, como se não cslivtssc:mos devendo um centavo; como se 
nDo houvesse: seca; como ac nD.o tivc~se tempestade; como se o Brasil estivesse na· 
dando cm dinheiro. Francamente, nilo entendo esse paradoxo. Que se dê posse! Mus 
gastaNc bilhões, como vamo•aaatar amanhD, com representantes de todos os munl· 
c[pios do Pais, às expensas do• cofres públicos. Sinceramente! 

O Sr. Jarbu P11111inho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MOS- RN)- Deixe cu terminar o meu racioclnio. 

O Sr. Jarbu Pauarlnho (ARENA- PA)- V. Ex• asscgurou·mc que daria o 
aparte oportunamente. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Durei o aparte com o maior prazer, 
mas permita-me terminar o meu raciocfnio, 

Acho que a Nuç!l.o vive cm dilit:uldadcs. Acho que a hora ~ de sacriOcio: acho 
que é hora de upcrturu. Mas~ 5acri0cio c apcrtura para todos. Nilo para meia dú1iu. 
E pura todos nós. E aqueles que têm melhores condições, devem dur um muior sucri· 
Ocio do que aqueles que nDo tem. 

Realmente, a dificuldade~ nacional. Se a horu ~de dil1culdade nucionul, e neces· 
sitamos de poupunçu, de sacriflcio, de apcrtur os cintos, cntilo vumos todos concom:r 
pura isto. Mas, infelizmente, a realidade 6 outra, totalmente diferente. 

O Sr. Lom•ndoJunlor(ARENA- DA)- Permite V, Ex• um upurtc:'! 

OSR. ACENO R MARIA {MOO- RN)- V. Ex' vai-me fltrmitir conceder, em 
primeiro lugar, uo nouo Lfc.lcr do Governo c meu umigo f1urticulur, Senador Jurbas 
PuNsurinho. 
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O Sr. Jarba!t Pu•arlnbo (ARENA- PA)- Senador Agcnor Maria, estou ai~ 
preocupado porque V, Ex• csU't. ti1o ntuante de entusiasmo que me purece um pouco 
cansudo, nesta alluru do seu discurso, gastando uma extraordin{lria munição que ~ 
pruticamcnlt giratória. V, Ex• truta de todos os uuunto~ ao mesmo tempo. 

O SR. AGF.NOR MARIA (MDB- RN)- Tudo~ economia ... 

O Sr. Jarba!l l,assarlnho (ARENA- PA)- E, desgraçadamente. Nós cs~ftva· 
mos parados, a'mdu 1.!1 pouco, quando pedimos o aparte a V. Ex•. Primeiro, porque 
tivemos de vir, às prcuus, ao Plenário, pura pedir a retificuç/lo que V. Ex.•. tidal· 
gumente, fez, porque nilo afirmamos1 ubsolutamcntc, que suJAria mini mo l: suficiente 
parn a vida de ningutm. Em nenhum momento <~firmamos isto. Segundo, porque 
V. E~t• estfl f1ucndo uma acusaçâo muito grave que, me parece, cai sobre ussunto que, 
cu pelo menos dele ni1o tenho conhecimento concreto, que seria retirar o subsidio da 
agricultura. Até aqui, me parece que se está inuugurundo uma nova Oposição, aqui no 
Senado Federal, com os discursos que, ainda ontem, comentei c, hoje, o de V. E~t• E 
uma Oposição por antecipuçho, uma Oposiçlto pelo que podcrà ocorrer, c não Oposi· 
çdo pela que ocorre ou acorreu. Então, atê aqui, ao que cu sei, c aqui nc~ta Casól há 
vArias peritos, c~tpcrto~ com "x."- ox.ulá ndo confunda espertos com "s", nesse .:uso 
- em matéria de agricultura, eles sabem que nossas àrells pobres, a pohreza que 
V. Ex.• descreve bem, é realmente um fato incgâvel, elas ainda subsistem, de algum 
modo, pelos bcncilcios de juros baixos c prazos longos, Nós sabemos, por exemplo, 
qual ~o papel que o Banco do Brasil exerce nisso no crCdito rural, Ai de nó!' se cs~e 

cr~dito rural não fosse oferecido, atl: em Arcas de economia pujante do Pais, como Silo 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul c outros Estados. Mas, como V. Ex.• fa.t. 
acusa~ôc~ de que ~e estA retirando sub~idio da agricultura para tmnsfcrir para o 
capital, nilo estou entendendo por quê. Quall: a acusução concreta que\', Ex.• c:.~tá 
fazendo, porque nilo conheço nenhuma dccisilo do Governo, que ainda nem 
comeÇllU, que leve nisto. Este é o primeiro ponto. O segundo ... 

O SR. AGE:"oiOR !\1ARIA (MDB- RN)- Pediria a V. E~t• para que fo~ ... e 

breve, 
O Sr. Paulo Bromrd {MDB- RS)- Mas a hipótese foi levantada. 

O Sr. Jarbu Pusarlnho {ARENA - PA) - Se V, Ex• me permitir, cu 
interromperia, mas se V. Ex• me sarantisse uma segunda (ase. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois nio, corrClo. 
Respondendo uo primeiro: citei que o aluai Presidente do Banco do Brasil confes

sou, cm entrevista coletiva, que o rendimento do dinheiro, no seu todo, globalmente, 
foi de CrS 9,25 c o rendimento da agricultura apenas apresentou Cri 0,98, ou seja, 
ndo apresentou CrS 1,00. Dada essas razões, ele defende que seja cortado o subsidio à 
agriculturu, passando a subsidiar a produçAo. Este é o pensamento do atual 
Presidente do Banco do Brasil, que vai ser o Ministro da fazenda. Então, começou a 
me doer os calos, 

O Sr, Jarbu Pauarlnho (ARENA- PA)- Vejamos se isso ocorre. 

O SR. AGQiOR MARIA (MDB- RN) - Mas antes de ocorrer, prc<isamos 
sritar. 

O Sr. Pulo Brouord (MDB- RS)- A hipótcsejl foi levantada. 

O Sr. Jorbu Puurlallo (ARENA - PA)- Juo jA nAo ~ nem legitima defesa 
putativa, t incriminaçlo antecipada. 

O SR. AGENOR MARIA (MOB- RN) -Tenha paciencia, deixar acontecer 
para sritar depois, n!lo tem sentido. 

O Sr. Jarbu P ... rtUo {ARENA- PA)- Primeiro, porque tenho dúvida de 
que e11a cxprcssllo tenha 1ido corrc:tamentc rcsiltrada, 

O SR. AGENOR MARIA {MDa - RN) - 2 do conhe<:imento de vArios 
Senadores que nsu entrevista foi dada. 

O Sr, Effl,IJo VIeira (MOB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MOB- RN) -Com o maior prazer, nobre Senador 
Evetdsio Vieira. 

O Sr. Jarb11 PauarlUo (ARENA- PA)- V, Ex• me permitiria, depois, a hon· 
ra de continuar debatendo? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- S. Ex• vai me aaxiliur no debate. 

O Sr. Enlúlo Vltlrl (MDB- SC)- A aprccns!lo de V. Ex• ~ perfcitumcntc 
correU&, porque o lltUill Presidente do Banco do Br11sil, futuro Ministro da Fuzcnda, 
ndo apenas declarou à impren1111, tem defendido, sistematicamente, u transferência do 
subsidio ao crédito asrfcola para 11 produtividade ugricola. 

Ele tem defendido isto. E es11a tese estA encontrando ressonância dentre as 
pcuolll de prestígio, de rorça, de poder de decido do Governo que Vlli•Se instalar 
amanhã. A aprccmllo de V, Ex.• ~perfeitamente justificável. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, Senador Evcllsio 

Vieira. 
Ouf, Senador Jurbua Pauurinho, u minha apreensão cm trazer à tribuna, neste 

dia.,, 

O Sr,l'•ulo Bro1111rd (MOO- RS)- Aprecn~Qo, 

O SR, AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... que se avizinha t& posse do novo 
Presidente, A minha uprccnsJo, que l: a aprccnsilo de todos aqueles que fatcm 
agricultura ex.ten~iva, neste País. 

O Sr. J•rbs! Pu11rlnho (ARENA- PA)- Creio que a uprccnslio seja geral, 
Agora, cu, como Lfdcr du Maioria, fico feliz que a Oposição, neste momento, não 
tenha nenhum fulo concreto, só tenha apreensões sobre fatos I'JOSS!veis. Eu fico feliz 
porque, se a Oposiçilo tivesse fatos concretos, ndo e~tarfamos sendo poupados aqui. 
)(I V. Ex• estfl falando por antecipação, Este 1: um ponta. O outro ponto l: que não t 
cublvel apenas dilcr ... E veja V. Ex• que cu pertenci muito mais ao Governo Ml:dici 
do que. ao Governa Geisel. Entrctunto, seria pura mifn utl: um gesto desleal se cu 
admitisse que a afirmativa de V. Ex.• passaria sem rcp'aro, porque nós, realmente, cm 
tCJ73, tivemos um rcsultudo espctacular. Tivemos o melhor índice de solvência de toda 
a economia brasilciru cm 1973, tivemos 0,993; comparada à divida externa lfquidu 
sobre as exportações, Hoje: ndo, hoje estamos com mais de ~ c o índice :! t perigoso, 
todas nós concordamos. Mas o que ndo podemos, Senador Agcnor Maria, l: upenas 
nos referir que lfnhamos uma divida de 14 bilhões c passou paru JO bilhões, porque, 
ao mclimo 1empo, tlnhamos uma c:xportaçào de 6 bilhões c passamos para uma 
e:\portac;;ào de 12 bilhões, O quadro t dinâmico. O que cu pedi ontem, nesta Casa, era 
exatamente que nllo se analisassem a dívida c11:tcrna apenas sob o ângulo de valores 
ab~olutas, Ela tem que !ter analisada sob o dinamismo das exportações, sob o índice 
de salvi:ncia que é extremamente importante, c sob o perfil da dívida. O que temos de 
pagar dcs~a dívida nos próximos anos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no 
quarto c: no quinto porque, em 1973, devíamo!> upenas três bilhõe~. Se a comparação 
fo~~e feita cm termos absolutos, veja V. Ex•, iríamos pedir p~rdãa, nós q~ filemos a 
Revolução. porque dcvlamos tr~s bilhões c agora devemos trinta, Mas devi amos tr~~ 
bilhões c não podíamo~ pagar tri:s bilhi5e~. Corriamos, de pire~ na mão, no~ banquei· 
ros intcrnacionuis, pedindo moratória. Hoje devemos trinta, ma:. nlo temos um 
cornpromis~o retardado. H~ esta diferença. Então, o que cu não aceito i: a compara
ção cm valores absolutos. 

O SR. AGE~OR ~MRIA (MDB - RN) - Senador Jarbas Passarinho, 
respondendo a V. Ex•, a divida não pode :.cr medida pela Cltportaçào, porque V. Ex•, 
tem de reconhecer que c~tportumos doze bilhões, mas quem concorreu com muis de 
70% para essa e:cportaçilo foi a agricultura deficitária, foi essa agricultura que 
concorreu ... 

O Sr.Jsrbaa Puurlnho (ARENA- PA)- Perdão, Sou inteiramente a favor de 
V. Ex• c do ugricultor, mas nilo l: verdade. Por favor, o dado est{t aqui. 

O SR. AGENOR MARIA (MOB- RN)- Se V. Ex• considerar a agricultura, 
cm termos de m11ttria·prima c considcrà•la tam~m cm termos de cxportaçilo de 
produtos industrializados, a agricultura concorreu com mais de 70%. 

O Sr. Jarb•• P1111rlnho (ARENA- PAt- Perdão, Senador, mas l: um cochi· 
lo. No total d11s exportações de doze bilhões, no ano de 1977, os produtos 
industrializados entraram com cinco bilhões. Produtos industrilllizados! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Se V. Ex• procurar ver, nesses 
produtos indullrializados. aqueles que foram rabricados com algodão, com alsumas 
libras naturais, vcr4 V, Ex• que a aaricultura concorreu com mais de 70%. Se a 
agricultura concorreu para q~e a balança de exponaçõcs .. , 

O Sr.J•rflu Plllaflüo (ARENA- PA)- Mas a prcmiuu ndo l: verdadeira ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- ... chcgaasc a oito bilhões, V, Ex• 
compreende, entAo, que nllo t poufvel, nós que razemos aaricultura, cspccilllmentc no 
Nordeste, calarmo! diante desta situaç!o. 

O Sr. Jarbu P••rlnho {ARENA- PA)- Estamos a ravor das aspirações de 
V. Ex•, quero upcnas corriair os dados, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois nio, Senador. Os oito bilhões 
-falo oito bilhões porque é questilo de fraçilo- que a agricultura concorreu- pode 
cair. Porque, afirmou V. Ex•,se o Governo que vai entrar amanhil tirar o subsidio do 
dinheiro... · 

O Sr. Jarbas Pa~~arlaho (ARENA- PA)- Mas nilo vui tirar. Nllo vai tirar! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... para n produçio, se concordar 
com o futuro Ministro da Fazenda ... 

O Sr. Jarb11 P1111rlnho (ARENA- PA)- Nilo v ui tirar. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Porque o problema~ o seguinte: o 
que nos dci~tou preocupados ... 

O Sr, Jarb•• Pauarlnho (ARENA - PA)- Estou empenhado nu responsabili· 
dadc de L(der, mas acho que a intuiçl1o de V, Ex•, embora justa, pelo que vejo, nilo 
vui·se dar. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Senador Jarbas P""arinho, me 
conceda a oportunidade de terminar o meu raciocfnio, 

O Sr,J1rbaa Pa111rlnho(ARENA- PA)- Pois nQo, 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Quem uOrmou foi o PreMidcntc do 
Dnnco do Drusil, c este homem foi promovido a Miniatro da Fazenda, Senador. 
Depois que ele afirmou a tese que defende, foi promovido a Ministro du Fuzendu. 

• 
'"' I 
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O Sr. Hrarlque Santlllo (MDB- GO)- V, Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA {MDB - RN) - E i1to realmente nos preocupa. 
Quem aflrmóu foi uma autoridade da maior importância do ruturo Governo, 

O Sr. Jarbu P••rlnho (ARENA- PA}- Nilo foi o Presidente du República 
futuro quem afirmou, foi? 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Q"em ,r,rmo" foi o Sr. Ministro du 
Fazenda., 

O Sr. E"lúlo Vlelr1 (MDB- SC)- DA licença, Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior prazer, concedo o 
apatlc ao Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrlqatt S.rulllo (MDB- GO)- Nobre Senador Ascnor Maria, V. Ex• 
estA carresado de razões. E evidente que estamos prestes a inicinr um novo Governo, c 
o eminente Udcr da Maioria sabe disao, c há uma pltiadc de intenções jA manifesta· 
das na Imprensa quanto a determinadas modificações na estrutura económica do 
Pafs. E todas estas manifestações t!m sido feitas pelos futuros Ministros, entre os 
quais o atual Presidente do Banco do Brasil, futuro Ministro da Fazenda, o Senador e 
futuro Ministro das Minas c Energia, Cesar Cais. Apenas para citar dois assuntos: este 
que V. Ex• traz:, hoje, A tribunA desta Casa, c a outra intenção de privatiz:nr a econo
mia nacional- c ai vem o problema da discuss!lo do jufz:o de valor,- provavelmente 
para dcsnacionalizA·Ia ainda mais, porque, cm passado muito recente, todas as 
tentativas de se privs.tizar qualquer empresa cslatal, no Pais, eJbarraram com a falta 
de condições dos empres4rios nacionais de assumirem as grandes proporções cconó· 
micas de nonas empresas públicas. Então, V, Ex• estll certo quando manifcstn, aqui, 
sua apreensão diante deste problema. Por outra lado, nllo foi apenas o futuro Minis· 
tro da Fw:cnda que se manifestou, tambl:m, (avorhcl à extinçll.o dos incentivos A 
agricultura, à produção agrfcola. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Ao crtdito. 

O Sr. Henrique Sutlllo (MDB- GO)- Ao crl:dito, incentivos crcditfcios, mas 
tambl:m o futuro Ministro da Agricultura que, hâ bem pouco, pela Imprensa, dando 
suas impressões, evidentemente cm caráter ainda de impressões, declarou que n!lo 
tinha, ainda, um plano politico-administrativo para o seu Ministl:rio, mas que tinha u 
impressão de que era preciso modilicar o sistema de incentivo crcditfcio à agricultura. 
Ora, isto somado A declaraç!lo do futuro Ministro du Fazenda, realmente, l: 
preocupante, Por outro lado, gostaria de frisar orna coisa: ningul:m tem trazido aqui, 
cm nome da Oposição apenas a conOsuraçAo da divida extcrna.bruta do Pafs. Pelo 
contrário, como cita o elevado montante da divida externa bruta do Pafs, se faz 
rcfcrtncias, tambl:m, às nossas reservas, se faz referencias, sobretudo, tambt:m uo 
nosso lndicc de isolv~ncia que atinsiu, no ano de 1978, o u:u maior valor cm toda n 
história da economia deste Pafs: 2.6: c, o ano referido por S. Ex•, o L!der da Maioria, 
que foi 1973, apresentou o índice de 2.11. Port11nto, estamos hoje numa siu.1açào mui· 
to pior, do ponto de vista eConómico, do ponto de vista de solvência de nossas dívi
das, do que cm 1967, que foi um dos anos mais desastrosos na História do Pais. 
Tivemos, tambf:m, a oportunidade de abordar, desta tribuna, não apenas isso, mas 
tambl:m os serviços da divida que chesou a atinsir, cm 1978, import4ncia superior a 
~0% de tods.s aa nossas exportações no mesmo pcrfodo. 

O S... Paulo Br-rd (MDB- RS)- Eotc tum dado tcrrlvell 

O Sr. Hearlque Santlllo (MOB - GO) - Tcrrivcl, chocante, mas verdadeiro! 
São os ndmcros fornecidos pelo próprio Banco Central, compulsados por nós outros 
pelos próprios órglos do Governo. Nlo estamos aqui pondo cm dúvida os dados 
fornecidos pelos próprios óraãosaovcrnamcntais. Por outro lado, temo• que convir, 
s~bcmos perfeitamente que as exportações brasileiras aubiram bastante, mas, 
lamentavelmente, subiu muito mais o serviço da divida, c a própria divida, cm propor· 
çõcs auustadoru. Nlo cstamoa aqui para apresentar valores ablOiutos, para fazer 
comparações sofistas, nlo estamos aqui para sofiamar, para raciocínios aprioristh:os, 
mas, pelo contrário, para mollrar a realidade económica do Pafs A Naçlo inteira por
que, para isso estamos aqui, c para luo fomos trazidos pelo povo a esta srandc Casa 
que l: o Congresso Nacional. Aaradcço a V. Ex• c cu precisava dar elite aparte para 
que, realmente, as coisas pudessem ser colocadas nos seus devidos lugares. Pretendia 
dizer isso da tribuna na próxima semana, c irei pllra dizer novamente, porque acho 
que isto deve ser repetido c com bastante frcqU~ncia. Muito obriaado a V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Muilo obrigado o V. Ex• Antes de 
conceder o aparte ao nobre Senador Lomanto J(mior, desejo dizer o sesuinte: a ânsia, 
u ganAncia desenfreada deste Governo por dinheiro l: tllo grande que o preço do cafl: 
foi autorizado a subir para Cri 82,50 o quilo. 

O Sr. Htnrlque Santlllo (MDB- 00)- Posso dar um depoimento ligeiro? 

OSR. AGENOR MARIA (MOO- RN)-Só pura terminara meu raciocfnio ... 

O Sr. Henrique Stntlllo (MOO - 00) - De um industrial do café. Ele cstru· 
nhou isto. Scnudorl 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Pura que u Cusu tenha umu idéiu, 60 
quilos de cuft: cm grilo produzem, nu cusa de quulqucr um de nós, num caco de prnto, 
numu teiu qualquer, quurcntu c oito quilos de pó de café, c isto, u Cr$ t12,50 pcrfuz 
um totul de CrS 3,966,90, Nno h(l nenhum produtor de cu fé que cucju vendendo cufé 

nem u dois mil cruzeiros, O preço do call: oscilu entre I mil e sctcccnlos, c mil c 
nov«:cntos cruleiros. Por que, então, casu alta desenfreada do cafl:? Por incrlvcl que 
pareça o argumento maior que aparece l: que é preciso subir o preço do café pnru us 
carnudas mais sofridas, mais pobres, mais desgraçadas, de poder aquisitivo muis 
baixo, c se possa exportar mais cal't, Infelizmente esta l: a grundc rculidade desta Nu· 
çllo, Somos o maior produtor de cnfl: do mundo e nosso assalariado de buixa rcndu 
nllo pode tomar cu~ porque precisamos exportar mais. O ano pnssado na América do 
Norte, que nllo produz cafl: cm parte alguma do seu imenso território, o c:afl: cm pó, 
durante o ano, teve uma baixu de trh vezes, o cuf't cm pó baixou nos Estados Unidos 
por trCs vezes, c aqui, no Bta5il, n!lo baixou nem umu vez. 

O Sr.Joel Uns{ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• vai me permitir terminar o 
meu raciocfnio. 

Defender o Governo l: uma coisa, c querer defender o impondcrllvcl é outra coisa 
muito diferente, O que estou afirmando sobre o caf't l: uma rculidadc, c cu me permito 
dizer: nllo tem sentido, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ena alta do cufl: para 
Cri 82,50, elevando o custo do caR: torrado para CrS 3,960,00, quando o produtor 
do caf'l: está vendendo em Vitória, Estado do Eapfrito Santo, no mâximo a 
CrS 1.900,00 a saca, Sobe mais de 100%. E é de se perguntar: com quem fica essa 
diferença? Por que nilo lica com o torrcfador'! Se não fica com o torrcfador, esmaga-se 
o produtor, o consumidor deixa de tomar o cafl:, porque não tem poder aquisitivo, 
Por que tudo isso? . 

Isso se passa com o cufl: c o açúcar. Estamos exportando o açúcar a menos de 
CrS 4,00 o quilo mas estamos posando u Cri 8,40, Por que isso? Somos os maiores 
produtores de caR: c açúcar a partir do uno passado, e não podemos tomar café c, no 
meu Nordeste, quem ganha esse salllrio miserável de 1.022 cruzeiros, faz garapa de 
rapadura porque não pode 'omprar açúcar. 

Sr. Presidente c Sra. Senadores, l: a realidade. O resto t folclóre, o resto é querer 
ser agradável a um Governo que, a cada dia, enterra mais esta Naçll.o, Sim, porque cu 
afirmo, Sr. Presidente c Sra. Senadores: a situaçllo do assnlariado da minha região é 
insustcntllvcl, O Governo, nllo sei como, subiu, agora, a taxa de luz, o gás, mas cstâ 
pensando cm subir o salllrio só a partir do dia Jt de maio. Esse mesmo Governo que 
concede a alta ao cimento a cada noventa dias, Então, o cimento, dada a inOação a 
cada noventa dias pode ter alterado o seu preço; o cimento que não sente, o cimento 
que não come, o cimento que não tem sentimento, o cimento que não l: um ser, sim, 
pode subir a cada três meses porque a inOação auim manda que ele suba, mus o as· 
salariudo que tem estômago, o assalariado brasileiro que come, que tem alma, esse 
tem que esperar que o Governo, a Jt de maio, diga quanto l: que ele vai ganhar. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, sempre que venho a csu1 tribuna, venho trazendo 
elementos que possam robustecer o meu pronunciamento. 

O Sr. LomaatoJunlor (ARENA- BA)- Permite: V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MOO - RN) - E, agora, trago junto com esses 
elementos, a esperança de que o Presidente que se cmpoua amanhll, o Presidente que 
aasumirll amanhll ... 

O Sr. Loman1oJunlor (ARENA- BA)- V, Ex• me pcrmitc,asoru, um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MOO - RN)- ... compreendo que nós não pode· 
mos continuar 1ubjuaados a uma filosofia polftica aonde as lclssêo claborudas tendo 
cm vista o lucro do capital c onde a criatura humana ~ um mero c simples instrumcn· 
to. Nlo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nllo tem acruido que 'ontinucmos assim, 
porque assim continuando, vamos perder a nossa própria tranqUilidade. 

E. aaora, l: com o maior prazer que concedo o aparce ao homem da terra do 
cacau, que no ano pusado concorreu com mais de oitocentos milhões de dólares pura 
a noua balança comercial c que irá concorrer com muito mais, desde quC o Governo 
continue a dar juros subsidiados para que a aaricultura possa, meamo com sacriflcio, 
produzir para o enriquecimento dcata NaçAo, 

O Sr. Lo111Uto Jualor (ARENA- BA)- Asradc:ço a V, Ex•; Senador Agcnor 
Maria, c quero dizer que a admiraçlo l: rccfpoca. 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. Lo~toJuaior(ARENA-BA)- V. Ex•t, 1cm dúvida als,uma, um dos 
representantes do povo nesta Casa, que tem marcada a 1ua atuação, a sua presença, 
tJa defesa dos seus mui1lldimos intcrcncs. Apenas nbo posso concordar com as apre· 
cnsõcs de V, Ex• cxatamcntc quando vai se iniciar, dentro cm breve, u açllo de um 
Governo que clcac a aaricultura como meta prioritária, nll.o pouo concordar. Fico 
ainda a escutar c a ter a segurança, atruvh daquelas pa\avrus ditas pelo Presidente 
João Baptista Figueiredo, de que no seu Governo a Agricultura teria um trutumento 
prioritário, E nllo pode haver trat11mcnto prioritário sem subsidio, sem preferência, 
sem ajuda concreta c muciça. 

Concordo com V. Ex• que a agricultura brusileiru tem dado a suu contribuição 
decisiva no processo de desenvolvimento do Puhi, sobretudo, repito, contribuindo 
com uma pur,ela considerável no produto da cxportuçll.o brasileira - c cln vai con• 
tinuur. Disse bem V. Ex• que o cacau deu cxprcniva contribuiçllo c este uno deverA 
contribuir ainda com muito mais, graça~. sem dúvida ul~umu, li uçllo do Governo, 
dos Governos revolucionários que trunllformonm o Puf~ de 4' ou s~ rrodutor de 
cncuu em 29 produtor, numa progrumuçllo pura que tomcmm a diuntciru nu comurli· 
dudc intcrnucionul. Tenho rUlÕes parn ler Cllpcrunçu~. fundudus Cbpcrunçu.~ no 



1\-hrço dt 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çio 11 J Qulnt•-fclra J 5 ~63 

Governo que v;:~ i se imtalllr, c: uindu novos incentivos, llubsldios mui ores se forem ne• 
cenários, serilo dado, u euu agricultura, que se de um ludo, recebe u ujudu do 
Governo- com diliculdudes, é bem vcrdude- responde também uos upelos, aos cha· 
mumentos do próprio Governo. Nllo tenhu preocupações, porqlle se o Governo 
elegeu como umu das metas principais uugricultura, nllo será ele que irá desestimulá· 
lu. Fique tranqUilo, V. Ex•, como estou trunqUilo neste momento, de que provi· 
dtncias novas, objetivando uma melhor produtividade, ohjctivundo amparar a 
produçllo, objctivando estimular o campo, cuas provid~ncius virho no Governo do 
eminente Presidente João Baptista Figueiredo, Quero dizer a V, Ex• ainda, para não 
tomar mais o seu precioso tempo, que nllo se amecipe num pc:ssimismo que n!lo com· 
trói, numa advcrt~ncia que no meu entender ainda nilo deve ser feita porque o que 
ainda escuto- repito as palavras iniciais do meu aparte -é a segurunça com que 
todos nós auistimos o futuro Presidente do Brasil dizer que, no 5cu Governo, a agri· 
cultura terã um tratamento especial, os homens do campo serão amparados, c protc· 
gidos, porque esses heróis anõnimos t~m dado ao Pais uma contríbuiçQo admirflvel 
cm círcunstdncias às vezes adversas, pura o desenvolvimento nacional. Muito 
obrigado a V. Ex• por haver me concedido este aparte. Nós prosseguiremos o debate. 
V. Ex• ter·mC·ã a seu /ado nos momentos cm que trouxer para o Senado fatos con· 
cretos, como tamb~m. nilo devo participar nesta hora das suus apreensões, porque 
conlio na aç!o do Governo que vai-se instalar a partir de amanhil, nào com gastos 
excessivo~ como V, Ex• anunciou neste instante, mas um rato, um c:pisódfo dn milís 
alta rclcv4nciu paro o PdJ, 1: a assunção de um novo Chefe, onde nós estamos recc· 
bendo do mundo inteiro a presença das •uas rcpresentaçõ~, 11ondc o povo vem pura 
assistir, para prestiaiar a posse de um novo Presidente. Ora, Ex•, ~ um fato signin· 
cativo, da mais alta relevância, que nllo impede, como ni'lo tem impedido, que o utual 
Governo venha 5ocorrcndo como levei de vista, levando aquelas providências emer· 
gcnciaís, gêneros alimentrcios, providencias de ordem sanitária, que serão complcmen· 
tadas com aquelas providências dclinitivas para recuperar-se a economia da rcgi;lo 
assolada. Creia, sinceramente, c desculpe ulongar·me neste aparte. t. porque tenho 
admiraçào também por V. Ex•, que simboli:ta, ncs\ll Casa, a representação legitima 
do povo do uu Estado; V, Ex• é, sem dúvida alguma, a slntcsc, o retrato do c~forço 
de um homem do povo ~ue chega à maís alta Casa da representação popular. 

O SR. A.GENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, Senador Lomunto 
JUníor. Na realidade, V, Ex• emociona-me: com o seu uparte mas, mais uma vez, volto 
t1 dizer: as minhas apreensões tCm fundamento, porque elas partiram de uma entre:· 
vista dada por aquele que vai ser o Ministro da Fazenda. 

O Sr. Loman1o Janlor (ARENA- DA)- Preliro /icar com a palavra do Chefe. 

O SR.AGENOR MARIA (MOB- RN)- Quero mostrar que o Corrtio Bra:i· 
lltn.st de domingo trouxe a situaçào de desespero de centenas c milhares de pessoas 
que, cm Br~tsrlia, não t~m um Jeito de hospital; que, na Capital da República, nilo tem 
como tirar uma radiogralia. Silo milhões de: pessoas que sofrem, na carne, a marginali· 
Zllçilo de um Governo que nllo d4 a assist~ncia devida a milhões de criaturas que estão 
ar mllrsinaJizadas. 

Quem está dítendo nllo l: o Senador Asenor Maria, nào, mas o Corrtl(J Bra:l· 
lltn.se de dominao, II de março, que conta a história dos previdencihrios de BrasU_ia. 
Tra&o, tambl:m, a situaçl.o da Cidade Ocidental, com ll5 c:nanças morrendo de ~enm· 
gíte, abandonadas, sem tratamento; trago, tambl:m, documentos sobre o ffospnal do 
Gama, com fotografias de centenas de criaturas doentes na fila sem poderem ,ser aten· 
didas. Essa l: que l: a posiçilo que nós, que representamos o povo c que temos, antes de 
tudo, obrigações com esse povo que roí quem nos mandou para cá, de fa(?r desta 
tribuna, porque aqui estAo osjornai•- nllo sllo do ano paasado, silo de dom1nso.-. 
contando ;a história real da pobreza da nossa Capital. Nllo vou ler, mas _cstllo aqu1 os 
jornais c qualquer dos s~. Scnudorc:s pode ler, o JoTNJI dt Brasl1la do dia li de (CVC• 

reiro c o Corrtlo BrG:Ilitnst do dia 11 de março, Suma história que nos 11rrcpiu. 

O Sr. Hrarl•• S.adUo (MDB - 00) - Enquanto isso o Governo faz um 
banquete de cinco mil talheres. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - lU<;) - E umu história que nos entristoce. 
Para que o Senmdo tenha uma idéia, bà pcasoas que panam oito llorus na fila, qu11.ndo 
chega o ml:dico c diz: "Nós n!o temos cspecialista·otorrino: voct tem que procurur 
um outro hotpita.l''. HA. pc.uo~u qu.c levam oito a det: dias para .encontrar u~ espc· 
cialiata na au11 doença, depoil de paaunm pelo vexame, pc\11. fad1sa. pelo sofrtmcnto 
de-vârius horas numa fi\n. 

Estive na França c lã nlo cxiate esta humilhaçilo. U, o prc:vidcnci4rio ~rocl!ra 
qualquer ml:dico crcdenciltdo, mas aqui, nlo, é ena ma monsuuosu e humilhante. 
Umu filu que, rclllmentc, nos cntrlatccc. No Gama, para radiognllias ... 

O Sr. Humbertc» Lurena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR, AGENOR MARIA (MOO- RN)- ... 11 pessoa se in8crcvc c levu 30 dius 
esperando chegar o diu pura falcr o exume. . 

Ora Sr Presidente c Su Senadores, sendo estu u rcuhdudc, nós nllo podemo~ 
calar, lc~do,· hoje, a noticia de' um banquete de 5 mil talhe~~' e, lc:ndo ~~ jormi\li, v\ u 
pu.rudoii.O du. tituu.ç!l.o u.tutLt de!lll Naçno. Eu nno f!OM>O, Sr. Presidente c Srs. 
Senudorcs, ir ao bunquclc porque, se cu for, vai me dar indigest!lo; se c:u for, ~into ~~~c 
n!lo vou (loder fUlcr u digcstllo daquela comida, porque estou pcn~undo nesses miM~· 
rttveis hrusilciros como cu, que n!lo podem tirar umu rudiogruliu, que mlo podem 
fulcr um11 consultu médicu c: que nno podem J'lliUir o m~dico. 

E com o maior pralcr que concedo o aparte, agoru, pedindo dc~culpas ao nobre 
co~cga Humberto Lucena, da Parulba. 

O Sr. Humberto LuetJII (MDB- PB)- Trago o meu apoio ao discurso que 
V. Ex• está pronunciando, nesta tarde:, com u preocupação primordial de defender a 
situaçllo das classes menos favorecidas da nossa populaçllo do meio urbano c do meio 
rural. Quanto ao Nordeste, V. Ex•, no inicio de seu pronunciamento, referiu-se a uma 
quest!lo que l: das mais graves para aqueles que lida""! na produçi'lo agricola: ao i::xodo 
rural. Lembrava-me, entllo, de uma pastoral de Dom José Maria Pires, Arcebispo da 
Parufba, que V. Ex• bem conhece, que hoje l: um dos Lideres du Igreja C?tólica do 
Nordeste, quando S. E~• Rcvmu., referindo-se aos projetas agropccuános que a 
SUO ENE vinha aprovando para a nossa rcgillo, de pecuária extensiva, dizia que "o 
boi estava expulsando o homem do campo", Acrc:di!o, nobrt Senador Agc:nor Ma riu, 
que esse seja um aspecto para o qual V. Ex• deva atentar bem. E ninguém melhor do 
que o nobre Senador Josê Lins, que foi ex-Superintendente c.Ja SUDENE, pura nm 
dar um depoimento a respeito. Mas, nllo gostaria de terminar a minha intcr~en~ão no 
di\CUrf.D de V. E~•. sem aludir também a um ponto que se me u(Jguru da ma10r Impor· 
tdncia: é que V, Ex• tem absoluta raulo quando JiC preocupa com a questão da 
extinção do subsfdio dos juros do crédito rural, pois nllo se trata apenas de uma entre· 
vista do futuro Miníma da Fazenda, Sr. Karlos Richbictcr, mas, sim, de uma das dire· 
trizes na sua gcstil:o no Ministério da Fazenda, 

O SR, AGENOR MARIA {MDB- Rl'l)- Muita abrigado, nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O Presidente do INAN -Instituto Nacional de Alimentação c Nutriçi'lo, não é o 
Senador Agcnor Maria, n:lo, mas o Presidente desse Instituto- disse que o problcm;~ 
da subnutriçlo no Brasil nlo é um problema biológico, mus \lm problema tccnó_micn. 
Ora, Sr. Presidente, quem diz nllo é a Oposiçlio, nem Agcnor Maria; quem d1z é o 
Presidente do lnstituto Nncional de Alimentação e Nutrição, Nól't temos mail'! de r.ovc 
milhões de crianças carentes de melhor alimentação -c n!lo podia ser diferente: o 
salário l: de fome, O salário da minha região, volto a repetir, de CrS 1.111.20 ... 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Senador Agenor Maria, seu tempo e:o.tá 
esgotado c peço a V. Ex• para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. ACENO R MARIA (MOB- RN) -Sr. Presidente, peço rermissão para 
conceder um aparte ao Senador Evclisio Vieira. 

O Sr. JoR Lin• (ARENA- CE)- Permita-me, Senador? Eu também já tenho 
um aparte pedido desde o inicio do discurso de V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Concedo o aparte ao Senador Evc~ 
lásio Vieiru e, a seguir, ao Senador Josl: Lins. 

O Sr. Ewch,llo VIeira (MDB-SC)-Quando V. Ex• chega ao epilogo do seu 
carrossel sócio.econômico, cabe, de minha parte, cxternur os cumprimentos parti
cularmente, porque fn a aprcciaçllo, fez a crftica com dados, com nümeros que nào 
foram contestados pelos homens do Governo. Antes, pelo contrArio, vários deles atê: 
se associaram mu criticas de V, Ex• Mas quero me referir à intervenção do Lfdcr 
Jarbas Passarinho, quando diz que a divida externa de 31 bilhões de dólares, liquida, 
não l: rado para preocupações porque ns nossas exportações se ampliaram para 12 
bilhões de dólares. Hã equivoco do Lfdcr da ARENA. Subiram, cresceram essas 
exportações, a que preço? Os brasileiros todos, a subsidi~trem até 64% a exportação de: 
manufaturas, ICM de produtos industrializados, para os palses ricos. Estamos, hoje, 
Senador Agenor Maria, cm face dessa divida externa inquietante, preocupante pura 
todas as pessoas rcsponsâvci& neste Pais, subsidiando att matl:rias-pri~a~ que vão 
para a Europa, sllo transformadaa em bens úteis que sllo vendidos ao bras1lc1ro a altos 
preços, como um componente c:xtraordinArio dessa innaçllo galopante. E. preciso qut 
se esclareça à Naçlo, tue~ pontos, CUCI aspectos, porque o Lfder do Governo, 
Senador Jarbas Pauurinho, está totalmente equivocado nas suas alirmaçõcs, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Evelàsio Vieira, a expor. 
taçl\o do açllcar, volto a dizer, para a Alcmanlla, para o Japr.o, faz com que h\ eles 
estejam consumindo um açllcar mais barato do que nós. A exportação do cafl: para os 
Estados Unidos, onde o nno passado baixou por três vezes, aqui só faz subir, c dá u de· 
monstraçll.o patente. .. 

O Sr. Paulo Bnllllrd (MDB- RS)- O calçudo, o automóvel ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nfto, o automóvel nào, porque nós 
pagamos uqui, para comprar um Opala, 49% de taxa, foruntuxu indiretu do cmp\ucu· 
mente, que representa mais de 50% do valor do automóvel; é tributo. 

O Sr. JoK Llns(ARENA- CE)- Permite V, Ex• um ilpartc? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- A infloç!o! de custo tributário no 
caso do automóvel porque l: mais de 50%, é tributo; 49% pagu o automóvel ... 

O Sr, JoR Llns(ARENA- CE)- Permite V. Ex• um apurte? 

O SR, AGENOR MARIA (MDB - R.N) - Assim que \ctminur Cl meu TU· 
cioclnio, nobre Scnndor, 

A cnminhonctc pugu 35% c o caminhno 22. O que cu quero u/irmar t: o ~cguintc; 
quundo cxportumo~ o uutomóvcl IA para o estrangeiro eles nno pugnm um ~:enluvo; o 
automóvel custa paru cltll47% do que cuMu paru nós, resultando nesse salllrio miscrú· 
vcl pelo quul, hoje, os metahlrgicos cstllo cm greve; salllrio dt~RriiÇIIdO que c~t~ nl 
mutundo o nouo povo. 
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O sustentâculo, a base maior da sociedade brasileira estA nu família, nu rcligiilo. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, u buse du nossa cstnbilidude estA nu nossu família c na 
nossa religião; pois bem, o empobrecimento du~ clas.\CS assulariudus está concorrendo 
pura fuzcr desaparecer a cada di li a fumflia c infelizmente a fé, A família c 11 fé, no 8ra
~il, u cadn diu que passa diminuem mais, por conta do cmpl1brccimcnto que trun~for· 
mou-se cm miséria, c miséria é sinónimo de rrost'1tuiç~o; pobreza C ;Jque\a que o 
homem pode batc:r no peito c dizer: "cu sou pllbrc ma~ vivo ;)s minh11s cu~ta~". Ma~. 
(l,UUI i: 0 assalariado neste Puis que pode di1.cr, hoje, que i: pobre c vive à~ própria:-. 
custas'! 

Que fel o Governo o ano passado? Mandou dar rcmi:dios de Braçu reconhct.:endo 
que 0 poder 11quisitivo das clusscs assalarindus mais humildes i: baixo, mundou dar 
alimentos atruvi:s da LBr\. 

Dar 1: uma maneira de desfibrar a criatura, nós não podemo~ conciliar nu mesmu 
ressoa o homem que trabalha c o homem que pede, Sr. Presidente, Dui, estumos per· 
\'crtendo o proccso da própria dignidade em nos~a País. 

Sim, rc:pita, nlo podemm conciliar na mesma pe~sa;1 o homem que tn1hulha t:, ii O 

mc:~mo tempo estira a mão c pede. Nào, Sr, l'rcsidcntc, tenho dito, de~ta tnbunu, 
vamos dar u quem trabalha o direito, o sagrado direito, o obrigutório direito de poder 
dizer, "sou pobre, mas vivo às minhas custu~". Não é digno o homem trabalhar c re
ceber de graç11 o remédio. ir pnru as filas da LBA receber de graçu o alimento, porque 
o poder aquisito dele, que trabalha, é baixo. 

O Sr.Jo~ Un~(t\RENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- R:"J)- Concluindo, pediria pcrmis~ào à 
l'residC:ncia, na ~ua generosidade, pura conceder um último ap;arte ao nobre colega 
José Lins. 

O Sr.Jo~ I.Jm (ARENA- CE)- Agradecido, nobr~ Senador Agcnor Maria. 
v. Ex.• tem o mérito de levantar problemas, mas nem sempre a segurança de unalis{l
lo!'o com a tranqUilidade que a responsabilidade desta Ca~a exige:. V. Ex• fala ;1 
respeito de quc:sh)C:~ da uEtricultura hrasllcira, c:nquunto lc:vuntu também problema~ da 
agricultura do Nordeste. Acredito que nenhum brusilciro, cm sã comciência pode 
negar 0 progresso que fizemos nos ültirnos unos nu agricultura brasileira, e mesmo o 
nobre orudor confirma, dessa tribuna, a este Plenário que a agricultura tem contri· 
buído cm larga (aixu para umpliur as exportações brasileiras c:, portanto, para 
compensou a balança comercial. Qunnto à produçôo cm si, após um pcrjodo de 
cstagn:~çilo, passou a se c:~~.pandir entre 71 c 77 a uma taxa ml:dia de mais 6% ao ano. 
Atingimos em 1974 a mais de 8%; e cm 1976- se nllo me engano- ou cm 1977 u 
muis de 9%. E verdade que: cm outros anos mesmo do pcriodo do Presidente Gcíscl, 
como cm 1978 tivemos taxas baixas, até: mesmo um dccrhcimo na produção, mas 
V, Ex:• sabe: quais foram as causas dessas dificuldades: u seca do Rio Grande do Sul, 
inundações em certus ârea.s e outros ucidcntcs climAticos. V. Ex• reclama a manutcn· 
ção de subsidios para a agricultura, embora seja contra o subsidio pura u indústria c:, 
att para exportação. 

O SR, AGENOR MARIA (MOO- RN)- Nilo sou contra; faço uma avaliação. 

O Sr. Jotf Una (ARENA- CE)- Pelo .menos foi o que entendi. Além do mais, 
pretende chamar a atenção para a suposta po1içAo de alauns Ministros sobre o pro· 
blema dos subsfdios à agricultura. Passa o nobre orador a supor que esses Ministros 
são contra esses subsidias. Nada mais injusto c inoportuno, Todos entendemos que a 
agricultura precisa de ajuda. Mas o que se tem verificado t que os subsidias dados à 
ugricultura cstAo sendo muitas vezes desviados com graves prejufzos para o setor. O 
Governo pretende corrigir essa distorçllo. Em vez de premiar os que dizem, que 
querem produzir, deseja-se premiar cfetivamcntc a produçao c a produtividade. Nilo é 
justo, por exemplo, que c:réditos destinados a uma área tAo carente, passem a ser, 
aplicados ou, por que nAo dizer, desviados para outros objctivos muitas vezes prcjudi· 
ciais ao povo brasileiro cm beneficio de interesses pessoais ou de grupos. Quem pode 
dcsconhccc:r, por outro lado o esforço que o Poder Público tem feito nos últimos unos 
para reduzir a pobreza das camadas mais desfavorecidas? V, Ex• há de convir que cm 
1963, a renda ptr ctJplta do nordestino era inferior u 250 dólares e que hoje é de mais 
de 630 dólares por habitante. Isso nilo significn empobrecimento, Embora concorde 
com V. Ex• que nem sempre essa distribuição t equitativa, é evidente que mesmo as 
CAmadas mais pobres da populaçilo tivcrum aumento da rcndu per caplta. 1:: certo .que 
seu padrilo de consumo mudou. O gruu de suas necessidades, o grau de suas uspiru· 
çôcs cresceu. Mas ninguém pode negar o e1forço que este Governo tem feito puru 
aumcntur a produçAo, paru aumentar o produto, para uumcntar u renda, pura 
aumcntor as exportações, para melhorar o padrilo de bcm·cstur do povo, V. Ex• hll de 
convir que, se queremos crescer temos que: produzir bens de capital neste Pnls c sem 
importar know-how, sem trazer de fora os meios necessário~. sem fazer um grande 
esforço na Arca da importacllo, no momento; nilo vamos poder nos prcpurur pura o 
futuro. Desculpe V, Ex• esta intcrvcnçllo, que deveria ter sido fcitu ao longo do ~cu 
discurso c que estA agoru se alongando, ocupando parte de seu precioso tempo. O 
culpudo foi V. Ex.• que nilo me concedeu os apartes pedidos ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Tres vezes, 

O Sr, JoH Lln• (ARENA- CE)- ... quando me preteriu pura conceder a pula· 
vra u lodos os membros do MOO, 

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, concluo, ugrudeccn· 
do 11 gc:nerosldudc dos apartes, ugrudcccndo li Me~u c peço u Deus nu sua uni potencia 
que clareie, que: ilumine o (uturo Presidente du República, pura que nilo só continue 

subsidiundo osjuros,mus baixe: o tributo que sobrecarrega o produto bruto na mào do 
homem do campo, porque posso afirmar à Casa, à Nuçllo c uo Governo, u agriculluru 
de ul~odào c si sul é deficitária c nilo pode continuar a responder por uma tuxu tributá· 
ria que vai 11 15%, inclusive como cx.·produtor, Muito obrigado. (Muito bem! Palma~.) 

O SR, PRF.SIDENTJ-: (Nilo Coelho)- Nu forma do Regimento, concedo il p~1la· 
vra :10 nobre Lfder Jarbus Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como lfdcr, pronunciu o se· 
l{uinte discurso. Sem rcvisilo do orudor,)- Sr, Presidente, Srs. Scnudore~: 

Nada como os fulos concreto!!, porque nu proporçlo cm que estabelecermo.~ aqui 
e~~c tipo de convivência, me purcce que serll muito fácil csclurcccr ou definitivamente 
assumir responsabilidades. 

Acabo de falar com o Ministro Kurlos Rischhicter. Disse que S. Ex• estava 
sendo brindado pela ira stagruda do Scnndor Agcnor Ma riu cm defesa da ugricultura c 
que a colocação tinha sido exutamentc essa, a de que se 11tribuíu a S. E.V numa 
entrevista colctiva, pois que ufi;mada pelos srs. presentes, u dcclaruçilo de que 'prctcn· 
dia climinur o subsidio da agricultura, fuzcndo utl: comparação com u maior velocida· 
de de rcmuncraçilo do capit<~l, o que antecipei a S. Ex• antes de vir resposta, o que 
41chei um dcspautério de ttll ordem, que nrriscando a minha posição de Líder, desde 
logo, disse que n~o acreditava que o Sr. tivcs5c dito isso. Terminei essu parte c 
pcrguntei·lhc: <~certei ou errei? A rcspmta dele foi: "Acertou in towm, jamais dis~c 
i~so, Ao cor.trArio do que o seu ilustre colega do MDB cstà afirmando du tribuna, a 
minha preocupação i: com .o pequeno produtor, c cxutamcntc com aquele que é u 
prcocupaç~o dele. Como o pequeno produtor, cm geral, o pequeno agricultor tem 
extrema dificuldade de acesso ao crédito, rncsmo tlo~rl:dito rural, o que recomendei, c 
pretendo recomendar, é que haja ao ludo do subsídio, mas com muito maior i:nfasc, a 
garantia do preço mínimo cu garantia da compra do produto". Ent~o. esta é a poli ti· 
.;a que S. Ex• pretende imprimir junto com o Ministro da Agriculturu, nc~tc: campo. 
Ouvi de S, Ex.•, nunca tive com ele maior relacionamento pc!lsoal. Não tcnh.o, 
entretanto, a menor dúvida de acolher as suas informou;ões, ati: porque a forma 
provocutiYa pela qual cu lhe: transmiti o pensamento da Minoria, foi esta que acabei 
de descrever à Cnsa. 

O Sr. Evrhls.lo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• me permite um aparte'! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Uuço o nobre Senador por 
Suntu Cu\arinu. 

O Sr. EYel,llo V.ltlra (MDB - SC) - Senador Jarbas Passarinho, sempre dei 
total credibilidade às palavras de V. Ex' Eu ouvi, cu escutei do Dr. Karlos Ris· 
chbietcr, meu conterrâneo, cm Blumcnau, que ele defende u tese da transferência 
paulatina do subsidio do crtdito agrícola paru a produtividade, como um premio :\ 
produtividade, tese de que C\.1 participo, desde que gradual. Tenho, também, publica· 
çllo nesse sentido. O que ni\o se pode e ta imprcssllo do Sr. Senador Agcnor Maria, é 
transferir de imediato. V, Ex• sabe que no Pará, como cm Santa Catarina, os grandes 
e médios emprcsârios conseguem o financiamcnlo do Banco do Bra~il a um custo, 
que cu reconheço c nós lodos reconhecemos, baixfssimo c aplicam na cspcculuçilo 
imobiliária, no mercado aberto. De: forma q\.lc a alirmaçao do Presidente do Banco do 
Brasil é verdadeira. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E tambl:m no golpe doo 
rcniliuntC1, . ·c· 

O Sr. E"lúlo Vlclr1 (MDB- SC)- E em outros tantos, 

O Sr. P1ulo BrOUird (MDB- RS)- E IIJSUnto tornado sigiloso pelo Governo 
federal. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador Eveldsio, vejamos 
se nós vamos por partes. 

Mereço a honra de um ataque global c nesse sentido me estimulo. Nilo sei por 
que tornado sigiloso, porque nilo devcriu ser. E, se tornado sigiloso, pura encobrir 
qualqUer coisa, é tempo, inclusive, que quebremos o sigilo, PolUO garantir a V, Ex' 
que corteligionArios de V, Ex•, como meus, devem ter sido envolvidos no mesmo 
escândalo do (crtilizunte. Nllo deve ter sido este tri!ile comprometedor privil~gio 

apenas de algutm com pensamento governista ou antigovcrnista. 

O Sr. P1ulo Brouard (MDB- RS)- Faço ubstraçilo disso. Acho que o assunto 
nllo pode ser aigiloso, quem tiver responsubilidadc deve rc!ipondcr por ela. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Gostaria de dirisir•me uo 
nosso bravo companheiro de Santa Catarina, um dos homens cujo carátcr cu aprecio 
tunto nu Casa c, portanto, a reciproca t: verdadeira: se V. Ex• me cmptcsta crcdiblli· 
dade, cu empresto total credibilidade a V, Ex• 

O Sr. Enhlalo VIeira (MDB- SC)- Senador, rapídumentc, cu gostaria de ser 
amigo de V, Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se V. E•• quer ser meu 
umigo, nilo seja tilo r6pido. 

O Sr, EniAalo VIeira (MDB- SC)- Vou dcmonBtrar que sou urnigo do Lldcr 
Passarinho, nllo upc:naa do cidud~o Passarinho, mas do Lfdcr da ARENA. Ontem, ao 
discursar daquela tribuno, V. Ex• fez uma unrmaçilo que talvez o meu upurclho 
auditivo nllo tenha funcionudo bem, ou o aparelho de aom, c cu estou "encucudo" 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çio 11) 

V. Ex• afirmou que a nossu dívidu externa t cm razào tambtm dos cmprbtimos vulto· 
sos, çontraldos por empresa• purticularC5, empresas estatais c empresas 
transnacionais. E que essas empresas têm manipl.llado esse dinheiro, c segundo o meu 
entendimento das palavras. pelo menos implícitas, de V. Ex•, ... 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - At~ a! h6 palavrus do 
Jarbus Passarinho. Agora, dai por diante, vamos ver qual foi a intcrprctaçi\o, 

O Sr. Enl.:llo Vlrlr• (MDB- SC)- ... mnnipulavam esses recursos c atuavam 
no mercado aberto. Eu qucriB saber se V. Ex• confirma, rcafirmu essa denúncia. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Nào, só o prime~ra parte. 
A.lills, discutindo com o Senador Henrique Santillo cu nAo me recordo que tenha dito 
que aplicasse cm mercado aberto. Eu quis mamar o ruto, mas preferiria que V. Ex•, 
por ordcmaçllo de raciocfnio, me permitisse retomar ao assunto original c volto logo a 
isto. Certo? 

O Sr. En·IAslo Vlelr• (MDB-SC)-Ccrto, 

OSR.JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- o;,;, agora mesmo o futu· 
ro Mini~tro Karlos Rischbi,tcr: Sc:nudor, ao cor11rário desta ira dé que estou sendo 
alvo - porqlJc cu falei cm ira a ele, mas disse cm tom de bonomia - cu acho que 
merecia o apluuso do Senador Agenor Maria, porque cu sei que ele é um pequeno 
proprietário. (Pausa.) 

Eu só fiz a pausa, Senador Agcnor Maria, porque o rc:cudo do Ministro foi di reta· 
mente para V. Ex•. Entllo, ele disse que merecia o uplauso de V. Ex• porque ele subc 
que V. Ex• é um pequeno produtor c um trabalhador. Entllo ele disse: aposto 99 cm 
100 que elejA deve ter sido vltimu de intermc:diârios, Disse a ele que cu também 
admitiu, porque ni\o passou pela minha cabeça que fosse V. Ex• intermediário 
alguma vez. Ent~o. ele dizia: deve ter sido vitima de intermediário como pequeno 
produtor c a área de consumo. E o que cu quero proteger é precisamente o pequeno 
produtor. Por isso, cu nllo digo que se deva eliminar subsidies da ugricultura para 
passar para capital. O que digo é que a pol!tica de preço mfnimo c garantiu de compra 
é mais importante q~o~c o sLJbsfdio na formaatual. 

Estll ta declaração de S. Ex•, mostrando-se contrário à espoliação do pequeno 
trabalhador pelo intermediário, porque o pequeno trabalhador nllo tem avalista, nilo 
tem condições de ir ao banco para fa:cr o levantamento do financiamento. Esta é a 
colocação de S. Ex•. 

Agora ouço o aparte do nobre Senador pelo Rio Grande do Norte e volturci ao 
meu ilustre amigo Evclâsio Vieira. 

O Sr. Aamor M1rl1 (MDB- RN)- Sou muito gruto a V. E:t' c fico mais do 
que satisfeito, porque V, Ex•lcvou um caso, que representa a apreensão de todos nós, 
principalmente do Nordeste: que fazemos a agricultura, imediatamente ao futuro 
Ministro da Fazenda. Isto faz com que V. Ex• cresça no nosso conceito. V. Ex• vai 
ser aqui, estou certo, um representante das reivindicações justas desta Nação. V, Ex• 
vai fazer não só o papel do Lfdcr do Governo, mas vai fazer o papel do Lfdcr de todos 
aqueles que, prc:gisando de justiça, precisam ser justiçados. Antes de dar o meu aparte, 
quero, cm primeiro l~o~gar, agradecer a V. Ext a gentileza, a lidalguia c a presteza com 
que V. Ex• aprcssou·se cm fevar ao futuro Ministro a nossa prcocupaçilo. Mas, levei 
o caso para a tribuna porque li c posso trazer o jornal ao qual S, Ex• deu essa cntrevis· 
to. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Agora, o que nào ~ mais 
justo l: que continuemos sobressaltados depois que provamos que o fantasma nllo 
existe. Isto seria um cxceuo nosso. Por outro lado, sejamos um pouco generosos com 
a criatura humana. 

Já dizia um grande c admirável escritor francês, George Bernanos, no seu livro 
"Diário de um Pároco de Aldeia'\ no momento cm que há uma im~rccaçdo contra 
Deus c uma das suas pcrnsonaacns diz: "Oh! meu Deus, porque só me deste 11 pahwra 
para cxprcsaar o pensamento." 

E um instrumento tllo frágil que l: passivei que, no expressar o seu pensamento, o 
futuro Ministro tenha dado uma imprcssllo aos Scnudorcs, c a homens brilhantes 
como o Senador EvciAsio Vieira, que estava presente, e que nào cru cxatamcntc 
aquela que ele nu vcrdude gostaria de dur, porque nllo creio que S. Ex• agora, 
covardemente, modificasse um pensamento pessoal upcnas porque estou dizendo que 
ele está sob ataque no Senado. 

O Sr. Aarnor M1rl1 (MDB- RN)- Nilo deduzi, cu li. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• lcu,j6 ~uma trans· 
missilo da pu lavra. Eu nll.o, estou me referindo primucialmcntc ao Senador por San tu 
Catarina que ouviu. Então, estou admhindo que, neste ouvir c neste dizer, há uma 
margem de intc:rprctaçllo guc pode levar a conclusões diferenciadas pura o que disse c 
pura o que Ouve, .. 

V, Ex• mesmo ucab.u de ouvir, agora voltundo à segunda parte, que o nobre 
colcgn que estavu, ontem. uu:nto aqui, que me deu a honn• du suu utcnçllo cnquunto 
cu fuluvu, jd me atribula ter, depois de ter condenado o papel da multinuclonul neste 
cumpo, ter dito que cru utilizado o ~ubs{dio pura jogar no optn marktt. Nllo, nllc 
me lembro de ter dito isto, Salientei um ponto positivo do discur~o do Senudor 
Suntillo c me pu~ de acordo com S. Ex• c pedi 11 S. Ex•, humildemente, que nllo se 
5cnti!lsC incomodado, ou como dlrlumos no Purd, ve,..udo, porque eswvu, comn Uder 
du Muioriu, de ucordo com o Senador du Minoriu. 

O que se palia l: o seguinte, nobre Senador Evclâ1io Vieira, o Bra1il l: um dos 
raros, se nllo o único pafs no mundo, que declara a sua divida externa cnalobando a 
divida do Estado, a divida de particulares honrada pelo Estado c a divida pura c 
simples de particulares, sem gurantia do Estado, E um dos raro• palies. Daf, entAo, o 
equivoco de se dizer que o Brasil l: o pais que mais deve no mundo, no chamado 
Terceiro Mundo. Nllo I: justo porque estamos comparando quantid•des heterogl:nea1. 

Bem, dentro disto, (cito um exame:, uma anAlise de um economista a quem muito 
prezo, e pretendo subme1cr esse trabalho A Comissllo, ou ao Plenário, quando 
oportuno, quando disc:utirmo• a mattria, fic:ou um fato que me impressionou profun· 
damcnte. Desde a Lei n' 4.132, que resulu a remessa de lucros para o exterior, que 
variou com o Dr. GctÍIIio Vargas, pois era o máximo de 8% e, agora, chega a 12%, se 
fuzem as multinacionllil, o que V, Ex• cm linguagem utuallssima chamou as trans· 
nacionais, palavra que cu tambtm prcfiro,·vocábulo com o qual cu preliro designar 
essas empresas, porque elas nem tCm bases nacionais: elas silo transnacionais. Elas, 
para fugirem do pagamento progressivo do Imposto de Renda,- porque a partir de 
12% é progressivo-. fazem investimento~ mascarados, sob a (erma de empréstimos 
tornados 11 uma firma no eJterior. Entrlo, ess's cmprl:stimos tomados, c muitas vezes, 
nisso hâ subfaturamcntos, pelo meio, c outras jogadas dclisll nuturcza, esses cm· 
prl:stimos, no trabalho desse economista, que é rcspcitdve[, signilicava cm si, só crn re· 
laçl\o a cssns grandes empresas estrangeiras, cerca de um terço do totrd da divida 
CJterna brasileira a confessar. 

Veja V, Ex•: um terço! A divida pUblica representa 51% do que está expresso, 
mas só uquilo, que corresponde ao que nAo tcm,garantia do Estado, ml!.s que t feito 
por esse processo bilateral. representava um terço, Mas, nJJo me referi a optn marktt. 

Af, cntilo, sim, existe um outro campo que exortei a Oposição a que estu· 
dàsscmos e, juntos, pronigAssemos e juntos chegâsscmos a uma conclusllo. 

O Sr. Enl~slo Vltlrl (MDB- SC)- Permite V. Ex' um aparte? (Assentimento 
do orador.) Após, ouvir o discurso de V. Ex•, fui~ Taquigrafia. Nilo vou recomcn· 
dar, mas sugerir a V. ex• que faça uma rcvisilo deste tópico. Sou amigo de V, Ex• 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Entào, ai, V. Ex• ~ um 
amigo, mas um amigo impiedoso, porque primeiro leu, depois me perguntou c jogou 
na minha memória. E passivei, atl:, que, no calor do meu improviso, cu pudesse 
atribuir que parte desse dinheiro podia estar sendo aplicado, realmente, cm rcmu· 
nc:raçilo de capital, em optn marktt. 

O Sr, Henrique S1n11llo (MDB- GO)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois nâo. 

O Sr. Henrique Slnllllo (MDB- GO)- Realmente, V. Ex• se referiu a isso, 
ontem. E hâ, inclusive, acusações de cconomistlls conceituados no Pais ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agora, cu teria me referido 
positivamente ou disse "podem estar aplicando?" 

O Sr. Hmrlque S1ntlllo (MDB- CiO)- Parece-me que "podem", uma coisa 
assim. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Talvez "podem", não~? 

O Sr. Hmrlqut S1ntlllo (MDB- 00)- Mas, V. Ex• se referiu também a esse 
outro fato que, sem dúvida alguma, I: um fato conhecido, descrito asara tllo bem por 
V. Ex• E hâ tambtm, inclusive, acusações de economistas conceituados, quanto à 
aplicaçllo em optn markf!t pelas empresas transnacionais no Pais. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Agradeço muito o aparte 
do Senador Henrique Santillo c o refrescamento de memória que ambos me deram. 

Sou dos que nilo foaem do que afirmo; sou daqueles que recuo dos erros que 
pratico, mas nllo sou dos que fogem do q~o~c afirmam. Posso ter, inclusive, admitido 
essa hipótese, porque todos sabemos que, depois da instituição do optn marktt, 
11purcceu atl: a figura do O'lltmiglu. Entllo, se uma companhia dessa dispõe de di· 
nhciro, to requinte, que t: combatido aqui c lastimo que tenha obrigado. a se auscntur 
o Sr. Senador Agenor Maria, que sempre (az esse tipo de condcnuçilo da remuneração 
excessiva sobre o capital, cm detrimento da remuneração do trabalho. AI, eles 
aplicam, numa noite - jâ houve casos, sei de casos de ovtrnight, neste ano que se 
encerrou, cm que se remunerou a 1% a noite, o que corresponderia a 30% ao mês. Isto 
~ meramente especulativo, isso l: o lado altamente negativo do processo capitalista. 
Enhlo, foi isso que cu condenei. E se adiantei um pouco mais, adiantei, possivelmente, 
na suposição de que C'lcs poderiam tumbtm fazer isso. Agora, cu nllo responderia, ho· 
ncstamc:nte, que estejam fuzcndo, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu me dou por feliz que possa ter esclarecido A 
Casa o vcrdndciro sentido do pensamento do fllturo Ministro da Fazenda. E estou 
absolutumcnte certo de que, no decorrer dos nossos trabalhos, sempre que houver 
umu oportunidade como esta, 5crd cxtrcmumcntc útil... 

O Sr, P1ulu Drouard (MOO- RS)- Pura isto serve o debate parlamentar. 

O SR, JARitAS I•ASSARINHO (ARENA- PA)- E puru isto serve o debute: 
pnrlumcntur, disse t!lo sensutumente, tllo corrctumcntc:, o nobre Lfdcr du Minoriu. 

Eru o nosso pupcl c estumos satisfeitos. (Multo hem! Pulmu~. O orudor é c~o~mpri· 
rnentudo.) 

O SR. I•RESIIU:NTE (Nilo Coelho)- Concedo u putuvru un nobre Scnudur 
Orestes Quérdu. 

... 

• 

• 



266 Qulnta·(tlra 15 DIÁRIO DO CONGRESSO N.ICJONAI.(S,çio 11 l 1\farel! de 1979 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP. J>ronunciu o scguinle discurso.) -
Sr. !)residente, Sts. Senadores: 

Quero fazer um apelo a V. Ex• Tenho o mttximo rcspcilo pelas colcgus que v1lo 
à tribuna, tem os seus assuntas, as suas mat~rias. Mas, estou vcrilicunUa que 11 Mcsu 
utuul- e não~ só V. EK•- tem deiKudo de, rculmenle, exercer o comundo do horú· 
rio, no que diz respeito a cada orador, porque cada um tem o seu horário estabelecido 
no Regimento, Tenho o mbimo respeito, 11 mtaximu consideruçllo pelos oradores que 
vllo à tribuna levar a sua mensagem, o seu trabalho. Mas faço um upclo, nesse 
sentido, de que 11 Mesa faça cumprir o regimento. Tenho vcrilicudo isto, em geral, 
nesses dias, e nilo s6 com V. Ex• mas também quunto aos outros que, como V. Ex•, 
presidem as sessões, Lembro-me perfeitamente de que, quando cru Prcsidcnle o Se· 
nadar Pctrónio Portella, dilicilmentc acontecia isso, 11 nllo ser cm ocasiões bastanlc: 
especiais. Portanto, é um apelo que faço a V, Ex•, cm nome do interesse c do direito 
dos Senadores desta Casa, 

No ültimo domingo, à noite, cm hordrio nobre, u TV Globo realizou um pro· 
gram11 com a presença do futuro Ministro das Minas e Energia, C~sar Culs, nosso 
colega nesta Casa, o General Arakcn de Oliveira, Presidente da PETROBRÁS c o 
Coronel Ludwig, Assessor de Imprensa do General Gciscl. O objetivo de.: convencer a 
populuç;lo brasiJe;ru das cxcclêncius du politicu de racionalização do consumo do 
petróleo udotada pelo Governo, ao que parece:, ficou longe de ser alcançado. 

Essa poUtica ~socialmente injusta na medida cm que fere os interesses, principul· 
mente, dos mais pobres, quando os preços da gasolina c dos demais derivados silo 
mujorados. E comum a constataç;lo feita, cm diversas pesquisas, da presença de tele· 
visões coloridas cm rcsidCncias cujos ocupantes nllo possuem um nfvcl de vida que 
lhes dê sequer possibilidade de se alimentar bem. A sociedade de consumo vive prcs· 
sionada pela propaganda, pelos anseios c aspirações que esta provoca c.: a realidade 
salarial da maioria do povo. Em ruzllo disso, surgem as disparidades. O trabalhador~ 
praticamente obrigado, pela situação reinante, a comprar tclcvisllo colorida c deixar 
de comer, 

O mesmo raciocfnio cabe pura o consumo da gasolina. A medida cm que o Go· 
verno aumenta seu preço, os mais pobres ucabum por continuar a consumir o mesmo, 
em detrimento de outras necessidades, enquanto que os mais ricos sllo menos prcju· 
dicados, pois nllo precisam sacrificar o consumo de outros bens cm favor da gasolina, 

Em raz;lo disso, a diminuição do consumo dos derivados do petróleo lica muito 
aqutm da necessária, c a chamada racionalizuç;lo provoca inflação, na medid11 cm que 
o Governo mujora os preços, atingindo às indústrias que consomem óleo combustlvcl~ 
o transporte, que graças a uma politica errada, i! feito fundamentalmente por ca· 
minhões c as donas-de-casa com seus fogões a gds. 

Quando, cm todo o mundo, se quer economizar petróleo, os governos udotam 
pura c simplesmente o racionamento, por que razllo o Governo brasileiro persiste nu 
sua politica infundada de rucionalizuçilo? 

Nós sabemos que nos regimes democráticos da Europa c dos Estudos Unidos, os 
governos podem adotar medidas mais drásticas de racionamento porque gozam da 
confiança popular. Mas isso nilo ocorre num pais que vive sob um regime de arbítrio 
como o nosso, onde os governos nilo silo eleitos pelo povo como naqueles outros cita· 
dos. O Governo brasileiro nilo ve condições de enfrentar a impopularidade de um 
racionamento porque jA! impopular demais c receia aeriamcnte as conseqUCncias de 
uma medida que nos piÚscs democráticos t tA o comum. 

Preferimos acreditar neste receio do Governo, do que nas teses tamtxm correntes 
de que o Governo mais uma vez se submcntc a pressões dos credores intcrnucionuis 
para beneficiar a indústria automobiUsticu, ou de que o Governo ~ simplesmente 
tc'amoso. 

Há 'muitos anos cstamos·prcgando a nccc::uidade do racionamento, porque nos 
parece a opçllo mais lógica. Poderfamos con,ar com uma distinçio de tratamento 
entre automóveis de passeio c caminhões de transporte; muitas indústrias, dentro dos 
crit~rios de uma politica racional do Governo, poderiam modificar o tipo de energia 
para 11s suas máquinas c os mais pobres nilo seriam m11is prejudicados do que os mais 
ricos. Al~m do mais, haveria um controle rfsido pura que a Nnçll.o tAo-somente gus· 
lasse o que fosse posslvcl gastar. 

Num futuro bem próximo o Governo terá de cncunlf de frente esta opçAo, 
mesmo sendo ela impopular c tendo ele receio disto, porque scrd supcr11do pela rcoli· 
dade, que sempre~ maior do que qualquer regime de arbltrio, por mais forte que ele 
seja. 

O Sr, JOII Lln• (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 11partc? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB-SP)- Com todo o pruzer, nobre Se
nador. 

O Sr, Josl Lln1 (ARENA- CE)- Nobre St:nudor Orestes Qul!rciu, parece-me 
que o objctivo do programa levado à Tclcvisllo, hd poucos dias, nllo foi, evidente· 
mente, o de dirimir dllvidos, ou melhor, de traçur, de indicar 1.1mu politica paru u utili· 
zuçllo do petróleo c da gasolina c:m particular. Evidcnlcmcntc, foi um programa do 
qual constaram pcrsuntusuvulsas feitas por pessoas do Brasil c de pessoas que estilo 
no exterior, utuulmentc, as quais o futuro Ministro das Minas c Energia c o General 
Amkcn, Presidente du PETROBRÁS, deveriam responder. Entllo, um progrumu 
desta nuturC'la ~. evidentemente, inadequado pura o esclarecimento du politica nn· 
cionul, sobre problema tào s~rio como~ o problema do petróleo c do cncrgiu cm gemi. 
V. Ex• ainda fala a respeito do problcmu do preço du gusolinu, Evidentemente, 
V, Ex• pretende indicar que o Governo uumcntll o preço da gusolinu puru beneficiur 11 

lndllstriu de carros. E cxutumcntc ao contrArio. A gasolina uJtu jumuil' poderia be"e· 

liciar a \ICndu de uutomóvei11: portanto, nllo tem ~cntido u ulcguçâo de V. Ex• nc~tc 
sentido. O preço nlto du gusolinu é um problcmn paru os ricos, A gusolinu t, re;1l· 
mente, mais usada pelos ricos; neste caso nllo se csturia prejudicando os muis pohres, 
quando se aumenta o preço du gasolina. Vamos ao cuso du tclcvisilo. V. Ex• di;r; que 
quando se aumenta o preço da gasolina, algu~m vui deixar de comprar ulgumu coi11il 
da qual necessito mais, embora, no meu modo de ver, quem mais consome gusotinu 
silo os mais ricos, O problema da telcvisllo com o qual V. Ex• comparo, nilo tem 
n~nhum sentido, porque de duas umu: ou o homem realmente deixa de comprar co· 
m1d11 puro comprar 11 tclevisllo - mus pode comprar a telcvisllo, c nesse caso nllo é 
pobre - ou entilo ele pode realmente comprar a televisão. Nilo hA, portanto, 
nenhuma rclaçllo de coerência entre essas alegações de V. Ex• E importante, sobre· 
tudo, observar que nllo foi, segundo estou informado, intcnç;lo do futuro Ministro 
C~sar Cais - aqui nAo falo porque nllo tenho dcleguç;lo paru falar, do General 
Arakcn- truçur uma poUtica ou dar uma informuçilo ampla e precisa sobre u politica 
nacional de energia. Apenas eles foram convidados para responder perguntas a 
respeito desse problema. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ORESTES QUERCJA (MDB- SP)- Agrud«;o o upurte de V. Ex•. 
Eu disse para esclarecer alguns aspectos do aparte de V. Ex• que preferiria ucrcdi· 

tar na hipótese de receio do Governo de implantar o racionamento, hipótese essa que 
V. Ex• ndo contestou. Portanto. talvez seja realmente a hipótese mais verossfmil. Nilo 
acredito na hipótese corrente de que o Governo pretenderia beneficiar a indústria uu· 
tomobiUsticu. 

O Sr.JOII Uns(ARENA -CE)-Pc~mitc V. Ex• um outro aparte'! 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - V. Ex• me pcrmile, dei todo o 
tempo a V. Ex•. V, Ex• estd seguindo t& risca o exemplo do seu L(der Jarbus Passa ri· 
nho ... 

O Sr. JOII Uns (ARENA- CE)- E um grande exemplo, se cu puder acompu· 
nhú·l9. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Neste campo não sei se seria 
muito grande, porque S. Ex• i! useiro c vczciro cm nilo conceder direito a upartcs e 
nilo concordar com a resposta no aparte. Mas, se V. Ex• quiser falar, ouvirei com 
todo o prazer, 

Sr. Jotf Uu {ARENA- CE)- Peço desculpas, mas V. Ex• citou nominal· 
mente a minha resposta. Apenas para uma informaçâo mais completa, como V, Ex• 
deseja. Não sei qual seria o sentido do racionamento, mas ele certamente, prejudicaria 
ou afctaria toda a população de um modo amplo c geral. O aumento de preço natural· 
mente afctará menos, porque sobrecarrega aqueles que têm automóveis, por exemplo, 
que sAo os mais ricos. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MOO - SP) - Agrad«;o o apurte de V. Ex•. 
Nilo concordo ~om ele, porque estou desenvolvendo um raciocínio, pelo qual conclui· 
mos que .o racionamento t mais justo c mais lógico - c I! aplicado pelos regimes 
d~mocr~ucos de. todo o mundo - do que a racionaliznçllo, que acaba implie~~ndo 
num prcJUfzo matar às classes menos favorecidas. 

Mas, com rclaçllo ao programa de domingo ültimo -ao qual V. Ex•tumbl!m se 
referiu -gostaria de dizer que _realmente o programa nllo convenceu. 

Ao contrArio, ressaltou dois upectos que merecem ser comentados para 
demonstrar que neste auunto tão fundamental o Governo nllo estA bem articulado. 
Em primeiro lusnr a au~ncia do Ministro Shiscaki Ueki, cedendo lugar ao futuro 
Ministro que: o sucederA, enquanto os outros dois personagens presentes ao pro· 
grama, General Arukcn e Coronel Ludwig slo os acuais ocupantes dos seus rcspc:cti· 
vos cursos. 

Com o controvertido Ucki ~o mc:'smo principal prosatonista dos controvertidos 
assuntos relativos aos contratos de ri&eo, proarama nuclear, venda Lisht c venda de 
gasolina a prtços vis para a Colómbia, a conclusilo lógica da sua nllo presença na 
t~lcvisilo i! que o próprio Governo reconhece que hoje, perante a opinillo pública nu· 
c1onal, nilo tem o Sr. Shiscaki Ueki a mínima credibilidade, 

Mas, por outro lado, se o Governo pensou cm substituir o Sr. Ucki, pura 
melhor, nllo creio tenha tomado a decisllo mais acertada. A prcscnçn de nosso colega, 
Ccsar Cais, futuro Ministro das Minas c Encraia foi frustrante pura quem cspcruvu 
algo melhor; foi frustrante, principalmente, por causa da sua dccluruçllo segundo a 
qual, no mundo utuul as nações industrializados perderam sua imporulnciu c o que 
vale agora to potencial de energia de cada território. 

Sobre isso pedimos u transcriçllo de um artigo do Sr. Rui Lopes, publicudo 
ontem pela Folha de S. Paulo e do qual cxtru!mos 111 seguintes frases: 

"2- Oplnlio 

A GUERRA DO PETROLEO 

Dra•nl• 

Campanha de Governo tem suas vantagens, Logo em 111111 primeira 
upariçllo nu TV, o futuro Ministro das Minas c Encrgiu demonstrou !illll 

Ougrunte superlorldudc sobre o utunl ocupuntc do curgo. Mesmo pelo 
vldeo, deu pura rcpurur que suo coordenaçllo motora ~ melhor, que ele l: 
capuz de concutenur fruses c esboçar sorrisos cm momentos upropriudos. 
Dnqui useis uno5, ujulgar pela mostra que deu no Pnrs, o Sr. Char Culs 
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terá todas lh condições puru dtiJtllr o Ministtno - c assumir a 
N!TROBRÁS- sabendo, pelo menos, o preço da gasolina, 

Aquc(íL história de poder cncrgttico c poder económico, tontad;l dian· 
te de miiMcs de tclcspcctndorcs, da bem u mcd1l1u do que no~ espera 
dcpoi! do Sr. Shigcukí Ucki. O homem defende a tese de que as nações 
industriillizad!n perderam !UD. imporl4nciu, c o que vale u~ora é o potcn· 
cull de cncr~ia de cada território. Como o Bru~il apnrccc bem nesse item, u 
aupcruç~o de todos os nosso• problemas estA logo atràs du próltima esqui· 
nu. Nilo scr:1 p.reciso modificar coisa nenhuma, só esperar. 
. Se o General Figueiredo procurussc melhor, entre as fiumidndcs que 

VIvem fora do Ceará, ta)\'CZ encontrasse algu~m mui" capacitado nessa 
área. Alguem que soubc.ue, por exemplo, que o agravamento da ~ltuaçllo 
dos !tUbdescnvolvidos pouco tem a ver com a OPEP." 

Diz ele que o Presidente podcr:la ter c~colhido alguém que soubesse isto, E 
conrinua: 

"Fossem 015 imponaçõc:s de petróleo a causa do dcsequilibrio comer· 
cial, c a11 naçõc:/1 cuja produçilo ~suficiente paru o consumo interno esta
riam com a balunça estabilizada, quem não produzisse 1.1ma gota csturiu à 
beira da faléncill. 

Japllo c Alemanha nilo retiram do chão um litro de petróleo c, no 
entanto, ucumulam a cada uno maiores saldos positivos nas trunsaçõcs 
internacionais." 

Isso demonstra a inviabilidade das dctlaraçÕCli do fuguro Ministro das Minas c 
Energia, que realmente frustrou a todos aqueles que csperuvam alguma coisa a mais 
do nouo eminente Colega, 

E continua: 

"Enquanto isto, aqui mesmo, na Aml:ricu l.n\ina, ttmos )'lrothl\ores 
com dividas crescentes, Logo, o problema 1: um puuco diferente, e nilo se 
relaciona ape:n.as com a quantidade e o preço do combustlvel ~ue impor· 
tamos. Mais ({ravc: ~ o repasse, ao Terceiro Mundo, pelos pulses 
indultrialillldos, de seus custos cncrg~licos. A\t o FMl enà cansndo de 
di~utir soluções para essa munobra, que coloca em risco o sistema 
económico do Ocidente uo gerar dividas que, dentro das atuais regras do 
jogo, jamais serão pagas. E as propostas de calote univc:rsul, subscritas 
principalmente por nações da África c da Ásia, enào crescendo de \lolume 
de maneira a preocupar os ricos, 

Como esse~ assuntos nunca foram discutidos na rcgillo cm que a Usi· 
na de Boa Espcrançn distribuiu energia, o Sr. Ct:~ar Cais nilo entendeu 
patavina du que~tilo proposta pelo C.t·Ministro Severo Gomes, sobre a~ 
modificações do modelo económico, sugeridas pela conjuntura. Ameaçn· 
do por esse ncp:ócio de mudar modelo- que no mlnimo e coisa de MDB 
-ele deve ter inventado nu hora a tese do poder cncrgt'\ico. 

Depoh do brilhante programa, os \tlcspec\.ldorcs ficat:\m sabcr.do 
por que o novo Ministro indicou o Sr. Ueki para a PETR08RAS. Eles 
formam umu duplu bastante homogênea, e por certo duri\o muitas ulegrias 
ao General Figueiredo.- R. L." 

O Sr. LomantoJunlor(ARENA- DA)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ORESTfS QUf:RCIA (M OB - SP)- Sr. Presidente, creio que o meu 
ltmpo jó est.i csgotndo, ma$ informaria ao nobre Senador que seS, Ex• dcscjLtssc o 
aparte por um tempo de 11m minuto, cu o darei. 

O Sr. Lomll\loJunlor (ARF.NA- BA)- E: apenas pura dizer a V. Ex•, nobre:: 
Senador- c peço dcsculpolS por interromper o seu discurso- que ni\o foi o Governo 
quem dcsi~nou llli pesso.1s para aquele progrumu. Aquele pr11~rumà foi organi:tado 
pela TV-Globo que, naturalmente, convidou o Gcnerul Araken, o futuro Minilltto das 
Minas c El\crgia c, a.crcdtla que não tenhn convidudo o utuul Ministro. N•1o concordo 
com us rcstri(iõt~ que V, Ex• faz 110 novo Ministro-~ upcnu~ um JUI8umcnto pts~oal 
de V. E1t•- mas, pelo contn'lrio, csh1u urmudo, estou com rrofund~s esrcrunç-.ts nu 
;1tuuc;1!.o que aquele na)~O colega, U&mb~m membro deste Poder, pllS!'ia exercer no 
Minist~rio dal Minas c Energia, com aquela mesma compctênciu, com aquele:: mesmo 
dinamismo com que dirigiu o Estudo do Ceurtí.. 

O SR. ORESTt:S QUtRClA {MOO- SP)- Agrade~" o npunc de V. Ex• c 
digo que cu tambem espera c desejo, como todu o Naç~o c~pcrn c de:.eju, que: o futuro 
Ministro das Minas c Energia rc11lmente ruçu bem o seu papel, trubulhe bem. Só quis 
dizer que, com rclu.;Ao u uma d~luruçào que e\c fez nu \e\t\'\<ollo, nó!'. roo!'. dl:ce:pclo· 
numas um pouco, Mas, isso nilo significn, evidentemente, que o fut~ro Ministro vá 
nos decepcionar cm todos os unos cm que estiver à frente do Mini.~t~rio. O nosso dc~c· 
jo ~que c:lc acerte, 

Erum cttus us constdcruçõcs, Sr. Presidente, que querlumor. t11pendcr, (Muho 
b•ml) 

O SR, PRESJOENTE (Nilo Coelho)- O Pt'(sidc:nte 1(:11 a ll'11er nu cmincntc 
Senador Orestes Qu~rciu que, emboru tenhu ouvido com Ioda utc::n~Jo ii ndwrtCnciu 
pum que fo5~c intolerante c rudlcul no cUmJlrimcnto do Rcp.imcnto, ~ottm :!4 Ulltl~ tle 
vidn pnrl;lmcntnr, c!c tem umn óticu muito diferente de tjUCill 1: Clr'thkilu c de t]uem 
nilo purticipu dn Mc:.~a. Dentro do 'lUC t> llc11imcnto permitir 'r-cncvulénci;a c wlcr:ln· 
da, o utual ncupuntc du l'rcllidCncin bCrâ tolernnte c bcnevolcJ;!e 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palnvra ao nobre Scnudor 
Nelson Cnrnc:íro. 

O SR. NELSON CARNEIRO {MDB- RJ, Pronuncia o seguinte discurso,)
Sr. Presidente, meus nobres colega~: 

Minha presença ncua tribuna, no5 últimos dois unos, tem-se caracterizado por 
constantes reclumuções contra os desacertos c injustiças da politica de pessoal aJo
tada pelo Podc::r Executivo, 

Como venho demonstrando, cm reiterados pronunciDmcntos, pondcrAvcis con· 
tingcntes de servidores públícos, atívos c inativos, c:ncontrarp·se murginalizados, rccc· 
bcndo tratamento disçriminatório c impiedoso, que os colocum cm sítunçào vc:rda· 
deiramcntc dcscspc:radora, 

Até os funcionArias apoac:ntudos cm conscqutncia de acidente no trabalho, de 
doenças gruvcs, contagiosas ou incuráveis, ou de molbtias contrai das no exercício de 
suas utribuições, incapiicitados, portunto, para todo c qualquer trabalho, tiveram seus 
proventos congelados, depois de reduzidos a nlvcis dcstituldos de qualquer significa· 
çllo, cm termos de poder aquisitivo. 

Esses antigos servidores cst.ll.o amparados por Jegíslaç4o cspedal, 11 Lei n~' I .050, 
de 1950, c o Decreto n• 211.140{50 que a regulamentou, por força dos quais seus csti· 
péndios deveriam acompanhar, cm bases paritAríll$, os fixados parã os seus colegas 
em at\vidadc, 

E note·sc que a cquipara(illO tem !tCntido amplo c irrc:strito, abrungcndo todos os 
casos e hipóteses de:: majoraçDo salarial, mesmo os decorrentes de classfjjcaçQo, rtclaJ· 
sijicaçdo t l'ttsrruturação dt cargos e junções, ctmdras t siritsfunciotuJis, 

A intenção do legislador era e e coloeir os proventos dos que se aposenturam por 
invalidez ocasionada por qualquer dos eventos acima mencionado!! rara da deteriorll· 
çilo por que vem passando os vencimentos dos demais inativo!, vi!lto que os mesmos, 
cm razio de: suo incapacidade irrevcrslvcl, nlo tem a menor condição de conseguir um 
"bico" com que:: possam suplementar seus orçamentos notoriamente àeficitàrios. 

Apesar dn clareua solar com que a lcl c o decreto cilll.dos foram redigidos, o 
órgJo de pessoal do Executivo vem-se opondo, através de pareceres sinuosos c difícil· 
mente justificâveis, ao reajustamento de proventos dessa clauc de i nativos, sob u ale::· 
gaç<lo de que se tratu de questões ora disciplinadas por Jegislaçilo que, na rcalidudc, 
visa a regular situaçõcs diversas e sem qualquer corrclaçll.o com a dos elementos de 
que me ocupo no momento. 

Felizmente, ainda existe órgão do complexo administrativo da União que, no uso 
de suas atribuições c numa atitude altamente louvâvel, vem defendendo, de formtl 
obstinada, os cx·servidorc!'l que o todo-poderoso Executivo insiste cm manter, ao arre· 
pio da lei, da doutrina e da jurisprudência, cm posições de munifcsta inferioridade no 
tocante ao pagamento dos bc:nefJcios a que têm direito. 

Refiro-me, Sr. Presidente c: Srs. Senadores, ao Colcndo Tribunal de Conta~ da 
União que, ao aprovar brilhante e erudito parecer do Mini~tro Luiz Gallotti, deter• 
minou a elaboração de lnstru~ao Normativa dctcrminnndo a c::xtcnsilo, nos que ~e 
inativaram cm virtude de acidente no Stf\l'iço ou da$ doenças já c~: .::ifictldUs cm 
outro tópico deste pronunciamento, de todus as vnntugcns a que, se Cflntinuasscm em 
atividadc, teria.m direito em decon~ncia da aplicaçAo do Plano de ClassificaçJ.o de 
Cargo~ dos Servidor~ Públicos Civis da Unillo, elaborado de acordo com us diretri· 
zcs estubclccidas pela Lei nv 5.645, de lO de dezembro de 1970, 

A dccis!lo daquela alta Corte acaba de ser amplamente divulgadu pelos vcfculm 
de c:omunic;~ção social, trazendo 110s injustiçados inutivos amparudos pela Lei 
n~ l.OSO, de 1950, um novo alento c a esperança de que finalmente os ~tU!o direitos n~o 
mai~ serão postergados. 

Dclibwtçõcs como a que tomou o nosso Egrégio Tribunal de Contas confirmum 
us tradições de indcpendencia c o t!iplrito de justiça que sempre orientaram o fundo· 
na menta daquela instituiçllo. Enalteça-se, portanto, a coragem moral do ilustre Mini!~· 
tro Luiz Gallotti c dos seus c:mlncntes Pares, oo modificarem orientuçno normuli\'U do 
l:.tecutivo, com o fim de: udcqu.1·1a às nccessidade5 c aos interesses de milh<~rcs de 
velhos c competentes servidores que, por se encontrarem espalhados por todo o tcrri· 
tório nucional ou por temerem a cxclusllo dos seus d·tre'1tos da uprcciuçào' do Poder 
Judici!&rio, com fundamento no famigerado Al·S,permancciam incne~. cmboru incon~ 
formados com o csbulho que contru eles vinha ~endo perpetrado. 

Dcsc::jumos, poi~. exprc:ssur aos Srs. Ministros daquela elevada Corte de Contas o 
nos!io reconhecimento c a no.ua udmirução pela maneira com que n~o apenas defen~ 
dem u moralidade c a correta aplicação dos dinheiros públicos, rnus tambêm, e Jlrinci· 
palrnentc, pelo zelo dcmonstrudo no resguardo de interesses de humilde!> funcion~riol'o 
que~ embora inequivocamente umpnrados por lei, vinham ~c:ndo si)tcmuticumc:ntc 
rmjudicados por umu burocraciu prepotenle c sem qualquer sentimento de solidaric· 
dndc humtmu. 

O nosso reconhecimento, Sr. Presidente c meus nobre~ co)egus, que cc:rwmc:ntc ê 
compartilhado pela c:&magudora maioria do povo brasileiro, se estende u todos os 
dernuís intcgrllntcs do TCU, uos seus Auditores, Procuradores, dirigente~ dos diver!">os 
nfvc:is hierárquicos c no runcionulisrno cm geral, 11 qlJem este Pais deve os mui~ rele
vante~ c assinuludos serviços, pela ~uu pc:rmuucnte v!gillincia cm defc~u do intere!'i~t 
pôhlico c de direitos funcionais sotltl:l,:.tdos por agentc:s do !»oder Executivo, 

Era o que tinhun di ter, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDt:NTE (Nilo Coelho)- Nnu hll mais orndorcs in~critus. 
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Nada maia havendo que tratar, vou encerrar a prcscntc aes5Ao, designando puru u 
próximAICXta•(ci(a, dia 16, a IC8UÍRtC 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votaçlo, cm turno Unico, do Requerimento n• 4, de 1979, do Sr. Scnudor Henri· 
que Santlllo,aolicitando o deaarquivamcnto do Projeto de Rcaoluçào n'43, de 197H, 
do Sr. Senador Joio Calmon, que altera a composiçAo de classes da Categoria Fun· 
clonai de AuiJtc:ntc Le1i•lativo do Grupo-Atividadcs de Apoio Legislativo de que 
trata a Rctaluçlo n• 18, de 1973, c dá outras providtncias. 

-2-

Votaçlo, cm turno Onico, do Requerimento n• S, de 1979, do Sr. Senador Dircc:u 
Cardoao,aolicitando o deaarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado"' 18, de 1977, 
de autoria do Sr. Senador Otto Lchmann, que dispõe •obre o parcelamento do solo 
urbano, c d4 outras provid~ncias. 

-3-

Vota~o,cm turno llnico, do Requerimento n• 7, de 1979, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, solicitando o dcaarquivamcnto do Projeto de lei do Senado n• 340, de 
1978, do Sr. Senador Accioly filho, que dispõe sobre aplicação de rcaras processuais, 
c dA outru provid~nciaa. 

-4-

Votação, cm turno llnico do Requerimento nt 7, de 1979, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 346, de 
1918, de autoria do Sr. Senador A"ioly Filho, que dispõe sobre alterações no Código 
de Proccsao Civil. 

-5-

Votaçlo, cm turno único, do Requerimento nt 8, de 1979, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, aolicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 347, de 1978, 
de autoria do Sr. Senador Acc:ioly Filho, que d4 nova redução ao artigo SI da Lei 
Org4nica dos Partidos Politicas. 

-6-

Votaçlo, cm turno único, do Requerimento n' 9, de 1979, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 348, de 
1978, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, que dispõe sobre as Ações Rcnovató .. 
rias de locação, 

-7-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 10, de 1979, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 349 
de 1978, do Sr. Senador Accioly Filho, que dispõe &obre ação de acidente de trabalho,' 

-8-

Votação, cm turno llnico, do Requerimento n• 11, de 1979, do Sr. Senador 
Nclaon Carneiro, solicitando o dcaarqu; 'amcnto do Projeto de lei do Senado n• JSO 
de 1978, do Sr. Senador Accioly Filho, que diapae 10brc o Mandado de Segurança. ' 

-9-

Votaçlo, em turno único, do Requerimento n• 12, de 1979, do Sr. Senador 
Nclaon Carneiro, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n' 351 
de 1978, do Sr. Senador Accloly Filho, que dispõe sobre recursos nos processos dera: 
Jencia. · 

-lO-

Discussão, cm turno único, do Projeto d~ Lei da C4maru n• 90, de 1977 
(n• 2.236/76, nu Casa de origem), que acrescenta dispositivo uo art. 26 da Lc:i 
n' 5.540, de 28 de novembro de: 1968, que "fixa normas de organizaçlio c runcionu
mcnto do ensino superior c sua articulação com a escola média", instituindo mutc':ria 
obrigatória, tendo 

PARECER, sob n• 135, de 197tl, da Comissão: 
-de Educ1çio c Cultur1, favorável. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estlt cnccrrudn u sc~sílo. 

( Lt~·ama-sra st.utio Ül' 18 h11ruJ "2J mlnuto1. 1 

DISCURSO PRONUNCIADO PE/.0 SR. LEITE C/IAVf.'S NA 
SESSÃO DE 8-J.79 E QUE, ENTREGUE,] RI;' VISÃO IJO OR,IDOR. 
Sh'RIA I'VBI.ICADO /'OSTER/ORMF.NTE. 

O SR, LEITE CIIAVF.S (MDH- PH. i'ronun~o:in tl sc~uintr: t.li~cur\n.J- Sr 
Prr:sidente, Srs. SenLu.lorcs: 

O Congresso tem motivo~ para suud.tr com c:mu~i:L~nHI c:s~e encontro reulitudo 
ontem entre os Presidentes das du<as LLI!remiuçiics po~rtid,,rLL~ hriL~ilcLrn,, entre 11~ dn1~ 

prcs1dentes ilumes, o du Aliança Renovadora Nacional, Senador José Sarney, e 0 ilus
tre Depu tudo Ulysscs Guimarllcs, Presidente do nono Partido, o MOO. 

Ontem auistimos nesta Ca111 a um debate que rcpós o Senado cm posiçilo 
elcvadfssima, que foi o deb11tc entre nossos doia Lideres, o Senador Jarbas Passarinho 
e o Senador Paulo Brossard. Fizemos há poucos dias atrAs um pronunciamento no 
sentido de um entendimento em nfveía altos, 01 jornais noticiaram c pude perceber 
que tambf:m a opiniAo pllblica nacional dele c11tA dcscjoau, 

No meu di&eurao de poucoa dias, Sn. Senadores, procurei mostrar que, ao longo 
de quatro anos, nesta Casa, 11 despeito do esforço, da qualificaçilo c experiênciA de 
muitos Senadores, eles nilo foram capuzes de ver convertidos cm lei os seus anseios, 
istQ Ç, inúmero& projetas resultante• de sua elaboraçilo. 

Hoje trago dados concretos, Em 1978, transitaram pelo Senado Federal 916 
projetas de lei, Sabem os Srs. Senadores, quantoa foram aprovados? 28; o resto foi 
rejeitado ou retirado pelos autarca cm razllo da certeza de rcjciçllo; ou ficou 
prejudicado ou arquivado. 

O Jndice de aproveitamento desse trabalho foi de 2,4%-2,4%1 
Srs. Senadores, a rcapeitabilidade do homem, cm qualquer profissilo, se mede 

pela profici~ncia de seu trabalhoj ... 

O Sr. Milton Câr~l (ARENA- PS)- V. Ex• d41iccnça para um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - ... a de uma Câmara ou de um 
Congrcuo, mcdc~se, igualmente, por esse esforço: o trabalho vAlido. Pelos númeroS, 0 
Senado t uma organizaçilo que apresentou, no perfodo lcglfcrantc, uma copiosa, uma 
vasta c abundante produçio de projetas, mas seu resultado prático é estarrccedor, Srs. 
Senador.~:~, repctiremoa, critllo, mais quatro anos, neue mesmo ritmo? 

O Sr. Milton C1br1l (ARENA - PB) - Nobre Senador Leite Chaves, posso 
apancar V. Ex".' 

O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR)- Com todo o prazer, Senador. 

O Sr, Milton Cabral (ARENA- PB)- V. Ex• catá levantando esses dados c cu 
gostaria de conaultA~lo, já que pesquisou o assunto. Quantos projetas foram aprova· 
dos, no total, no Senado? Porque V. b• destacou somente os aprovados resultantes 
de propoaiçAo de Parlamentares. Goataria de 111bcr o total, se V. Ex• tem esses dados. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Estou me referindo apenas aos proje
tas originários do Senado. Da lavra de Senadores c rejeitados o ano pauado. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PS) - Gostaria de saber o todo, paru ter, 
realmente, um quadro mais compreensivo. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Originários do Senado, que transita
ram por aqui, no ano passado, foram 916 projetes, dos quais 24, apenas, foram upro· 
vades. 

O Sr. Mlltoo Cabral (ARENA- PB)- E no toto11 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- No total da Casa? Poderei logo cm se· 
guida remeter a V. Ex•, porque esaes dp,dos cst~o no relatório· da PrcsidCncia, Não 
foru o fato de estar com meu tempo cssotado c cu o daria de inicdiuto a V, Ex•: mas, 
depois o meu gabinete fará chegar ao de V. Ex• essas informações, 

Entllo, Sr. Presidente, b o que cu diao, essa Conatituiçilo,-nos moldes cm que se 
encontra, n!lo permite que projeto alsum posaa alcançar resultados positivos, E cu 
provarei l Casa que nào há projeto, por mais inocente que aeja, na sua aparbncia, que 
n~o po"a acr fulminado de inconllitucionalidade, nos termos da atual Constituiçilo. 
For11m aqui aprovado• apenas 28 projetas que, necaaariamentc, scrào rejeitados na 
Cdmara, como os que vbm de 14, na sua grande maioria ou totalidade, do rejeitado~ 
nesta Casa. Anulamo· no• mutuamente. Houve divcraas mattrias aprovadas por iniciu· 
tiva do Executivo, mas queremo• dizer que muitos projetas, embora vindos com u me· 
lhor dai intenções, Clluaaram, no campo aocial, resultados nefastos. Muitos deles, 
ncuc aspecto ncg:~tivo, tiveram o reconhecimento da. própria PrcsidCncia da Rcpúbli~ 
cu que os retirou, um j4 depois de sancionado há muitos anos, c oUtro após aprovado 
na Câmara do5 Deputados c que se encontrava nesta Casa, Quero me referir ao Códi
go Penal que foi objcto da aprovação do Congresso Nacionul, que estava suncionudo 
hd bastante tempo c, por sucessiva~ ve;::es, teve u sua vigência prorrogada, sob a 
desculpa de que somente pussaria a vigcr quundo o fizesse tnmbém o Código de 
Processo Penal. E~sc Código, cuja Mcnsugcm veio chciu de vfcios para u Cãmura, 
onde foi realizado grande trabalho de aprimoramento. Aqui fui presidente da rcspecti· 
v a Comi!isào. Depois de receber a contribuiçílo dos melhores juristus do Pais sobre u 
matéria, inclusiv~ jui/Cs c da OAB, vi o projeto retirado pelo Executivo. 

O Sr.l-lumb~rwl.ut·enll tM OH- PB)- V. Ex• me permite um uparte'! 

O SR. U:rn: CHA n:s (MDII- PR)- Ou~o, cum pru1er, n Scnndnr Hum· 
hcrtu Lucena. 

O Sr.llurnht'rtu I.Ul'Cnll (MDB- PBJ- Nohrc Senador LcLte ctmvc:~. utcnhl ;1 ~ 
p:1luwas de V. > .. \1, qu: rcflet~m .1 .Ltu;d 'liltmo.;J111 Jc <th,llluto dc~prc~tl}!iLl cm 4U(.' 
<llnd<~ ~c eru:nnlr.L, no Hra~il. 'I JIOLh:r lt:llrs!ativo, mal11rudu tudil o anúncm de uher· 
tur.L polllit:;l qur ui c:.'II<.L, ~mtaria de .mundur .l. Casa, pur Llltcnnl:diu de: V. Ex', que 
tenho prLlLH.L tulla IHLljllhla dr tmenU.I mn.•lltucionul, to!UJUS a,~[nulur,r~ \'!lU come..; ar 

·• rc.:nlhcr deotw de flLlUcm L[JiL~. justalllcntc cnl'ocando c~tc n~p~·t.:to J;L lJUC'IÜILI. 

•1\ra\lb i[C lllllll ll!li;L rcdJo,;ao, de um UtWi1 di~positivo constLtut.:innul, onde C'lliLhelcçp 
que ti~ rn'iCI<l'l de ini.:L.I\1~'.1 Lhl:' "iCilild!II"C~ c DcpLLtildC\.'1, que n~o !orem ILprc~.:t:tlht~ 
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dentro de I HO t.lias, a partir de ~ua apn::~cnt<lç~o. ~crilo considerado~ ;1utomuticumcntc 
aprovado~. Eu e~tcndo Jos parlamentares o principio que jA t vigente em rclut;;Jo a 
alguns JUójctos de iniciat111,1 do Senhor Presidente da Rcpúblicu. 

O Sr. Murllo B111dar1Í {ARENA- MO)- V, Ex• me permite'! 

mitac.lu, sem podere) paru lcgi~lar, sem podere\ P•tr:~ rcuhzur <~lgo de afctivo no ~oetur 
du Lei. 

O Sr. Mauro u~nevlde~ (MDB -CE)- Permite: V. Ex• lim aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com prazer. 
O SR. LEITE CHAVES (MOB- PR)- E JouvA"cl o esforço de V. Ex•, c n1io 

tenho dú\lida de que ele rcnetc a experiência de V. Ex•. vivida ncstiJ Casa, no Parla· O Sr. Mauro Btncvlde!t{MDB- CE)- Nobre Senador Leite Chave~. solid;tri:w· 
menta, hA longos uno~. Mas tenho que dizer a V, Ex• que outras emendas de a h,. rele· me com V. Ex• no instante cm que canelam a o Senado a .\c arregimentar para de· 
vAnciu estão cm and:•mcnto c pouo assegurar que ncnhllma dc\us havcrfl de liCr apro· (cndcr as suas prerrogativas c, conseqUentemente, projetar-se dinntc da comunidudc 
vudn, NcMcs últimos dias, tanto V. Ex• quanto cu, temos assinado emendas das mais brastlctra. Acho reulmcnt<: indtspensAvel c:ua coordenação de trabalho c de força~ 
oportunas c necessllrias, mas cairllo, como esscll projctos todos que no ano pas~udo para a valom.açUo do ~rópno Parlamento. V. E.Jt', por eltícmplo, constatou, c 0 fel 
calram. Veja V, Ex• quantas p~ginas c quantos projetas valiososl Digo a v. E~• que . corupulsan~o esse adm1rá~c~ t~abalho da Secrc:umu.Gcral da Mesa, que t 0 Relatório 
bastnva que metade desses proJetos houvesse sido apro"ada para que vivCsscmos ou· ao finul de cada scsdo lcg1~lat1vu ... 
tra realidade. Entretanto, embora haja, às \IClCS, rcconhC~:imcnto da viabilidade por o SR. LEITE CHAVES (MDB-.. PR)- AliAs muito louvâvc:l. 
ambos os Partidos, CJtes têm posicionamento politico c o Partido oficial tem sua~ vin· 
culações tto Poder Executivo. E bastD. o voto da lidcranç&~, basta que um Scnudor se lc· 
vuntc nesta Casa para todas as emendas cal rem, ainda que aprovadus. Por essa razno 
t: que tivemos oportunidade de, hâ poucos dias, formuiar, nesta Casa, um apelo DO!o 

parlamentares c: aos politicas no sentido de estimularem as nossas .lideranças paru se: 
entenderem, estudarem, lirmando um protocolo cm que todus essu$ modificações de· 
scjadas sejam consideradas, sendo, logo depois, estudadas por uma Comissão Consti· 
tucionul, o que ~ perfeitamente passivei, viável e conccbfvcl no mundo do Direito 
Constitucional. Ao depois, sem comprometimento de nossas posições, possamos dar 
ao Congrc5so condições de oferccc:r ao Pnfs, no Jetor lcQal, a suu grande: c insubstitul
vc:l contribuição. 

Com todo o prazer, ouço o aparte llo ilustre Scnudor por Minas Gerais. 

O Sr. Murllo 8ad1ró {ARENA- MG)- E pura felicitar V. Ex• pela mag· 
nitudc do tc:mn tratado cm seu discurso e que, inclusive, foi objcto, há aproximada· 
mente dois unos, de um gr01ndc $Ímpósio realizado pela Faculdade Cândido Mende:;, 
no Rio de Janeiro, sobre o pupcl do Legislativo no Estado moderno. Uma das 
muior" criticas que se abate sobre o Poder ~. cxatumcntc, a sua incapacidade de 
acompunhar a celeridade dos tempos aluai~. Tem toda a razão V. Ext, quando rcs· 
salta u baixa produção do Legislativo. Todavia, t forçoso reconhecer que, nesta 
qu;~dra republicana que vivemos, o Congresso tem dado uma importantbsimu contri· 
huiç!lo, sobretudo melhorando, aperfeiçoando, a grande maioria das Mcnsa.sen5 das 
proposições lcgislati\lus. para aqui enviadas pelo Poder Executivo, Esta opini!lo ~ un:i· 
nimc e nào encontra ningu~m que a contcstc:,apcsnr de que a produç:\o origin.1ria d:~s 
duas Casas do Congresso nllo seja tào abundante quanto aquela do E;(ccutivo, Por 
outro lado, todas as Mensagens oriundas do Executivo silo aqui melhoradas e apcr· 
fciçoadas, o que~ um dado positivo no lfabnlho do Congresso, ulém deste, de critica c 
de fiscalizaçllo, exercido tanto pela nobre: Oposição quanto pela nobre Maioria, 
Parabéns :t V. Ex• pcJu seriedade do tema que trata. 

O SR. LEITEÇHAVES(MDB- PR)- Eu t que agradeço a V. Ex•! 

O SR. PRESIDENTE (JoAo Basco. Fazendo SOI&r u cumpainha.)- Nobre Se· 
nadar, irei propor ao Plc:nãrio a. prorrogação dascssllo por mais 20 minutos, pura que 
V, Ex• possa concluir o se11 discurso. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PB)- Mas, Sr. Presidente, creio que tulvcz, 
houvesse engano na murcaçllo do tc:mpo, porque não me parece que cu esteja· na tri· 
buna hâ 10 minutos. Talvtl: seja engano do meu relógio. 

O SR. PRESIDENTE (Joll.o BoscQ)- A Horn do Expcdi.:nt~: terminou, V, EJI.• 
já cstâ cxatamcnte com dez minutos na tribuna, além do tempo. 

O SR. LEITECHAVES(MDB- PR)- Sr. Prcsidcnle, agradeço a V. Ex'e pe· 
diriu que me U5se~urassc a puhtvra por mais dez minutos c, ui, cu terminaria us minhas 
considerações. 

O SR. PRESIDENTE (João Basco)- Pois nllo! Mas V. Ex• tcriu direito" vinte 
mi nulo~, c cu prorrogar os trubulhos, se o Piendrio não tivesse nada u opor. (Pnusu.) 

O SR. LEITE CHA Vf.S(MDB- PR)- êo que desejo, Sr. Presidente. 

O SR. PRE.."iiOENTE (João Bosco)- O Plenário não se opõe, V. Ex• tem di· 
rei to u mais vinte minutos, cm prorroguçllo. 

O SR. LEITE CIIAVES(MDB- PR) -Obrigado, Sr. Presidente. 
O no~~o fndicc de produti\lidudc no setor legal cm rclução uos projeto~ originais 

ncstu C&!ott, no uno pussudo, foi da ordem de 2,4%, 
Vejum O!i Sn. Senadores, uuuvés do próprio Relatório du PrcsidC:n~iu, u v•1ric· 

dadc, u profundidudc, o alcance, a pertinencia c o cabimento dr:ucs projctos. l,c:r· 
~untU·!I.c:: ~justo que continue a ocorrer situuçi'lo de tul natureza? Todos CMC!i r:~forços 
se destinam ao urquivo, qu11ndo,lls vezes, projclos do Executivo, discut!vcis, sur~tidos 
dn inspiruçilo de um jovem chcre de gabinete de um Ministro, silo ilprovudos aqui sem 
muiorcs di5cussõe.~. 

l'~'f conseguinte, Sr. Prc~idcnte c Srs. Senadores, 11 nu~~~~ cxperii:nciu t.lc quutro 
unos- c, uli:h, elu ~c uliu 1t experiência de muitos Scnullores dcstu Cusu - no~ fuz 
crer que: o panlo uho é entendimento politico, pura que u Congresso ~c rcstabelc10a cm 
sua)!; rc11is utrlhuiçõcs, porque, do conlrllrio, vumos vi\lcr tlius muis dillccb do que u~ 
vivido~ att hoje. 

At~ recentemente, ii hllu nesta Cus11 cru relu rcvoNnçilo dos inmumentos t.le 
c~ccc;;lo. I louve: uherturu, pu r te t.le uhcrluru. Entrclllnto continua c lu c' trcn1<H11C:Iltc li· 

O Sr. Ma1,1ro lkne;ldtt (MDB- CE) - ... c esta referência constitui, tamb~m. 
uma homenagem A equipe da Secretaria-Geral da Mesa. Por cs5c tr:..balho, 
constatou V. Ex• qllc projetas da maior importância são aprcscntudos, projetas que 
consubstanciam teses de extraordinária significação para a vidu. económica, sociul, po· 
Utica c: cultural do País. Veja V. Ex• que, no ano passado, alguns parlamentares, na 
Cdmara c: no Senado, apresentaram proposições relacionadus com a politica salurial 
a.dotndu. pelo Galictno. Eu mesmo, coma V. &• se lembra, fui autor de um projeta 
qllc estabelece a obrigatoriedade para revisão semestral do salário mini mo c a redução 
das respectivas regiões para aplicaçllo dos lndlccs salariai.s. Pois bem, nobre Senador, 
o projeto foi aprovado em algumas Comissões, mas como ntla houve aquelê cotem. 
dimcnto que V, Ex' prcconi1.a neste ínstantc, nllo houve condições de aprovaçilo 
daquela matéria. E, agora, jâ t o próprio Presidente eleito que, atrav~s do seu Mi· 
ninro do Trabalho, nnuncia a disposiçi'lo de acolilcr a nossa íniciati\la, aquela nos~a 
sugcstUo, que vem ao encontro das chu5cs trabalhadoras brn$ileiras pC),\imamcntc re
muneradas cm nosso Pa!s. HA, realmente, necessidade dessa arrcgimcntuçào que 
V. Ex• pregu, que V. Ex' preconiza, neste instante, como uma forma até de valori
zuç:lo do Parlamento brasileiro. Mui to obrigado. 

O SR. LEITE CHAVE.."i (MDB- PR)- Agradeço a V, Ext u oportuna inter
vcnç:lo e que me faz voltar ainda ao aparte do ilustre líder, Senador Murilo Badaró, 
que, de minha parte, não mereceu maior considcruçJ.o naquele momento, cm razllo da 
inccrvc:nçJo da Mesa, mílS qurro dizer ao ilustre Senador que mesmo na nO!>Su 
atuaçào de Casa ou de órgão fiscalizador do Governo, nós nào temos podido realizar 
a contento c:ssa tísca!izaçlo, porque o art. 45 da Constituiçi'lo, que determina ou que 
comete a este órgllo, a esta Casa, o encargo de fiscalizar o Executivo, nllo foi rcgul<~· 
mcntado. E neste: sentido, por sinal, V. Ex• tem, a meu ver, um projeto, ou já prorc:riu 
divcnos discursos sobre este assunto no Senado. 

O Sr. Mauro lknnldfl (MDB - CE) - Realmente, o projeto ni'lo conseguiu 
acolhida por parte do Senado, dentro daquelas razões que foram cxpcndidas pcl:a li· 
dcrunça da M11ioria, c que nós con&tittamos na oportunidade:, mus que nllo chegamos 
a &c:nsibilizar os representantes da Aliança Renovadora Nacional, que entenderam, nu 
maneira como havia sido formulada a minha proposição, que ela connitaria com 
normas constitucionais vigorantes no Pais, o que, verdadeiramente, ni1.o tinha consis· 
tência, como procurei demon;trar, com o apoio de V, Ex• c de outros eminentes 
colcgus desta Casa. 

O SR. LEITE CHAVES {MDB- PR)- Muito obrigado, Senador, mais umu 
VC:l., 

1! com dc:solaçllo que cu vejo essa proliferação de emc:ndas aprescntudas por Se,:. 
nudorcs c Deputados. porque Iodas hovc:rllo de ser rejeitada!\, necessariamente o 
~eriJo, cama o foram todos os novc:ccntos c dczcsscis projetas, menos vime c quatrtl, a 
que me referi h6 poucos instantes. 

Srs. Senadores, só hfl. uma alternativa, O compromisso maior do nosso Partido 
foi o de lutar pela rcvogaçilo dos instrumentos cxccpcionuis, c c:ssn rc:vosu!OUO ocorreu 
incgnvclmcnte, pelo menos cm parte. Hoje u consciCncia nucionul se forma no sentído 
de os partido~ se entenderem para formalização da nbcrtura. 

As Lideranças purtidárius prccisum ser estimuladns pelos Purtido~. para se entcn· 
dc:rcm, dando-se ussim os panos iniciuis pura eliminação do medo u que se rc:fcriu o 
Senador Paulo Urossard, cm recente discurso, 

O Deputado Ulysses Guimarilcs está pura cncuminhur uo Congresso um projl!lo 
para a conccssno de anistiu, ma5 seguramente esse projeto será urquivudo. 

Enquanto iuo, Sr. Presidente c: Srs. Senudorcs, c'is1em fora do Pul!o cinco mil 
hrusilciros exilados, nu muis tri~te c desoladora situuçilo, muito~ deles inucemcs, 
<Lmar~nndo o exflio, umargundo o desterro. 

O primeiro ponto nesse encontro, nesse entendimento, serA o cstubclccimento de 
condições paru a volta desses bru•ilc:iro~. O próprio Congresso, untes disso, c com 0 
conhecimento da Nuçilo, podcrll att: constituir uma Comissllo pan1 ouvir t:\~Cli 
exilado~ no c~ttrior, pura sentir os seus unscio~. 

Recentemente foi edhúdo, pclu EJiwru AJ[u.Omtgu, o livro Os E:o:i/mloJ. t de 
uutoriiL du Jornulistu Cristina Pinheiro Muchudo, de O Glohu, quc ouviu dh·mos 
e~ilados no exterior, muitos deles criunça~ na tpocu, c hoje udulto~o. Nlln ouviuu tullos 
os cmcnmil, nms iL umostrn ~suficiente pura causar choque, c 110' pruvu, hoje, ,111 c 0 
c.lc:grcdo é pior do que a própria rrisi\o, sohrcludo quando ele(: rerpl:tuo, com~1 c.,tú 
scndn c~tc. Mc~mo na tpocu du instuurm;i\o du Rcp1iblicu u unistiu mui che~:m1 aos 
cincllunns. 

Agnra, nn Ur;•sil, jú vamos u qunnto~? 

t 
t 

i· 

t 
• k 
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Lendo esse livro, senti que, entre outros mtritos, eh: tem este, o de transmitir n an· 

11ústia di) c:dlio. E me fel lcmhrur o quanto estàu sofrendo muitm hrasilcirm, muitm 
inocentes, muitos morrendo, como o Pudrc Tito- c nào ~ci qual o seu crime. Com :. 
obscss~o dus torturus, numu munhn, upurcccu cnforcudo, pcndurudo, halançandll 
mama Arvore, num bosque de Lyon. Outra exilada se suicidou nu Ht:lgica; outra, na 
Alcmunhu. Dezenas de braliilciroscstào-sc matando lâ fora. 

Vejam V. Ex•s u dor do c"!llo. Quando salmos pura o exterior, mesmo cm mi~· 
Silo oficial, com 11 certeza cu trunqUilidudc dn volta, com as vuntugcns finuncc:irus pu· 
ra assegurar ;~permanência, mesmo conhecendo u llngun, dcpoii de algum tempo no~ 
dcparumoscom a ungú11tia. E essas criaturas? São cinco mil brasileiros. 

Con:~ilato que o cx.Jiio ~uma prisão muito mais angustiante c mais dolorosa que u 
própria prisilo convencional. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, V. Ex•s conhecem a desumanidade da prisão pt:· 
la baluda do CárttruJt "Rtadlng," de Oscar Wilde, Oscar Wilde, preso sob u ucusu· 
çào dc'um crime que, depois, a lnghllcrra chcaou a escoimar daaua legislação. En· 
carccracio entre oa maiores bandidos da Inglaterra, escreveu aquela balada pungente, 
d11 qual recordo essa versos: 

veis 
"Nil.o sei se: as leis silo juatas ou ac injultas. Os pobres presos miserá· 

Só sabem que as muralhas das prisões do alta~t, fortes, inviolâvcis, 
cm que um dia~ mais longo do que um ano, ano de dias inlindfl.vcis. 
Sei tambi:m, c a11im todos soubessem, que as muralhaa das prisões 
silo feitas com tijolos de ignom(nia c que têm grades ncaras 
que silo para Cristo nllo ver como o homem trata barbaramente o seu 

irmilo.'' 

O ex.Jiio ~ uma prisão aaravada. E o Brasil c o brasileiro - que i: conhecido pela 
sua capacidade ilimitada de perdoar- têm admitido por circunstAncias, hoje injustifi· 
cadas. a permlln~ncia de tamanho nasclo, de tamanho sacrirrcio. 

O próprio futuro Presidente da República se propõe à concessão da anistia. O 
P1u1ido oficial a quer, c tem sido este o objctivo da luta de nosso Partido ao lonao dcs· 
tes11ncs. 

Mas ~ juno que discutamos indefinidamente o assunto, enquanto 5 mil brasi· 
lciros sofrem situaçAo dessa natureza? Por que jA nlo tratamos da possibilidade de 
o Consrcuo Nacional formar uma Comisalo para conversar com os Hdcrcs dos cxi· 
lado5 no clttcrior, enquanto o entendimento das lideranças partidArias poder!\ pos· 
aibi\itar a formaçlo daquela Comiaslo constitucional, para que, al~m de remediarmos 
este problema grave, posumos dar a esta. Caaa meios de funcionar, possamos dar ao 
Congresso Nacional condiçõa de oferecer a su&asrandc contribuiçlo a este Pals? 

OSr.K .. IImo Luceu(MDB- PB)~ Permite V. E•• um aparte'! 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com muito prazer, uobre Senador. 

O Sr. Hlllllberto Laceai (MDB- PB)- Neste aspecto do pronunciamento de 
V. Ext, aproveito a oportunidade para dizer da minha profunda estranheza - c creio 
que de toda a Bancada do MDB- pelo fato de o nobre Udcr da Maioria, Senador 
JarbasPassarinho, cm seu brilhante discurso de cstrf:ia na tarde de ontem, nlo ter pro· 
nunciado uma palavra ~tqucr ac:crca da anistia. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Realmente, ontem havia c11bimcnto 
para que, cm seu di&eurso, o ilustre Líder da Maioria, que foi tll.o elegante, pudesse ter 
uma palavra para 01 exilados, que sll.o brasileiros. 

OSR. PRESIDENTE(Jollo Bosco)- Solicito a V. Ex• conclua o ~teu discurso, 
pOi1 o ICU tempo catâ agotado: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) -Sr. Presidente, lamento n!o tenha 
condições de concluir o meu discur10 nesta tarde, porqutmto ni'io cheguei sequer à 
metade. Vollarci 110 assunto mais vezes. Talvez nlio trate de outra matbia nesta Casa 
enquanto nilo houver entendimento entre as Lideranças paraasoluçlo de todos os 
problemas que t~m sido objcto desses pronunciamentos. 

Sr. Presidente, vejo, cm todo este esforço do Conaresso, n repetição inútil do 
esforço passado. Quantas pAginas, Sr. Presidente'? Só no ano pauudo, uqui, .no Se· 
nado, vemos no relatório, p4sinos de projetas nprcscntudos, nesta Cusu, por senado· 
res doM DB c da ARENA, proposições de pertin!ncia, sobre os mnis variados ussun· 
tos cm nUmero de 916, para serem aprovados apenas 24 (vinte c quatro) projctos. 
Nll~ tem sentido, Sr. Prcsiden\C. • 

D!ziu, cu cm meu Ultimo discurso, que o futuro Ministro du Justiça, que foi Prc· 
sidente desta Casa, merece dela c do Congresso respeitabilidade paru coordcnur, em 
fase iniciul, com 11s Lideranças poUticas, um projeto de alteração dcstll Constituiç~o. 

Hoje, Pontes de Mirundu, na sua sensibilidade juddtca c profundidade de 
conhecimento, diz que uo Ministro da Justiça ele m11nda uma sugcstno: um Ministro 
da Justiçu- ele munda umtLsugcSli'io -,num Governo democrAtico, deve preocupar· 
se como Congresso, O Ministro, qualquer que seja o ministt:rio, tem que fazer propos~ 
tas 110 Congresso c nào resolver problcma~.lsto estA nosjornuia de hoje, Entno se nào 
tivermos poderes restabelecidos, nem mesmo paru emendar ou melhorar as men~u· 
gcns govcrnumcntuis, nem mesmo paru isto teremos poder. E deMtu formu rc5pondo 
ao Ilustre Lfder du Maioria nesta Ca11a que se mod!Ocuçilo Implicar numu daquelus 
limitaçõe~du Constltulçilo, t: invlâvcl qualquer modificuçdo, qualquer coluboruçào. 

'.o Executivo convf:m tanto quanto a nóR, uma modilicuçilo cunstitucionul, utru· 
1·b de um11 comini~n comtitucionul. Os L[dm:s ~c entenderiam soh u coordcnuçdo do 
M inislro da Justiça. Em ruzàn di11so, ~c estuhelcccrium o~ purilmctru~ que pudcrium 

ser ohjcto de entendimento~ c modilicuções. Com huse nisso, con~tituir:)c·ia unw 
çomissi\o constituciouul, composta de Senadores c Deputudos, que poderiam recorrer 
ii juristus, para que pudessem apresentar à Constituição cmcnt4rio, que u tornuue 
cnm urgênciu, um imtrumcnto útil, utt que 11 nov11 A11scmbltiu pude~sc oferecer un 
l'als a constituinte ideal. Agora ni'io te riamos condiçôc5 de umu constituinte, pois este 
Consresso dilicilmcntc poderia oferecer uma Constituiçllo idcul. Sejamos realistas c 
fuçamos dcstu Constituiçilo um instrumento operante, porque só rcstuOclccidos de 
alguns poderes, de algumas prerrogativas, poder!\ o Congresso inclusive se 11prcsentur 
110 conceito nacional c continuar n merecer o seu respeito, Do contrdrio, hoje, com 
essa relativa uberturn, u nossa imagem se dc~gustard violcntumcntc, Fnluremos c 
falaremos, projetes serilo apresentados c arquivadoR c o dcssastc jd nilo mais será 
p11ra o Congresso Nacional, scrA tambt:m pura o próprio Governo eis que o povo já 
cstâ cansado de esperar, 

Sr. Presidente, nem por isso 11 Oposlçlo estA cedendo, A nossa luta era contra o 
AI·S. Suprcsso o instituto, vamos para o entendimento sem comprometimento. Os 
Partidoa devem-se entender c a funçilo de Partido f: esta, f: o entendimento, quando, 
acima dos seus intcrCJscs pairar o interesse comum. Acima desses interesses ndo c&tllo, 
porventura, 'os cinco mil exilados enfrentando dcsneccaúriamcntc situaçll.o de cxtrc~ 
ma injustiço aos olhos pcrplc1tos do mundo? E justo que ac continue 11 11prescntar, cm 
seu favor, cmcndaa que scrllo necessariamente arquivadas? E nisso ni'io vai rcnUnciu 
alguma ao nosso papel de OposiçAo porque somente enquanto o formos havcrA con~ 
fiabi1idadc nacional. E as massas frustradas, os estudantca c operArias haverão de di ri~ 
gir ao Congresso Nacional4s suas atenções, porque, na medida cm que nll.o tivermos 
podem ou nada realizarmos, as frustrações populares havcrlo de surgir c aqueles que 
jamais aceitaram a abertura ou com ela jamais se identificaram, aprovcitarllo essas 
manifcllaçõcs de estcrtor social para tentar o retrocesso, com o qual a Naçilo jamais 
estará de acordo. ' 

Sr. Presidente, por essas razões, cabe a esta Casa, ao nosso Partido c à Aliança 
Renovadora Nacional, saudar entusiasticamente o encontro entre os Presidentes das 
dua5 aarcmiaçõcs. Temos conhecimento, tambtm, que as Lideranças, na C4mara c no 
Senado, atAo-sc entendendo, porque elas estilo tanto quanto nós certas de que nào há 
uma alternativa parn cate Pais. Mas t: ur1cntc que se faça iuo, que haju csac cntcn· 
dimcnto, que se modifique esta Constituiçio, que ac estabeleçam parA metros de legal i· 
dadc para as atividadca do Con1rcsso, que ac dclina a situaçlo doa Hdcrcs exilados, c 
que comc:ccmos, Sr. Presidente, a fazer alauma coisa de concreto cm favor do PalM c 
dos brasileiros. Muito obriaado a V. Ex•(Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA 
NA SESSÃO DE 9-J-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DDR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.)- Sr. Pmidcntc, Sn. Senadores: 

Toda naçilo, todo povo tem o seu Catilina- isto~ determinismo histórico: toda 
nação tem que carrcsar nas costas um cadivcr podre c, por mais que se esforce, forças 
adversas facilitam cuc parasitismo quaac saprófita c, no caso cspcclfico do Brasil, o 
nosso Catilina i: o Sr. Otmicl Ludwis, proprictirio da Jari Florestal. 
A Tribuna da Jmprtnsa transc:rcvc, hoje, dcclaraç.lo do aercntc·acral do Projeto Jari, 
nos seguintes termos: 

"AMAZONIA INTERNACIONAL ~ PAI!AVRA DE ORDEM DO 
JARI 

O gcrentc·acral do Projeto Jari, Nci Monteiro da Silva, confcnou à 
imprcn1a aaúcha que 11 oricntaçilo polrtica do arupo comandado pelo 
milion4rio Daniel Ludwia f: de ocupar ntcnsa área verde na Amazónia 
para aarantir uma provável intcrnacionalizaçll.o dll rc1íDo. O porta-voz da 
empresa cstranacira dcacmpcnhou o papel viailantc como se fosse uma 
autoridade brasileira preocupada cm pre"rvar os intcreuca nacionais. Em 
compcnsaçlo, o Ministro do Interior, Ran1cl Reis, fez o papel inverso: 
tranqUilizou 11 Naç~o. Diuc que essa hipótese nlo existe, "f: uma loucura, 
um11 insensatez". Sustentou que a Amazónia tem S milhões de quilómetros 
quadrados "c nlo vamos deixar ninaui:m ocupé.-lu." 

Somos remetidos paru a se11unda p4ainül 

"Iuc f: loucuro, lnacnsatcz, quem disse isso 6 doido. A Amazónia tem 
S milhões de quilómetros quadradoa, aquilo f: brasileiro, nono, nilo vamos 
deixar nlnaut:m ocupar." 

A dccloraçll.o foi feita ontem, cm Curitibu, pelo Ministro Ranael Reis, 
do Interior, ao contestar o 1erentc-geral do Projeto Jüri, Nci Monteiro du 
Silva, que fez a um jornal de Porto Alegre a seguinte declaraçll.o: "A orien· 
tuçilo bâs\ca que recebemos f: u de que estamos ocup11ndo uma cxtcnsn 
área verde que, um11nhll, poder!\ ser intcrnucionalizadu, Algo auim como 
u Antártidu". 

Sr. !•residente, a not!ciu merece profundu glosa c profundu anO.Ii•e, 
Todos nóK subcmos que u Amazónlu sempre roi cobiçudn, Isso jâ se cons· 
tituiu num tru(!lmo,jA se con8tituiu num chuv!lo, 

A Amuzouiu sempre foi cobiç11du, desde o 5~1.1ulo pus.sudu, quando 
e5tu coblçu 11e manifc5tou, patentemente, utruvh do de5cjo de trunsfertn· 
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~ia dm n~gro!> norte·americllnO!> par ii a Âmatõniu; h4 literatura \la~lu crn 
torno do ussunto, opulentu, nas nos~as bihlioteca.~o, inclusi\lcmente um tra· 
bulho du ln \Ira da Professora Nicia Vilclu Luz. 

Desde então, os arreganhas sUo mnnife~t~.o •. Cito os mais recentes: a 
prctcn~Jo da institucionalizaç4o da hil~ia amazónica, cm 1946, projeto 
dcnunciudo por Arthur BernardeJI, da tribuna da Càmuru Federal. Em 
I Q70, outros arreganhas se fizeram notórios. 

No cnlünto, nesta d~da, o mais aalicntc foi o cclcbrérrimo projeto 
do Instituto Hud~on, da luvru do tecnocrata licrman Khan, com arrimo 
no'- estudos do Engenheiro Eudes Prado Lopes. Era a intenção da con~· 
truçào de uma grande barragem. criundo um grande l~tgo umalônico. que 
facilitaria as intcrcomunicaçõcs fluviais c lacustres, c poderia produzir um 
total de 12 bilhões de quilowatt:t ou 12 giguwutts. 

Esse plano foi frustado cm decorrência da posição que tomou o po\lo 
brasileiro, denunciando c rechaçando mais uma pretens!lo de ocupação 
internacional da Amazónia. No entanto, daquela ocasião a esta parte, os 
proce!>sos começaram a tomar nuanças sutis, os métodos passaram a se 
mimetilar, a se camunur, de tal sorte, que foram se insinuando sub-rcp
ticiamcnte no território nacional, no território amazónico. 

Exemplifico: a presença de empresas multinaciont~is, cm grande 
esculu, u partir de 1964. Esta é uma verdade irretorqaJ(vel. 

O Sr. Daniel Ludwig já estaria lá antes de 1964. 
A avalancha de multinacionais passou a se dirigir para a Amazónia u 

partir de 1964, quando não houve mais nenhum controle na remessa do 
nouo sangue c do nouo suor para o exterior- esta ~ uma vcrdndc que 
ninguém contctta. 

A Ira \lés de um estimulo, os incenti\los fiscais, e:ssas companhias ado· 
tnrum um crittrio de dc:sc:nvolvimcnto que: se fundamentaria, essencial· 
mente:, na puta do boi, para esconder a estratégia do plano sinistro de 
ocupaçào da Amazónia. 

Todos nós snbcmos que jd nllo existem mais nações, Existem grandes 
massas de dinheiro, Sr. Presidente, Esta t que é a verdade; vumo~ ter a 
corage:m de denunciá-las. 

Nilo existem mais nações soberanas; existem massas de dinheiro, 
massas colossais de dinheiro manipuladas por multinacionais, por 
holdlngs, por trustes, por dumplngs, por oligopólios, que avassalam o Ter· 
cciro Mundo. que avaasalam os po\los subdesenvolvidos, sangrando c 
sugando esses povoa, exaurindo tudo o que t~m c o que n3o tém. 

O Brasil, que tem uma vocaçAo de supcrpo~ncia, ~ o mais \lisado, 
onde o plano deixou de obedecer àqueles matizca, Aquelas conotações de 
outrora. 

No infcio, acria uma intcrvcnçAo militar. Distrair as forças imperiais 
braailcirus, numa luta estúpida contra o Paraauai, a fim de que foiiC pos
S{\Icl a invas!lo do sctcntrii\o brasileiro c tranafcrtncia do ncaro americano 
para a a Amazónia. 

• Estes métodos de força foram se: sofisticando com o passar dos unos, c 
asara adquiriram esta autilcza diabólica, alcaponcanu, de pencuaç~o 
através das muhinacionaia. Euas mwas de dinheiro se infiltraram no 
Brasilaraças u uma rcvoluç!o que facilitaram e: até sub\lencionaram. E 
estando aqui, puseram cm cxccuçilo o plano ainiatro; como desestabilizar 
o ruturo promissor c hcacmónico do ~_rasil? Ocatruindo, mulilando, o seu 
braço mais potente para o terceiro miltnio, que~ justamente a Amazónia. 

E como consca;uir isto? Atravbs da pata do boi, sub-rcpticiamcnte, 
acenar com o desc,n\lolvimcnto, o dcsc:n\lolvimento pela puta do boi; a 
ocupaçllo da Amazónia com u presença do homem e a puta do boi. 

A suu ocupaçllo deve ser (e:ita de OIJtro modo, desobediente a todo• e:ncs paràme· 
troa superados de uma sociedade consumiua c imcdiatiata que nilo leva o homem a 
nudu, a n!lo ser ao cstrcuc, à loucura, ao cnrartc, ao derrame cerebral c ao terrorismo 
urbano. 

Mas, Sr. Presidente, este polvo terrível se insinuou na Arnazónia \lcstido de 
pccuó.ria. Por que? Porque a pcc:uflria impunha a derrubada da Arvore c os estudos 
cd4ficos feitos por técnicos de miuõCJ religiosas estrangeiras cm território amazónico, 
conclufam por um radoclnio de clltrcmu rraailidadc do tolo, O próprio Sutélite ERTS 
c outros sattlitcs anteriores jA informavam Dtra\lb do sonar que a qualidade do solo 
amazónico era fr4ail, extremamente (rflail, que toda Dqucla floRSia, aquele tapete \ler
de cru um milaarc: da chuva, do ar, do calor c da umidade, que A terra nadu tinha de 
ubérrlmu, a n!lo ser urn ou outro bols!lo inslaniflcunte: re:prcscntundo muito menos de 
lO% de todo o território nmazónico, 

Derrubando a floresta, derrubando as Arvores copudus, o solo licuriu exposto ao 
impacto pluviom~trico para a su11 lixiviaçno, c auim rctirud11 aquela tenuc camada 
onde ucontecc um fenómeno de laborutório biológico, aluamcnte intenso, de 
reclclogcm, um fttdbark, autotrófico, iato é, \lea;ctal aintetizundo mutériu orgânica c 
animal, hctcrotrófico, analisando matéria orgllnica, feçhando o ciclo biológico que 
cluboru, dc!dobru tudo que cai c que a Oorcstu recebe tHra\lés doK \ICntos uHsios, 
qunntldude enorme de~ poeiru retendo purtlculas infinitcsimuis que, no montunle, 
chcgamu tonclada11 de pot4uio, de cálcio, de mugnésio, de ferro, de niquei, de cromo 
etc, 

A nore~tu mmwlnica é umu florestu ul:reu Sn., c:lu nilo vem da terra, ela \le/Jl du 
chuvu c: do nr, t: ror i~sn que: l: e5turidcl. clilssicu se fnlM em remunejumcntu rncional 

da Amalóniu; é estupidez se fnl;~r cm upro\lcitamcnto da madeira amazónica, o flores· 
t;~umulOnica não tem nado com a dalndonhiu, nllo tem nada com a do Congo Belga, 
nào tem nuda com a Floresta Negra da Europa, n!lo tem nudu com u Floresta 
Filandcsa, é completo mente sul grnrri.f, é um milagr!= filológico. 

I! precisO in\lentari4·1U, é prC:CÍ~O C:S!Udd•la para uma intcrprctaçtlo melhor. 
Contudo, a~ mullinncionais detentoras dcnc conhecimento da fragilidade do solo 
amuzônico, partiram para o plano sinistro: derrubar .a 4r,.orc acenando com u pccufl· 
riu. Procura dcscstabilitur o solo amazünico, transformá-lo cm deserto, c assim (c:ito, 
o microclima da regi!lo scr4 perturbado, com repcrcunõcs e reflexos nos microclimas 
adjacentes, cm todas as Repúblicas vizinhas c no resto dà Brasil. 

Hoje nós já estamos sentindo esta perturbação. Eu lhes garanto, Sr~. Senadores, 
esse fcr1ômcno devastador e apocalftico que cstâ acontecendo c aconteceu cm Minas, 
Bahia, Alagoas, Sergipe, Espirita Santo c Rio de· Janeiro, é decorrente desta 
perturbação, quejâ se começa a sentir, quando 10% du florata amazónica jâ foram 
derrubado, cerca de 30 milhões de hectares. 

E o plano prossegue, na sua caminhada ~inistru c alicnadora. Derruba a ár\lorc 
para desequilibrar. D~quilibradas, as nações vizinhas irão denunciar nos foro~ intcr• 
nacionais a noua incompetCncía, a incompetCncia do brasileiro de nilo ter sabido 
manter o equilíbrio biológico da Amazônia, manter a integridade da biota amazónica. 
Diante dessa denúncia. surgiriam os pedidos e c:xigi:ncias de internacionalização da 
Amazônia, por comprovada incapacidade de nossa intclia!ncia, Esse ~ o plano, no 
entanto, o dc:scquilrhrio sub-rept!cio, através de empresas multinacionais, finunciadas 
com o dinheiro do povo brasileiro, para o dcsmatamento c aproveitamento pccudrio 
da área. não conseguiu provocar um in,ulto notório, râpido, contundente. E o que 
fizeram essas mussas de dinheiro? Partiram para uma aceleração do proccsro. 
Partiram pari! um dcscnvolvimcnto maior do projeto, partiram para uma aceleração 
do descquilfbrio. Não bastaria, apenas, às empresas multinacionais de,.·astando dez 
mil hectares? CinqUenta mil? Ccm.mil? Trezentos mil? Nllo, Nilo cru suficiente para 
dC3cquilibrar o bastante:, demoraria muito o dcscquil!brio a ser notado. 1:: prcciro 
desequilibrar logo, mais r4pid~, por que? Porque há necessidade da 
inte:rnacionaliz;açllo c da posse da Amazónia, antes que se esgotem os recursos que só 
ela possui cm abundância, cm decorrência da carência desses recursos em outras 
i\rcas, E as multinacionais têm que se expandir, desde que a fome do lucro cega, Sr. 
Presidente. Essu ânsia r11passc da plus-valia, nilo dct~m o capitalista na sua ânsia de 
ganho. 

1:: uma verdade que precisa ser dita desta tribuna, na hora cm que a voracidade 
rapace: nos ameaça. 

Por esta razão, partiram para os cclebérrimol contratos de utilizaçllo florestal, já 
agora devastar de uma vez 56 milhões de hectares da floresta amazónica, somados aos 
30 milhões jâ devastado•, nilo &eria poasl\lcl que: o dcscquil!brio ecológico não 
ocorrenc, provocando o aumento da temperatura na atmosfera. 

Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs, a sociedade industrial produzindo monóxido de 
carbono atruvés da combustAo de petróleo le:va e~ monóxido à atmosfera. O monóxi
do tem a propriedade de, cm grande conccntraçllo, armazenar calor. E a temperatura 
do planeta se aumentar cm cerca de 4 a 6graus, provocará um dcsconaclamcnto sc:nsf· 
vel das çalotas polares c da Cordilhe:ira dos Andes. Se a temperatura na Amazónia 
aubir cm média mais4 a 6 graus, nós tcrcmoa grandes degelos, com inundações tcrrí· 
\leis na Venezuela, Colómbia, Peru, Equador, &oUvia c no próprio Brasil. 

O rnicroclirna daa Antilhas acrâ prorundaJ1'1cnte perturbado. O aumento dos 
mares c dos oceanos taiVCl: atinja a cerca dr: 15 metros além do nlvcl normal, muilas 
cidades litorâneas dcsapurca:rllo cm \lirtudc desse descongelamento, dessa fu~ão de 
grande parte da calota polar. 

O que ucontcccr4 cnliln? Diante de um cataclismo dessa envergadura, os estudos 
mcu:orológicos constatarilo que esse descquil!brio ~ dccorrtncia do dcsmatumcnto da 
floresta amazónica c nós seremos denunciados, nos foros internacionais, por essas 
nações, como incapazes c incompetentes. Na nossa estullicc de fazer dólares, nós 
dcva!llamos e desequilibramos uma Arca que dcsconhccfamos. Entramos, no escuro, 
numa área c acabamos sendo (cridos mortalmente pela nossa incompctCncia e pclu 
nossa temeridade. Feita esta denúncia, as Nações, nos foros internacionais, na ONU c 
nu OEA, exigirllo a intcrnucionalizaçllo da AmazóniiL, alegando a nossa incupacidadc, 
a nossa incompet!ncia. 

A Amazônia nho pode ser desequilibrada, a Amazônia nho pode ser perturbuda. 
Este moço, que reputo um arandc brasileiro, porquanto tem a coruge:m de dcnun· 

ciar o phmo, do qual ruz parte o Sr. Daniel Ludwig com a Jari Florestal. E o Sr. Nei 
Monlciro da Silva, o Qercn\c-Gcral do ProjcloJari, quem afirma: 

"A orir:ntaçllo poUtica do grupo comandado pelo miliondrio Daniel 
Ludwig é de ocupar cJ.tcnsa 11rea verde nu Amazónia paru gurantir uma 
prov4vcl intcrnucionalizaçllo dtt. rcgill.o.'' 

Qur:r dizer que Ludwig pertence u uma daquelas rumllias internacionais que 
controlam o mundo dos negócios, que controlam c purticipam dessa massa 
a\lassuludora de dinheiro. Elt4 a par do plano sinislro c sabe que, mais cedo ou mais 
turdc, a Amazónia scrd internacionalizada. E é precilio que, desde jó, o Sr. Dunicl 
Ludwig gurantu o posse, o utlpossldttis daquela órca. 

Isto, cu \lenho dcnunciundo. Mus como~ posslvc:lser ouvido, Sr. Prc~idcnte, 11C o 
Sccretflrill purticulur do Presidente du República é um cx-Diretor du Jari Florestul? E 
vai continuar como SecretArio do futuro llrcsidcntc: d.u República. Como é po~sJ\Icl~oer 
ouvido, se o Sr, Daniel Ludwig, un chegur uo Brasil cu Drn11Jliu é recchidu i mediu tu· 
mente pelo Presidente da República'! Quando um Senador, um l)cputullo, 4Uundo 
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outras pessoas, quando uma dclcgaçllo de operános aqui chegou, com um milhão c 
trezcntlls mil assinaturas, lutando pelo consclamcnto de cinco g!ncros de primeira 
necessidade, lutando pelo custo de vida, pela melhoria do custo de vida, nJ.o foram 
sequer tCt.'Cbidos. 

Ora, Sr. Presidente, hA de convir que todos nós nos acntimos ameaçados, 
quando a ameaça vem do próprio Governo, que dA auarida11 um absurdo dessa mHu· 
reza. 

Acrace que o Sr. Ministro Rana:cl Reia ainda tem o desplante, o cinismo de 
achar natural o comportamento do Sr. Daniel Ludwig. 

E preciso que JC aaiba, nóa cuamo1 aqui nlo ! para fllZcr jus a saiArios; fomos 
eleitos Senadores para dar cumprimento a um dever c, se for preciso morrer para isso 
nós morreremos, portm ninau~m nos deter A· nO cumprimento desse dever - o 
Sr. Ministro cinicamente diz: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB- AM)- Ningu~m "bc se~ lcgul, 
porque ningul:m entra IA, Ninaul:m sabe o que catA sendo r cito IA. 

O Sr. Jotl Uu (ARENA- CE)- Mas, desde o rato de n!lo saber utl: o ato de 
concluir vai uma distAncia muito arandc c nesse proctsao de conclusllo a rcsponsabi· 
!idade de V. Ex• ~tremenda. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB- AM)- Mao, nobre Senador, somos 
obriaado• a concluir que 1ó pode haver obra de velhaco, conquanto nllo ~ possfvcl, cm 
território brasileiro, a Comi alio de Auuntos Reaionais nllo poder entrar, nobre Sena· 
dor. Que estatura morall: ena? 

O Minillro Ranacl- de fato j4 o vi,~ aaiaantado- vejo nele estatura m~trica, 
mal, moral nlo, n'obrc Senador. Ele só tcr4 estatura moral para mim, nobre Sena· 
dor ... J4 ouvi muita convcna fiada. 

"MINISTJIO DIZQUEJARI NÃO AMEAÇA SEGURANÇA O Sr.Joof U.. (ARENA- CE)- E cu tamblml 

''luo ~loucura, insensatez, quem disse iuo ~doido. A Amazónia tem O SR. EVANDRO CARREIRA tMDB- AM}- O meu problema l: o seguinte: 
S milhões de quilómetros quadrados, aquilo~ bruileiro, nono, nlo vamos V. Ex•, como Vicc-Udcr, diJa a S. Ex• que cu IÓ acredito na estatura moral dele, se 
dchr.ar ninau~m ocupar." A dcclaraçlo foi feita ontem cm Curitiba pelo S. Ex• levar uma Comiulo de Senadores para e~r.aminar ln loco a Jari Florestal, com 
Ministro Ranael Reis, do lntc:rior, ao contestar o acrcntc-aeral do projeto tt:cnicoasobrc poluiç.lo, com tt:cnicoa da cnsenharia norcatal, para saber o que o Sr. 
Jari, Nei Monteiro da Silva, que fez a um jornal de Porto Alearc a aeauintc Daniel LudwiacatA fazendo IA. 
dcclaraçlo: "A oricntaçlo bAaica que rcc:cbemoa ~ a de que catamos o Sr. JOI6 u.. (ARENA_ CE)_ Eu nlo sei! Eu nlo tenho prcx:uraçAo de 
ocupando uma cxtcnaa Arca verde que, amanhA, podcrA aer s. Ex•, inclusive, nlo tenho nem linformaçlo de que caberia ao Ministro R11ngcl 
internacionalizada. Alao aaaim como a Ant4rtida" · Reia abrir as portu da cmprcaa para a Comiulo do Senado. Nlo tenho, sincera· 

Scaundo Ranacl Rela, nlo h6 qualquer prcocupaçlo por parte do mente, c tambtm nlo vou me aventurar a dar informaçõca, mas o que cu quero ... 
Governo com a atual ocupaçlo de 100 mil quil6metros quadrados da 
Amazónia por corporiiÇÕCI multlna~onais: "Exiatc uma Ltaialaç.lo que O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB'- AM) - Mao claro! Nenhuma 
regulamenta a aquiaiçlo de terru por catranaciroa no Bruil, dando ao cmprcaa no Bruil pode ficar &chada, nenhuma cmpreaa no Bruil pode cerrar as por· 
Pala o controle absoluto dcuea territórios. E p~IO obacrvar que tas a uma invcatiaaçlo da Comlulo de Auuntoa Reaionaia do Senado. 
ninsu~m pode adquirir propriedade acima de 3 mil hcctarca aem autori· Eu considero ÍIIDt compreendeu, um verdadeiro encrave, uma verdadeira 
zaçlo especial do Senado c do Conaelho de Scaurança Nacional. Tenho aatrapial 
acompanhado pcuoalmcntc 01 projetas de ocupaçlo da Amazónia c nlo o Sr. Joaf u.. (ARENA_ CE)_ Permita-me v. Ex•l Eu catou dizendo t que 
obac:rvci nada de anormal que poua . cauaar prcjufzo para 0 Pafs. Ao nlo sei ae caberia ao Ministro Ranacl Reia abrir as portu da empresa. Nlo disse mais 
contrArio, a Amaz6nia catA cm franco dcacnvolvimcnto". do que ÍIID. Mu deixo o meu protcato, na convicçlo de que o Braail tem, no seu 

Quanto l real extendo do Projeto Jari que de acordo com levanta· Ministro do Interior, um homem da maior catatun moral que cat4 tentando· acertar. 
menta realizado pelo lnatituto de Terras do Par6, 6 de 400 mil hcctarca, Pode cometer oaacus erros. mujamais aprcacnta 11 dcfici~ncina morais que V. Ex• 
mu, qundo relatórios divulaadoa pela empi'CII ~ de I milhlo c meio de catA dizendo. 
hectares." 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, enquanto a 
Sr. Prc:aidmte,aquilo nlo e: nouo. Se~ nono, dcaafio o Sr. Miniatro a levar a Amazónia foi devotada, ncuca cinco anos, crimlnoaamcntc incendiada, por esse 

Comiulo de Auuntoa RCJionaisao Projeto Jari Floratal c termal o direito de avcri· homem de estatura moral que diriac 0 Miniattrio de Interior, o Sr. Paulo Noaucira 
suar o que houver 16 dentro, pois cu como membro da Comiul.o de Assuntos · Neto, Seacttrio da SEMA, diue de pr.lbtico ao Praidcntc da Rcp~blica c a todo 
Rcaionail do Senado, luto h6 um ano para fazer cata viaacm c nlo conqui. Nlo mundo: "Pelo amor de Deus. parem de queimar 1 Amazónia". Este homem vem 
conacaui c ninaubn conquc cntnr cm Monte Dourados, ae nlo levar um pane, um dizendo aos quatro pontos cardeais, "estio incendiando a Amazônia". Nobre: Sena· 
li Ivo-conduto da acrtncla-acral do Sr. Daniel Ludwia, da Jari Florestal. dor, cstamo1 cansados, n6s estamos c1auridoa dcua conversa fiada. 

Sr. Presidente, ji estamos cansados, ji estam01 muito experimentados para OSr.J .. U.(ARENA-CE)-PcrmitcV,Ex•umapartc7 
acrmoa cnaanados como ac cnaana macaco com banana c criança com bombom. O 
Sr. Ministro acha do alto de auu 11mancu que eatA tudo certinho, buli que diaa o O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu darei. Mao, permita-me 
acauintc: aquilo e: no110, nlo admito, 6 no110, ninautm tirá c IÓ por iuo cati tudo concluir. · 
certinho, no entanto, a Comiulo de Auuntos Rqionaia do Senado nlo conaeauiu ir O Sccrct1rio Paulo Nosucira Neto diuc que ficou impedido_ 4c _levantar vóo no 
att:li. Qucrcm01 invatiaar com liberdade de movimentos c nlo com itiner6rio marca- seu tcco-tcco, cm Rond"nia, cm virtude du queimadas cm Vilhena, nobre Senador, 
do. no Acre, no norte do Mato Grouo c no sul do ParA. Entlo, podc·IC acreditar nesse 

O Sr, Joof U. (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparto'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (1\fDB- AM) - Ouço V, Ex• com muita 
honra. 

O Sr. Joof U.. (ARENA - CE) - Meu caro Senador Evandro Carreira, 
V. Ex• ac ru. quuc KRtprc brilhante na cxpoalçlo de seus tcmu. Ncata ocaailo, 
peço, portm, a V. Ex• que receba, cm meu nome pessoal c no nome da minha 
baneada, um protesto veemente contra a poalçlo que V. Ext aqui anumc cm relaçlo 
a membroa dcatac:adoa do Governo, ao Sr. Heitor Aquino c ao Ministro Ran1cl Reia, 
homem com o qual tenho privado multai anoa desde o Governo do Presidente M~dici 
ao Governo do Praidcntc Oclael. Fui ·a ele subordinado c traao o meu tcatcmunho 
pcuoal, que os Scnhorca nlo do obriaadoa a aceitar ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB- AM)- Graçaa a Dtua. 

O Sr. Joof Uu (ARENA -CE)- .. maa que~ dado com absoluta lisura. O 
Ministro Ranacl Reia 6 homem da maior eatatura moral, como tenho cc:rtcza, tam· 
bf:m, o~ o Sr. Heitor Aquino. Quando S. Ex• dlz que o Braail t nono, o diz com 11 
convicçlo de um patriota c nlo merece ser interpretado por V. Ex• drua maneira, 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Maulo fatoa, nobre Senador. 

O Sr.Jolf Una(ARENA- CE)- Nllo pano aceitar que o aimplca fato de umu 
emprcaa eatranaclra se catabclcccr cm determinada 4rca de1tc Pais ... 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mua ningu~m cntru IA, nobre 
Senador. 

O Sr, Joll Lln1 (ARENA- CE)- ... atruv~s de proccuo legul, seju condenAvcl 
c utentatórlo à nona aobcranla. N11da Bel a respeito do problcnm da pcrmlull.o a 
V, Ex• 

homem que dirip a politica intcrionna do Brasil, podo-se am:ditar na moral c cata· 
tura inqucbrantivel do Sr. Ranacl Reia. 

Ouço o nobre Senador, com multa honra. 

O Sr. Joof U.. (ARENA -CE) - Nobre Senador, ubcmoa que nlo vivi amos, 
talvez, numa democracia plena. Ma, aoinos um povo de vocaçlo dcmocrAtica. Te· 
mos uma cmpraa privada que intcraae com o tctor pllblico. Tem os seus projetas. 
Multoa dclea nlo primam pela, jl nlo dlao combate l poluiç.lo, maa pela a aiatc· 
m6tica, pela tccnoloaia que evite uma polulçlo maior. Nós aabcmos dia1o. Sabemo• 
tambe:m que a polui;lo nlo e: 16 no Bruil c que o proccuo de desenvolvimento 
acarreta, evidentemente. uma cxaccrbaçlo do proccuo de poluiçlo de toda natureza. 
Mil, sabemos tambe:m que hi um ponto cm que a própria tccnoloaia começa a ter 
meloa do combater 0111 poluiçlo. Nlo tenho dQvidu de que, na medida em que a 
economia for capaz. vamos transformar cuca prOCCIIOI polucntca cm proccaaoa 
menos poluentes, quem aabc,ac Dcua quiaer, at6 a um dia chcaando a nllo poluir mmia 
o planeta, Maa, aabcmos que a cmpraa privada tenta tirar o mAximo de proveito, E o 
papel da SEMA, onde cati outro homem pelo qual tenho profundo reapcito, o Dr. 
Paulo Nogueira, .. , 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu tamb!m, Senador. 

O Sr. JOI6 Uu(ARENA- CE)- ... tem a obrlaaçllo de estar do outro ludo, de 
fiscalizar as empresas privada•. Nós meamoa, no Nordeste, cm nosso c11forço ainda 
inicial para Implantar uma ind~atria que apcna• começa a ac movimentar, nuqucht 
Rcglllo, cm bcncnclo daquele povo, temo• problcmal de poluiçllo. Sabemos que, nu 
Bahiu, há uma rAbrica de cimento a rc•pclto da qual srltamos todo& os dias c a SEMA 
catA tentando resolver o problema. Sabemos que há procc1101 de transformação que 
cstllo lançando mcrc~rlo no mar c 11 SEMA c1tA gritando, no Bcu pupcl c, nóh, unldo!i 
11 ela pura evitarmo• que ena polulçi\o continue c que os nonos processos indumiai!i 
sejam mcnoB poluentes, 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Nobre Senudor, umu leve 
intcrrupçD.o. O problema nlo t capeclficamcntc de poluiçào atmo!fêricu, atra,•t:s du 
ind6stria. E poluição utmosftrica, atravb da burriee do Sr. Ministro Ranscl Reis, que 
autoriza, que patrocina Q queimada. Foi ele, foi a politica do Interior. 

Nobre Senador, quem t: que rcaula a politica do Interior, no Brasil7 Quem ê que 
traça aa norma• da SUDAM? porquanto V. Ex• hA de convir que o Sr. Hugo de 
Almeida nAo p11111a de um moço de recado• do Sr. Miniatro Ranacl Reis, Vamo1 botar 
as coisaa nos seus devidos tuaares. A verdade testa c o povo nos deu csta trihun~. 
para dizer isw, aconteça o que acontcc:cr. V. ~· t muito hAbil, sofiama muito bem, 
cu o respeito, V. E.Jr.t faz um ar ande esforço cm tentar amenizar a burrice do Govcr. 
no, V, Ex• t: intcllaentc .. , 

O Sr.Joaf Uoa (ARENA -CE)- Mui lo obriaado ... 

O SR.tVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- E ineaavelmenlc, um homem 
muito bem intencionado, trabalhador, Qllto, mcrcc:c estar aqui. Mas. veja V, Ex• que 
nilo catou falando cm poluiçlo de indllatria, estou falando em poluiçlo provocada por 
queimada, por dctmatamcnto criminoao c ele foi autorizado peta SUOAM, c a 
SUDAM obedece:, as determina~ do Miniatrodo Interior. 

Vem S. Ex• cinicamente dizer que o Brasil t: nono. Como noDO?, se a 
Volluwascn queima 10 mil quilómetros c paaa CrS 200.000,00 de multa. Nobre Sena
. dor, iuo t: ridfculo. Oasatt:liiCI'LANDSAT e o ERTS, I c II, provam o crime da Ama
Zônia, nobre Senador. Crime sim, poi1 alA morrendo aentc afoaada cm dccorrtncia 

·do deamatamcnto, Ser6 que iuo nlo merece uma atitude de cor asem noua? Se rã que 
ainda vai ac: dizer que o Ministro que conduziu caaa poUtica tem Cltatura moral. Inú
meras vczca implora~moa uma potiçlo entraica, pedimos com humildade: ••sr. Minis
tro, tome uma poaiçlo, rcaulamcntc o Códiao Flomtal.'' Euc ~rtiao que permite o 
dcamatamento de 50%, liberando oa outros SO'It, t: criminoaol · 

O Sr. Joaf Llaa (ARENA -CE)- V. Ex• pcrrnile concluir o aparte'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nlo, nobre Senador. 

O Sr, Joal Llaa (ARENA- CE)- Vou começar pelo 'nm: V. Ex• nbc que o 
C6di1o Florestal nlo e: do Miniatt:rio do Interior. V. Ex• sabe, e: claro V. Ex• aabc 
tambt:m, que o proccuo de queima nlo t: um procaso uudo aomcntc na Amuônia, 
todo cuc Braailaabc diuo. V. E•• aabc tamb6m que nem tudo do accrt01, Mu, daf a 
V. Ex• raponubilizlr dirctamcnlC o MiniJtro pela queima na Amazónia ou por todo 
o proca10 de oc:upaçlo, noa JCUJ defeitos, vai uma dillincia muito arandc. Seria 
intcrcasante que analialucmos a dimcnalo da Amu6nia. Qual t realmente a 
dimcnllo da queima, parque sabemo• que o Nordcatc tem aofrido terrivelmente a 
queima c o Maranhlo tambtm. Iuo t bom7 Ptuimol luo e: honfvcll Temos que 
evoluir, temos que evitar iuo. Mu, quando foi que conacauimoa policiar a invado 
daa tcrru, inclusive, paniculara do Governo, no proc:cuo de oc:upaçlo, quando 
conacauimo• impedir ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, bularia que 
~Ministro rcquiaiiiiWforçu fcdcraia. 

Quando apareceram 01 batalhõca cm Xambióa, fazendo JUbvtnlo, att o 
General Huao de Abreu, com todu 11 JUU atrelas, se dcaJocou daqui com 30 inil ho
mens para sufocar a aubvcnlo. Dcvuta·JC o Bruil, qucima·ac a Amazónia c aa For
çu ~~adu nlo alo convocada. 

Nobre Senador, ac o Sr. Minlatro do Interior 1ivcuc vido bcatunlo para aabcr 
que aó u Força Armadu podem policiar c clu ttm compctl:ncia para i110, quandô o 
problema 6 um problema de pcm aubvcniva. Eua t: que t 1 aubvcnlo no Brasil; a 
•ubvcnlo no Bra•il nlo catA no protcato c daclpcro dc4 ou 8 faminlot c 8 ou 12 apo
liadoa, Eatl no damatamcnto da Amazónia. Eltlo cntrcpndo a Amuónia, o nono 
território à mullinacionala. A Jari f]oratal t: uma verdadeira aatrapia; ninautm 
entra Jlacm a ordem do litrapa. 

O Sr. M.,...Fraln(MDB-PE)-PmnileV. Ea• umapartc1 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muilo prazer. 

O Sr, III..- Fraln (MDB- PE)- Nobre Senador Evandro Carreira, CIID 
Caaa j& ac: ICOJiumou a ouvir o JCll combate inçeaunte cm Cavor da Amazónia c, 
conacqUcntcmenac, contra 1 dilapidaçlo daquele enorme patrimóni~ nacionil, qüc 
tatA aob ameaÇI conatante di dcpreda;Jo, da imprcvidtncia, da incllria nacional. 
Temo• que compreender que a LidcranÇI da ARENA, atravta da palavra do Senador 
JoJt: Llna, procura rCIIIIYar a poai;Jo pcuoal do Sr. Mini1tro do Interior, maa o que 
f\OJ cau11 etpkie, catranhcza mamo t que nlo IC levante I& voz da ARENA pana 
c:onteatar o Amaao do verdadeiro libelo que V. Ex• traz a esta Casa, mostrando que ac 
prallca um vtrdadciro crlmc,JA nlo diria apcnaa de lcsa·pAtrla, maa de lcsa·humaanida· 
de, ta ia a• proporções c u dlmcnaõca do verdadeiro drama que V. Ex• teve oportuni· 
dadc de prc\fcr, como acqUtncla do que vem sendo praticado contra aquclaa rcaill.o 
bra•llclra. Portanto, cabo 1 todos nóa c1pcrar que 1 Lidcran~ da ARENA nll.o fique 
apcnaa ncnll poalçAo dcfcnaiva de rcwlvar a honorabilidade ou a estatura moral 
dcalc ou daquele miniltro, ma• procurcjuJtificar que exista rua Ubcralidadc por parte 
do Governo cm permitir a dilapldaçilo d~quclc património nacional. Qucro1 

portanto, cm meu nome pcaaoal c como Vlcc·llder, cm nome da 8uncudu1 solldaarilar· 
me pela poaiçllo de dcfclll. que V, E~•. mula umu vez auumc cm favor dü Amuz6niu 1 

porque iato representa acr cm favor do 01111il c da humanidade, 

O SR. EVANDAO CARREIRA (MDR - AM) - Muilo obrigndo a V. Ex•, 
Senador Marcos Freire, pelo •'" estimulo c pela aua participnçdo. 

O Sr.JoM U111(ARENA- CE)- Permite V, E•• mai&um npartc'! 

O SR. EVANDAO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nlo. 

O Sr. JoW U• (ARENA-CE)-V, Ex• estA fazendo um dincrtundo sobre 
um problr:mu da Amatóniu. O nobre Senador Marco• Freire indil&ll por quC: ni11 
procuramos defender a fiaura doa homcn&, ma1 nlo dos programas, da poliüca, De 
minha. pane nlo aon:uia de comentar, hoje:, C:!iiC al!lunto, porque nAo o exnminci a 
fundo, Ma1, pouo aarantir a V. Ex•, uivo naaturalmente alium lapso dt memória, 
que IIC tom4ucmoa os lrC'untoJS projctosj1 aprovados pela SUDAM ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- 36l ~ 367 'ó agropccu6rios. 
St1 para d1:1matar. 

O Sr. JOI6 Una (ARENA -CE) - Isso mc1mo. Se 01 avaliâucmo1 a 50,000 
hectare• cada um,o quct: um11 m~ia alta ... 

O SR. EVANDAO CARREIRA (MDB- AM)- E de 300 mil hCCiarcs. 

O. Sr. JDif U• (ARENA - CE) - HA apcnaa um ou dois. Tomcmo1 uma 
mt:dia de SO mil hcctarct por projeto, n11mcro cuc jA muito elevado. hao daria um mi· 
lhlo c oitOCfRtoa mil hcctam, o que cormpondc a cerca de 3,5%, da AJCa da Amazõ
nia. Admitamo• que Jari se aomc a i110, c que tenha SOO mil hectares ... • 

O SR. EVANDRO CARKEIRA (MDB- AM)- Nobre Scnador,ll6 um cscla· 
rccimcnto. Jari, lcaalmcnte, nlo chc111 a 400 mil, trczcntoa c tanto• mil hccuuu, maa 
ela ac expande, ac: Clpraia, sobre 3 milhõel de hcctarca. 

O Sr. Joal Llaa(ARENA- CE)- Veja bem, V. Ex• mesma di% que a no!CIIa t 
ímpcnctr4vcl. A minha con_çJualo e: a de que apcnu uma Arca rcatrit~ da Amazônia 
a~A sendo trabalhada pelo homem. Por outrO ~ado, ac tomarmos os dado1 do 
RADAM c, conacicntcmcntc, anaiÍiarmoa qual e: a Arca que estA acndO afctada pela 
queimada, V. Ex• ver6 que realmente aua dimcndo nlo pode auumir a aravidadc 
que V. Ex• dA a enlendcr. Por ou1ro lado, sabemos do 01forço feilo pcló Minislhrio 
do Interior, pela SUDAM, contratando cmprcsu, incluaivc com Jcnow-how cstran· 
aciro, para conhecimento da noreata ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- O papa do Governo cm 
tt:cnica aoCiofitolóaica c ccofisiol61iu t: o Sr. Paulo Tano Alvim, que diz que oa· 
europeUs c 01 americanos nlo entendem nada de norcata tropical. 

O Sr. Joal Llaa (ARENA - CE) - Nlo llo americanos. Realizamos IDmbtm 
levantamentos norílticoa no NordCilC. Vcrilicamoa, atrav~ doa 'catudo• feitos na 
Rcailo, que realmente, atnvh do1 anoa, houve dcvutaÇÕCS tremenda, muito piora 
do que as atuaia na Amaz6nia, Mu o que quero rcnaltar e: que o Governo fez um 
lrabalho scnuto, realizando o catudo da Oorcata amuônica, fazendo levantamentos 
ctpccfficoa, complementado• atnVt:a do Projeto RADAM, acompanhando a cvoluçio 
da pcnctnçlo do homem pclo1 11tt:Jita tentando definir uma maneira racional de 
explorar a RqiJo acm prcjulzoa para o imcnao patrimdnio nacional que ela 
reprcacnta. V. Ex• com c:cncza ati contribuindo para que ele acerte, Poranto, no 
'meu modo de ver, o Governo pode ter dificuldadca c mamo alaumu falhas. mas t 
s6rio c bem intencionado, tenta aCCTtar raponaavclmcntc. Portanto, cuca homens 
nlo mcrtccm a qullificaçlo que V. Ex• lhCI Ílnpól. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Sr. Praidcole, encerro o meu 
diacuno pedindo ao ilwtrc Vic:o-Udcr, Jost Una, que arranje um meio, um proccs1o, 
de chclarmoaatt: a Jari, para uma invcatiaa;Ao /11 loco. (Muito bem! Palmu.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA 
SESSÃO OE IM·79 E QUE, ENTREGUE .l REYISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIKE (MDB- PE. Pronuncia o IC&Uinle di~euno.)- Sr. 
Prcaidcntc, Sn. Scnadoi'CI: 

Falou-ac: hoje, umJIII. vez mail, do aofrimcnto de um rio, du ana\lltiaa da aua popu· 
laçA o ribeirinha. Aproveito cslc fim de tarde nlo para faz.c:r um diacurao que havia prc· 
visto mas, cm face do adiantado da hora, rqiatrar aqui o sofrimento de outro• rio• 
que nilo tl:m, evidentemente, a import4ncia do Slo Franciaco, cuju traat:diaa nlio 
aprctcntam a mcama dimcnalo da que hoje: vi~c o Rio da Unidade Nacional, mas que, 
nem por iuo, ac:us dramas podem pauar dcapcrccbidoa daqueles que ttm, como nóa, 
mandato de reprcscntaçlo popular. Slo rios mcnorca, slo rio• talvez nAo auinaladoa 
noa mapa•, ma• nem por 1110 deixam de ter aua import4ncia c, aobrctudo,_ inca4vcl 
funçlo ctorr6mlça, Quero Í'cfcrir·mc la dczcnaa de rio• pernambucano•, muitos deles 
cantados pelos poetas, mal que, infelizmente, allo maltratados pelo• homcna, c 
deacurados pelo• podem pllblicol. 

Ena n:lo t a primeira vez que aqui me levanto, Sr. Presidente, paru falar da 
poluição do1 rica de Pcrnaambuco, CJta poluiçAo que mata a sua Oora c a sua fauna, c 
que leva, multa• vezes, A mlat:ria dezena•, centenas c milhares de homem que vl\!iam 
da pesca, Aqui tenho fnlado dos manuncluia polufdo1 da minha terru: do Jordllo, do 
Juboalllo, do Piraapumu, do Timbó, do lpojuca, do Unaa, do lsaraçu, do Bolufogo, do 
Tupacuri\, do Caplburlbc·Mirlm, do Jcquii\, do Bcbcribc, do Cuplburibc, hlo me 
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lcmbr,, o no111o grande poeta Curloa Orummond de Andrade, que, cm detcrminnda 
fdta,dula: 

••o Pab estA 11ofrcndo de industrialltc, praga que trnz consigo umu ri
qu,:zn (llmu riqueza de bc:ncficios bem mal tliJtrilmldos) t: a dctctioruçãn 
do quadra natural da vidn, sem possibilidade de rcmis~ao:· 

E, c:lc mesmo, falando do Rio dos Pescadores c do Rio dn Morte, ndvcrtin: 

Existem órgllos incumbidos de impedir que i~to ncontcç.u, c de rc:mc· 
diar quando lamentavelmente acontece. Snbt·!C, port:m, que n11n nilo os 
mais forte.• nem os mais aparclhudos, na lutn em favor da natureza c do ser 
humano, a~~rcdidos pela mentalidade de lucro a todo transe. Si.ibt•:fc que u 
dccisilo contrbria à desenvoltura de um grupo económico esbarra com 
-=:mbaraço!l burocráticos c orientações dcsenvolvimentistas, cegas ao mule
tlcio social que certos projetas trazem na sua cauda. Quem sai perdendo, 
cm geral, ~ a natureza, t: o homem, E vitoriosa t: a conccpçilo do rendi· 
menta da fonte de imposto, do emprego multiplicado, embora à custa da 
própria sobrcvivancia dos que conseguem emprego," 

E o nosao tradicional Didrlo d~ Ptrnambuco, tambt:m, algumas vezes ad\lertiu 
que, "se temos evoluído e obtido conquistas nos titulas clltssicos dos Direitos 
Humanos, n!io custava acrescentar os de respirar, os de banhar-se, os de pescar, c os 
de colher, SAo direitos nllo eruditos c, por isto, n4o previstos por Krcm tllo rundamen
tait, c que vão sendo esquecidos, ou \liolados, cm um mundo de ambições que se 
ac:umpliciam ao uso imoderado c poderoso dos instrumentos fabris", 

Por isto mesmo, Sr. Presidente, quantas c quantas vezes aqui nllo me fiz porta· 
vez de clamores que vinham da minha terra, de homens humildes, de famflias sacri· 
ficadas que foram levados A mlst:ria, à lndia!ncia, talvez A mendicância ou ao crime, 
pc1rque o capltAo que deveria cuidar nllo cuidou. 

Tenho cm mAos, a este propósito, dois oOcios dos pescadores de Barreira 
Grande, cm Caaporll, na Paralba, bem çomo um ou·cro dos.pcscadores de Goiana, em 
Pcmambuco, homens que trabalham na rrontcira entre acus Estados c que ali con· 
vivem ern sacriflcios. Eles, llt de auas humildes cabanas, por cstc meio, dirigiram-se, 
no ano pasndo, ao Presidente General Ernesto Gcisél, contando-lhe um pouço do seu 
dl'ama, acrcdiLando que dos altos poderes da República alsuma coisa pudesse vir cm 
acuaocorro. 

Dizem 01 pcscadorea do ahio Barreiras Cirande, no seu oficio de 29 de junho de 
1978: 

"Barreiral Grande, 29 de junho de 1978. 

Exm• Sr. Presidente da Rcpllblica, EmCito Gcitcl, c todo povo aoli· 
dAria 

Nót habltaniCI do Sido Barrciru Grande, munldpio de Cuporl, 
Parafba, cstamoa novamcnlc denunc:iando oontn a poluiçlo do Rio 
Ooiana, que 6 produzida pela (ibrica "Ponaa", ,porque as usinas calllo 
paradas, porque ainda nlo começou a moqcm. 

A parada daa uainu o u aranda chuvada• que caiu naquela rqilo, 
rcz com que o rio limpauc um pouco, deixando oa paçadorcsate: ateara: 
c11a melhora durou umu duu acmanu, onde ji Riltia pcixa aubindo·cm 
arandcs cardumca no rio. Mu loao que cocontraram a calda permanente c 
dcttruidora da Ponaa, ruairam ou morreram, acabando com o infcio da 
pciCI. 

Nóa pcacadora, quercmoa capalhar a todo povo para que saiba de 
no111 dificuldade que e~tamoa~enlindo p&rlsobrevivcr, 

Elm' Sr. OciJcl e~tiriloa ccrto1 de que ·sua &• Cltejlaolidtrio conoJo 
c:o, c pouaoc di1n•r a procurar ,_luçlo pua cata polulçlo, - .,_,... 
m·-G--Cupori-PB." 

Em anci:o encontram-ao vtrioa dcpolmcntoa de alauna moradora de Barrciru 
Gr1ndc, Sr. Prclidcale, que peço aojam tr1nacritoa p1ra melhor cloqUhcia da dcnlln· 
ela feita, 

IJm outro oficio 6 datado, nlo de 29 de junho como ate que acabei de transcrc· 
VC111llt, de 26 de julho do mcamo ano de 1978,em que ac diz: 

"Ao Elm• Sr. Prcaidcntc da Rcpllblica,Ocn.Erncato Gciacl c a todo o 
povo de boa vontade, 

Mail uma vez. nós, pacadom de Oolana, PE. tomamoa a liberdade 
de denunciar a poluiçlo doo ri01 Caplbaribc-Mirim o Tracunhatm c da 
Canal do Goi•na, 

Atualmcntc 11 ualnu da açllcar ac encontram parada1, Mu o 
camarlo continua morrendo nos covoa colocadoa 001 rloa Capibaribc· 
Mirim e Tracunhat:m, dc:vido A lama que ainda catA multo contaminada 
pela polulçlo. 

O Canal de Oolana nlo catA dando nenhum pcac:ado porque a 
PONSA - Papel Ondulado S.A. - continua despejando aoda c4uatica no 
Canal que dcacmboca no Caplbarlbc-Mirim. Acontece que b rio estA com 
grande volume d'ltaua, dc:vldo Aa chuvaa. O peixe c1tA 1ublndo novamente, 
dando alegria c alfvlo a mala de 3.000 ramnlaa de pc~c:adorea'rcsidcntca cm 
Oolu.no. c Carne de Vaca, PE, Barreira• Oru.ndc c Ac&n1, PB. 

Mn~ quando o rio bub&ur, vai dar novamente tri~tczu c dcse~;lcro, 
porque A poluiçi\o da PONSA vni até a bocu da hurm, numn diMAnci:t de 
!>Cte lf:~UUI. 

~m ,ctrmbw, as u1iinn~ de uçúcM vil.o recomc.;ur u moligcm. S:e utC la 
nllo instalarem antipo\uentc.•, o dcau1trc vai ser maior ninda. 

E que scrlt npó~ a con~truçllo de dcstilaria11 previ$las pelo PRO· 
ÁLCOOL, em nossa rct~iào'm 

Estamos prevendn a nmior mi.,tria pura mais de 3.!XJO famfliali de pcs· 
cádorcs. 

Por isso repetimos os brodos dos pcscadores-apóstolns, nn temrcs· 
tu de do Lago de Gcnc:mrt:: 

"Senhor, salva-nos; 

Nós vumos perecer" I !I- (Mat. 8,25) 

Goiuna, 26 de julho de 197H. -OsPtscadorts de Goiana, PE.'' 

Estes otlcios de meados do ano anterior ~llo encontraram respostas satisfutórius. 
Setembro chegou e .como 11 prcvisllo feita, lll usinas começaram a moer e a situação 
dos rios piorou enormemente, de tal forma que 110 final do uno podia-se dizer que a 
poluição cm Goiuna causuva fome c revolta. 

Registrava a Imprensa de Pernambuco a21 de dezembro passado: 

"A Rua do Balde do Rio, que margcia o canal de Goiana c onde se 
localiza a Colônia de Pesca e arandc número de ramflius de pescadores, 
hoje t: &ó desolaçllo. 

Diante da fileira de casas -a maioria de taipa- delcnali de criun~as 
seminuas brincam na rua cmpociradn, enquanto homens saudáveis se 
deixam ficar encostados pelai calçadas, por falta do que fazer, No cunul, 
dezenas de canoas estio ancoradas muitas delas apodrcccndo pelo efeito 
da soda cAustica cm scw cascos. Os pcrcrt:s c outras redes de pesca eatAo 
estendidas, inúteis, em varais fincados nas margens do canal de Aguas tllo 
escuras quanto o petróleo. 

"liso to petróleo dos miscn\veis" diz o pescador Jost Joaquim, apon· 
tando para aa Aauas. 

Ao seu redor, vArias outros companheiro• cstlo parados, assentindo 
com a cabeça, confirmando c ampliando acu depoimento. 

Jose: Joaquim t pescador c tambl:m proprietArio de 44 canoas, que 
aluga ao1 outroa pcacadorcs. 

"Vou vender tudo- conta ele- pois ninautm estA aparccc:ndo mais 
para aluaar 11 c:anou, poil nlo Cliltc maia peixe. EucJ rioa daqui s4o rios 
ricoa, oa mais ricos de Pernambuco. A acntc matava c:urimlali na ponte. 
Aaora, nlo hi maia quem (IÇI uma paçaria daqui alf: Carne de Vaca. 
Antiaamcntc, com a poluiçlo du uainu, a acnto ainda ac virava. Pelo 
menos tinha tpoca cm que a cheia levava a calda embora. Depois veio a 
PONSA a siluaçio ficou ruim mcamo". 

"De noite - continua o pcacador - a podridAo t do arandc que a 
acnlc nlo pode dormir. n 

Depoimentos como euc JC auccdcm atravá da imprensa. E, aqui, um outro de 
Severino Ramos de Santana, o Raminho, JS anoa, conta que naaceu c se criou ali, na 
Rua do Balde do Rio: 

.u: .. 

"Meu pai era pcacador. Mo criei cm pucaria. Com oito anoa, jA 11fa 
na canoa com ek. Meu pai tinha trta pan01 de rede. com oilO br~ços cada 
uma. E 1U1tcatava 12 pcuoasli cm cua. Nlnautm nunca pauou fome. 
Hoje, cu tenho 300 braçudo rede de fio e outro llnlo de rede de nallan c 
nlo pqo um quilo de peixe daqui ate: a barra do rio. Nlo pouo maia viver 
de pcacaria. Vivo razcado bilcate, um 1andlo aqui ct outro ali. Aaora 
meamo tó tnbalhando na cua de uma mulher, ajudando a construir 11 

casa. Somente arruma atauma coiaa por aqui quem arranCI caranauejo no 
manauc, Tenho ICÍI fllhoa, mu nlo vou botar ela na pcacaria. Nlo dA pra 
viver," 

Ninautm, Sr. Prcaldcntc, 6 contra a inatalaçlo de indl1striu, como ninautm scrA, 
por certo, contra o Proarama Nac:ional do A.lcool c que, ltravh dcala inlcialiva, cuja 
expp.nalo ji tarda, ac proçurc rcaolvcr aravca problcmu ccoru\mlçoa c IOdais do 
Bruil. Mu nlo li polllvcl que IC conlinuc 1 uai•tir ratoa conaumados, como o da 
polulçlo doa rioa de Pernambuco, o acredito que o de ou troa Eltadoa brullciroa. 

Aqui tenho dcclaraçlo do Prcaidcnle da Companhia Pcmambucana de Controle 
da Polulçlo Amblmtalc Admlnlolraçlo do Rocunoo Hldrlcoo, Carlao Amlrico Car· 
nciro Leio, informando que mullll Jlo apllcadu a cada derrame ileaal de caldas ou 
de 1oda cAuatlca, maa S. S• mcamo 10 cncaiTIIa de diacordar com 1 aplicaçlo de 
multai altas, que 10 polllm atlnair u indWtrial, pala u tabclaa de multaa sllo aufi· 
cicntca para o cxcrdclo de autuaçõca; o que prccl111cr melhor obJCrvado, do u medi~ 
daa pmoentlvu, pari evitar que novaa inddstriu IC localizem cm lua arca inde\lido1, 

Ora, 6 o reconhecimento pllblico de que inddltriaa slo loÇAJizadal cm luaarc:s im· 
próprio• c Indevidos, c mal1 do que luo, que nDo IC tenha cxlaido, pelo menos com cfi· 
c:Acia, 11 medidas de prccauçf.o que IC razc:m necaaArias para e\IJtar casa polulçAo IIm• 
blcntal multas vezes provocando mcamo o descqullrbrlo ccolóalco de umu rcgl!io. 

Hoje, mais uma vez- dluc no lnfclo dcatu oraçllo -ac falou sobre o •ofrlmento 
do Rio Sllo Francl~eo. O Senador Lomanto Jdnlor rcallzou uma viagem de inspeçllo, 
qual a que havia feito cu naaemuna anterior, c S. Ex• comprovou as cores dramAtlcu1 
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que 11qui tive oportunidade de trqçar perante aCusa. S. Ex•, como cu, fct. proposiçôc'i 
solicitando ulgumas medida• emcrgcnciais 111> Governo pura minorur o sofrimento 
daquela gente. 

Müs, nesta tarde, nJo se aprofundou aqui as causas do que vem ocorrendo com 
os rios do Bru•il. Eu tive oportunidade de ussinalar c1tc ponto cm discurso anterior· 
mente feito; 'onsta•mc que 70% do Vale do SOo Francisco foi desmaiado c devastado 
nu sua vc:gctuçào oriainAria ncsse1 llltimo1 40 anos; c quando se uui•te nesta Casa 
undlises de fenómenos que ocorrem com 01 rios do Bro•il, f: de se pcrauntllr at6 onde 
esse• fenómenos nlio sào frutos da imprcvidtncia c da imprudtncia hum11na. Lembro· 
me que da mesma tribuna parlamentar, onde hA poucos dias clamava comra as 
enchentes do Slio Franclaco, tive oportunidade de bradar contra a ameaça da seca do 
mctmo rio. Houve atf: mctmo quem anunc:iatsc que o '"Velho Chico" estaria morto 
no ano 2000 c, aaora, colht-1c o depoimento dos tknico• da CHESF de que nunca 
oçorrcram tantas tromba d'Aiua como ncucsllltimo1 dias, provocando tllll verda
deira hecatombe no scrtlo de Pernambuco c no Nordeste do Bra1il. 

Pois bem, Sr. Prcaidentc, acredito que ao lado daa providencias mais imediatas, 
mail uracntCJ c conjuntural• que o Governo precisa tomar, 6 prcciro aprofundar a 
anAlise das causa• que c1tlio provocando cs~e~ dcKquiiCbrios cc:olóaicos no Pafs, para 
que te poua levantar um dique A ambiçlo de lucro, at~ por parte de empresas pode· 
rosa• que, atrAs de lucro•, na aan4ncia desenfreada, muitu vezes cstlio sacrificando o 
futuro de rcsiõcs br~uilciras, Assim oeorre tambtm com a industrialização, A indus
trialização que 6 nccc11Aria, a industrialização que todos queremos, mas industriuli· 
ZD.çilo que tem que ser condicionada aos intereucs maiores da coletividadc toda c, 
sobrciudo, ao futuro a ae leaar aos nossos descendentes, 

Eis aqui um terceiro oficio, jl aaora 4 de fevereiro deste ano, tamtKm dirisido ao 
Scnltor Presidente da Rcpllblíca, possivelmente: movido pela inscnuidadc de pcscado
rca quejulaam que o Chefe da Naç~o tomarA conhecimento de apelos como este c, no 
entanto, os prccedcntesjA lido• aqui mo1tram que Sua ExcciCcnia nAo tem tempo para 
isto. 

Diz o referido C:lpcdicntc: 

"Ao E1cclcntlnimo Senhor Presidente: da República 
General Ernesto Gciscl 
PaiAcio da Alvorada 
70.000- Brasllia- DF 

Excclentfnimo Senhor Prclidcntc da Rcptlblica: 

Nós. abai1o auinados, pcacadora de Goiana c Tejucupapo (PE), 
Barreiras Grande c Acall (PB), cm nome do1 outros pescadores da resiAo, 
recebemos o convite de viaitar a f6brica PONSA (papel ondulado), a fim 
de ver as insta)IÇÕCI que catlo Kndo fcitu para diminuir a poluiçAo. O 
convite foi feito dcpoia do dia 10 de dezembro de 1978, cm que a sente fez 
aquele protesto pllblico rontra a poluiçlo c do qual Voua Exccltncia deve 
ter recebido uma cana com maia de duzcntu winaturaa. A poluiçlo ~ 
caunda pclu usinat de aÇI)ear, pelas dcstilariu de Alcool c, principalmen
te, pela PONSA. 

' Fizemo• a visita no dia 19 de janeiro de 1979, acompanhados por 
Dom Josf: Maria Pires, Arcebispo da Paralba. por quatro aui1tcn~a da 
Pastoral dos Pcscadorca c pelo advoaado Dr. Wanderlcy Caixc, 
Presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, na Paralba. 

Temos que lamentar, no entanto. que o multado da visita foi nada 
bom. O Dirctor da PONSA mostrou todos 01 pontos à acnte: o maquinA· 
rio, u.fda de Aaua. contorno; depois foram mo•trar oalillros, muito filtro 
jé pronto. Mu os filtro• nlo tiram a polui;lo, c ele disiC loao que aó pode 
diminuir a polui;Ao daqui a 18 macs. Achamos este prazo muito Jonao. 
porque nó1 catamos pauando fome c nlo podemo• esperar maia. Com 18 
mCICI, a acnlc nlo tem mal• nem otso. Slo trb mil c quinhcntal famniai 
puaando fome. 

Pcrauntamos aaora a Voua Exccltncla o scauintc: 
Dcpoil de todP u lei• que jA safram. proibindo a polulçAo doa rios, 

as fAbricas ainda continuam inteiramente livres para marcar os prazos co
mo bem entendem? Vou. Excc:iencla- rcp~re bem -a PONSA apcnu 
fala cm diminuir a polulçlo cm 60!., nem fala cm acabar. O Governo nilo 
tem poder para marcar prazos mais eunos? A Panaria n• 323 do Minislt
rio do In1crior determinou trb mcsca para u destilarias de Alcool. Por que 
o Governo nlo estende cua Panaria ls outru fAbricas? Por que o Gover
no nlo determina que a PONSA aprcuc o reaproveitamento da lldvla? 

Outro ponto que nlo no• aar11dou foi a laaoa onde e joauda toda lixl· 
via preta. Eua laaoa ~ multo pequena, nlo aaUcnta nem um aauaceiro 
arouo c c:aborra facilmente. A dccantaçlio ~ muho pouca c a lilfvia preta 
corre qua1c todinha para dentro do rio. Devia ter uma hlaoa que 
agUentuuc toda Aaua que 1111 da fAbrica, O dirctor falou que nllo havia 
pouibilidadc de comprar terreno por ali; que jA tinha falddo, c as uaínas 
nlo cederam terreno para ele aumentar a laaoa. Ma• o Governo pode c 
tem forçu de desapropriar pura acubar com ena poluiçD.o. 

Nós, pcsc:udorcs, continuamos alirmando que 6 a PONSA quem mais 
mata o nosso rio Cuplbllribc-Mirim c o Cllnal de Goiano, porque ela 
concentra todo baauço de cana de multas uainas da rcgillo, mistura com u 
lbdviu preta c polui durante o uno todo. 

Por isso, fazemos um apelo a Vossa Exccl~ncia no seguinte sentido: 
19 - Que a Portaria n• 323 do Ministério do Interior seja estendida às 

outras fAbricas, no nosiio ~.:Uso à PONSA; 
2•- Que tcja desapropriado um terreno da Usina Maravilha•, pura 

poder ser feito um aumento con~oidcrAvcl da lagoa que recebe a lidvia 
preta. 

Na ccnczu de Vos111 ExcciCncia atender às nossas rci\lindicaçõc:s. 
subscrevemo-nos atenciosamente. 

Goiana, 4 de rcvcrciro de: 1979. - Alcbto Lulz dr Sou. - Ma.-1 
Caul110 da SU'a -Joio A.alltrcWo Canlcule - Snrrlno Soares da Slln 
- Stbudlo Vlctale dt Souu." 

• (0 orisinal estA devidamente auinado.) 

Sr. Presidente, as noUciu se: multiplicariam. Aqui caiA uma outra do dia 13 de 
janeiro, dando conta do derrame: de caldas no cstuirio da Barra de Jangada, no Rio 
Pirapama. cm que se anuncia, tambtm, que IC cstlo lançando caldas no Rio Anuaca. 
cujas providCncíaase tem resumido A aplicaçlo de multas. 

Tambbn hA srande prccx:upaçilo cm rclaçlo ao Rio JaboatDo. No ano pusado, 
tive oportunidade de fatcr pronunciamento aqui, dizendo que a cidade toda parou. 
porque o rio tambf:m parou; formou-se uma cro1ta tio aroua cm face da poluiçAo, 
que a população toda se uniu c acampou sobre o rio, pedindo providências que deve· 
riam ter sido tornadas hA muito c muito tempo. 

Para, talvez, mostrar as proporções que a poluiçllo eStA tomando cm 
Pernambuco, tenho que dar noticia à Casa de que, pela primeira vez cm sua e1istêncía 
hA mais de 100 anos •. a tradicional procissAo marftima da buscada de: S:to Gonçalo, cm 
ltapissuma, Município pernambucano de laarassu, no dia 14 de janeiro últif11o. foi 
encerrada com um protesto pllblico. 

O ato tontou com a presença de Dom Hcldcr CAmara, Arcebispo de Olinda c 
Recife, c representantes da Putoral do1 Pescadores da Arquidiocese, denunc:iando a 
poluiçlo das Aauas dos Rioa Jaarauu c Botafoao, que vem prejudicando cerca de 
I.SOO pc5Clldorcs c mulheres apanhadoras de crust4ccos c molu1co• da Arca. 

Sr. Presidente, discute-se c debate-se cm Pernambuco - triste di1puta esta! -
qual o rio mais polufdo do Estado1 ScrA o Jaboatlo? Scri1 o Capibaribc? Scri\ o 
Bcbcribe'? SetA qualquer um desta que aqui cilci? 

Caberia, sem dllvida, transcrever o teor do documento que saiu da buscada de 
Jtapissuma: 

.. Ao E1cclcntfssimo Senhor Presidente da Rcpl1blica c a todo o povo 
solidário: 

Nós, pescadores (homens c mulheres) de ltapiuuma c Ja:arassu- PE, 
estamos celebrando a festa de Sio Gonçalo do Amarante, J4 raz muitos 
unos que nós somos mponshcis pela tradicional "'bu"'ada" da imagem 
do nosso padroeiro. saindo, cm barcoa c canoas da Vila de Nova Cruz ;\ 
igreja de ltapissuma, 

Esta resta sempre foi para nós ocaailo de muita alcaria. Mas a alea:rill 
cst4 IC trandormando cada vez mai• cm tristeza e revolta, porque no 
Munidpio de laarauu ninem indllatrias que cstlo matando os noSIOs 
rios pela poluiçlo. Slo u quintCI as indll•trias: 

Elckciroz- despejando produtos qulmicos: 
Pali11- despejando soda dluatica; 
Aaroinduttrial do Arari,pc- despejando cloro c mcrcllrio; 
Usina Sio JoK- despejando calda de cana de açllcar. 
Nos rios ~aarwu. Botafoao c Burro Velho nlo existem mais pci1cs, 

nem curanautJOS, nem camarlo. At6 nn cana) de Santa Cruz a vida estA 
morrendo, como mostra o tururu c a ostra que csllo apodrecendo nalamu 
polulda. Cerca de 1.500 pcscadorca c pcscadciras estio liaando sem seu 
meio de vida, que~ a pesca. Al6m diuo. atamos perdendo a nossa wlldc, 
por causa doa dctritoa, joaadoa noa rioa. Que scrA de nós, no futuro? 
Apresentamo• aqui O nouo protesto C o nouo Jrito de IOCOrro, 

Senhor Presidente, cspcnmo• que Voua Excel~ncia tome, o mais 
deprel$8 pouivcl, as providtnciu ncc:cu4rias para acabar com csR crime 
da poluição." 

o Sr. u.-• ._ (MDB- PB)- v. Ex• permite um Uf"'riC, nobrl' Sena· 
dor? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)-Com todo o pr112cr. 

O Sr. H1111berto Luceu (MDB - PB) - Desejo tubcscrt\lcr intcgrlllmcntc u 
oportunll dc~ll~cla que V. E1• fu. ncatatardc, no Senado Federal, sobre u poluiçllo 
dos rios bras1lcaros, notadamcnte do Nordeste. que~ a nona rcgillo. Em rcluçllo uo 
meu Estudo, a Parafba, tenho tambtm cm màoa, no meu gabinete, documcntoli 
semelhantes aos que V. Ex• acaba de ler para os nouo1 nobres Pares, que bem ates• 
111m, ~obrctudo, n~brc Senador Marco• ~rckc, o extraordinário tr11balho que ulgreja 
Cotóhca estA realizando cm nossa JCJIAo cm favor dos mail humildes dos mais 
oprimidos. pois b a voz que mais se levanta ali, a cada hora c a cudn ins~unte, paru 
defender as mui~ leaftlmas reivindicações wciaia da nossa sente. Eu pcdirin apenas u 
V. Ex• que rcnetlase comigo num ponto que me parece fundamental: o Gu\lcrno 
criou, nu suu Cltruturu udminlstruti\lu, u SEMA -Secretaria do Meio Ambiente -
no Minlst~rio do Interior. Entllo, ~de se indagar: o que estA rculizundo cde órg!l.o 
contra a poluiçào dos rios brosilciros? 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB ·- PE)- V. Ex• fez uma oh~ervaç!\o muito 
oportuna quando ressaltou inclusive o papel da lgrcju. E ê bom que V. Ex• tenhn 
fc:ito tul considcraçllo, porque o registro da prc:scnçu de O. Hcldcr C4muru nu última 
busc:Dda de ltamarucll, que foi 110 mesmo tempo um protesto, poderia, quem sabe, 
levantar suspeição da improcedência do movimento popular cncctndo contna u polui· 
çlo. Por isso mesmo, acrf!sccnto la consideração feita por V. Ext, a decluraçllo do 
Dirctor da Companhia Pcrnambucuna de Controle da Poluiçllo Ambiental, que diz: 

",,embota a advcrt~ncia do Arcebispo da Arquidiocese de Olinda c 
Recife nllo acja surpresa pura a Companhia, -ele afirma que -a dcnún· 
cia ê perfeitamente vAlida, porque vem ajudar aos objctivos do nono 
órgão," 

Portanto, S. Senhoria reconhece a proccd~ncia daqueles movimentos, u legitimi· 
dadc daqueles reclamos. E mais: nAo se pode deixar de reconhecer que os pcscadorc:s, 
que nilo silo empresas de pesca, muitas vezes ricas, poderosas- mas sllo pcscadorcJo, 
que muitas vezes, como o exemplo que citamos antes, começaram a pescar uinda 
meninos c que, ponanto, não podem ter outro mister la certa altura da vida- a eles se 
csU1 negando o mais sagrado doa direitos, que ~ o do trabalho, uquclc que saruntc u 
sua 10breviv~ncia. 

O Sr, Joof Uns (ARENA- CE)- V, Ex• permite um aparte'? 

OSR.MARCOSFREIRE(MDB- PE)- Tem V. Ex• ooporte. 

O Sr. JoM Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Murcos Freire, ucompanho 
com muita atenção o pronunciamento de V, Ex• c, longe de mim qualquer idéia de 
di"ordnr da importllncia do problema que V. Ex• levanta. O meu aparte se destina, 
prccipuamentc, a trazer alaumas informações, que, talvez, pelo menos cm pane, são 
do conhecimento da Caaa. V. Ex• ube que o problema da poluiçAo doi rio~> de 
Pcrn~mbuc:o ~um problema secular. As indllstrias de açúcar já há muito tempo vem 
p~lumdo cucs rios, acarretando sravcs prejuízos. Segundo estou informado, j4 
Gllbcno Freyrc, cm 1927, comentava a qucst3o c pedia provid~ncias para a suawlu· 
çlio. Sabemos, cntn:tanto, a poluiçAo crc:acc com o dcscn\IOI\Iimcnto, cresce com o 
cnabelccimcnto das indústrias. O Governo poréni já vem se prcca\lcndo. Coube ao 
eminente Presidente Ocisel instituir no Pais o processo de protcçAo do ambiente 
contra os riscos da poluição que aliAI, ~ hoje um problema do mundo inteiro. O 
processo cttA inatitucionalizudo, o sistema de acomp1111hamcnto c de fascWização é 
novo, como nós sabemos, mas já vem produzindo alg.un1 efeitos, como o cstabclc.
cimcnto cm todos os Estados das Cominõcs de Dcfeu Ambiental Contra a Poluição. 
Esse trabalho vem sendo iniciado c acreditamo' que seus frutos vão se tornando cadn 
~cz mais expressivos. A última obscrvaçllo seria no Kntido de que, além de continuur· 
mos apoiando posições dcuu natureza, devemos ter a comprecnião de que, nem tudo 
pode ser resolvido imediatamente. No caso das indllstrias de álcool, elas j4 podem se 
m&talar com equipamentos 11ntipoluiçào. Mas indústrias antigas prcci111m de muis 
nlsum tempo para f!ubstituir os seus equipamentos ou colocar instalações novas 
apropriadas. Quanto ao Nordcttc, 11 SUDENE tem aceito como investimento das 
empresas, portanto, merccc:ndo contrapanidll aquelas aplicaçõa; cm instalações 
<~ntipolucntcs, Infelizmente, nobre Senador Marcos Freire, o nosw Nordeste uinda 
tem ctsa caractcr!stica dificil: é que os nossos rios t~m pouca ásua. Têm aüim umu 
capacidade bem m'cnor de absorver dcjcçto~> sem criar problemas pua a vidu. aquâtiC'o~ 
e portanto para aqueles que se utilizam doa rio a. Mui to obrisado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)-Agrodeço o V. Ex• 11 contribuição 
(jUC traz ao exame da matéria c quero dizer que qualquer iniciativa sovcrnumental 
para se contrapor A poluição tem, evidentemente, nosso atpoio. Eu aprovcituria~J. opor· 
tunidadc para apelar, que o Governo desse até maior us11istC:nciu, maior JoUstentáculo 
t~nico:.financciro a esse• órgi\os, inclusive aoli órgllos estaduais que tCm por ubjctivo 
minorar a situação da poluição dos rios. Mus, se a nossa posiçílo é de solidariedade<~ 
(\Ualqucr iniciativa governamental nesse sentido, quero dizer que realmente cs!le rro· 
tllemu é seculur; dct~dc que cu era menino ouço l'ular nisso, c dc~ode que cu era menino 
(jUC ouço lllmbém falar nus providêncins do Governo Federal que, na pràtica, não dào 
pm1 nuda. 

O Sr. Jotf Lln1 (ARENA- CE)- No entanto, agora estllo rcnlmente sendo ini· 
c::!adas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)-Já ouvi vârios ugoms, de forma que 
c1pcro que este rcnlmcntc signifique algo de concreto pura n soluç~o dmcs pro· 
tllcmus, porque, Senador José Lin&, V. Ex• esteve à frente de um órgão desenvolvi· 
Jllt:ntista da rcgiilo, possivelmente terá sentido de perto o conflito de intcrcsse~o que 
Jllt~itas vezes certas atitude• provocam. Porque, houve muita indústria instalada nu 
Nordeste, rccc:bcndo incentivos do Governo Fcdcrul-locupletundo·sc, portanto, du 
poupança nucionul- c que c&tll.o poluindo o Nordeste. Tcriu sido o caso de, precavi· 
clnmcntc, ter-se condicionndo de logo à implantação de dctcrminuda indúmia, de 
clcterminada empresa, u instaluçilo do equipamento necessário, untipoluidor. ls~o 
cntrnrialogo nos custos do empreendimento, No entanto, o que se asliistc silo 010 redu· 
JllO!i, depois que o empreendimento jd cstll runcionundo, o que fica muilt diflcil, 
JlOrquc v~m os prazos, estes se renovam, se prolongum c: a [I.Oiuçiio nllo aparece, c o~ 
JIObres pC5Ciidorcs que viviam daquilo c só duquilo, cntrum no dcsc~pero, fuzendo 
:.1pclos patéticos como os que aqui li, ma& que ~nbcmos que de rcsu\tudo pr6tico muito 
JlOucu cnisa eles conseguem obter. 

O Sr, Jo!M! Lln1 (ARENA- CE)- Nu reulidudc, V. Ex• tem razilo, Mus, c~su~ 
imJú~trius que foram Í05tnludu" ante~ q11c o Pais thspusetsc de umu Clitrutura pnru ~c 

contrapor uo problcmu da poluiçilo. ~claro que clll!i tcrllo que ~er modificudmr, o que 
realmente demora. No momento, todavia, os organismos federais jú exigem que a~ 
novas indústrias j4 se instalem com os cquipamcnto5 indilipcnsàvci5 la protcçào do 
umbicntc, 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO- PE)-Sr. Presidente c S11i. Scnudorc:s, este 
poder:. parecer um problema menor, mas como Senador de Pernambuco, que convive 
com as clasSCii mais desprotegida•, parece-me de grande importtlncia. Os homens que 
vivem no litoral ou la beira dos rios deste Pais, sAo homens muitas vezes sac:rifícndos 
aos quais nllo se asseguram direitos os mais clcmcnwrcs, homens que muitas 
vezes silo uns velhos, ainda cm plenaid:~dc madura; homens a quem tem faltado assili· 
t~nciu de toda a ordem, Portanto, apelos como esses que me chcguram nilo podem 
deixar de no~ angustiar, c podcmo!ll imaginar muito bem o drama de chcfc:;·dc·famniu 
- que garantem o sustento de seus filhos através da pesca de um mode~to rio do 
interior de Pernambuco ou de outro Estado do Brasil -c que muitas vezes, quando 
chega aquela indústria com fanfarras, bandcirolas, foguctórios, como &e fos&e 11 rc· 
dcnção de uma região, c clu, que vai empregar cem ou dulcntus pessoas, acaba 
levando ao desespero milhares de criaturas que viviam da simples pesca, do rio agora 
poluldo. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é um apelo que faço neste fim de 
tarde, para que providencias, como aa que foram aqui expostas pelo Senador José 
Lins, realmente saiam do papel c nlo fiquem nos bons propósitos, ou cm boas intcn· 
çõcs, anunciada pelo Oovcrno. 

~preciso que os órgilos p~blicos, que ttrn sob a sua responsabilidade C!illl tarcfu, 
enfrentem os altos intcrcucs de grupos económicos c procurem cxatamente mostrar 
que eles cstão a favor de soluções humanas, de wluçõct que possam minorar o sorri· 
menta de n01sa acntc. ~a contribuiçlo, a cota que cu posso trazer como Senador de 
Pernambuco c cuja ~nica arma t: a minha satsanla, é o microfone que me deram neste 
Senado Federal, é a única contribuição que cu pouo dar cm resposta a cucs apelos 
dos pescadores do Nordcatc, sofridos c sacrificados pescadores de minha terra. 
(Muito bem I P>lmos.) 

Doaunmto.r cz qut lt rt/trt o Sr. Marc03 Frtlrt tm .r tu discurso: 

DEPOIMENTOS DE ALGUNS MORADORES DE BARREIRAS GRANDE 

Sr. Antonio: 

"0 rio tA limpo um pouco ctta acmana por causa da Asua nova que dcaccu. 
Quundo cuas Asuaabaix4, a polulçlo do rio continua a mctma coisa. Porque quando 
nós mandamos a cana para o Prcaidcnte ela parou um pouco c depois eles acharam 
que nós tava caquccido c continuaram a arriA, c ainda hoje continua. 

A gente do rio nlo pode viver, porque nada no rio tem, porque 11 poluiçAo do rio, 
da fAbrica Ponaa, acaba com tudo. Os proprictirios cmprc:naa da outra banda e tomu 
a tcrrol que nós temo de plantA. Elh &omaludo. A Fazenda Tabu mesmo cu me queixo 
c posso muito bem faiA contra ela porque cu trabalhava com duas cinqUenta de terra, 
tenho benfeitoria dentro do terreno da Fazenda Tabu, c ela me cxpulsou·mc por meio 
de Cltradiriço, me prometendo a ir raze uma solta de pdo no terreno que a acntc 
ocupava c arranjá outro terreno plr:t.gcntc, c depois que todos asricultorcsaalram do 
terreno, dctocuparam o terreno dcJa, ela foi, c plantou foi cana, nada de gado. Isto foi 
com todos os pc:acadorcs daqui. Era 12 aaricultor que trabalhava somente ncuu tlreu 
aqui, fora a outra Arca de CaaporA que pcaava a outra voltu de IA. 

Tenho tr~s cnxndu, duas catrovensa, quem t4 acabando com ela é o fcrrugc, 
porque cu nllo tenho onde bot4, porque nAo tem terra prii · plantll um pu.u de 
macaxcira, nem uma louceira de batata. TA se acabando. O fcrrugc é quem tá 
comendo. Uma enxada hoje por 60 conto, a ·minha cu•tou 20 cruzeiro, c quem tá 
comendo ela é o fcrrugc, porque eu nlo tenho terra pra botA ela pra limpá. 

Nem a pcst~~, nem a asricul&ura. A rede que cu tinha acabei. Tenho dua11 canoa, 
vou deixA ac acabi\ porque cu nilo pouo conduzi a fazer a obru dela. Vai tcrmin4 :.c 
ucub4, c o que vni acontecer é cu pedir esmola, porque outro meio cu não tenho. O 
meio que tem é de cu pedir esmola. A'gora, untes mesmo de cu pedir esmoln. cu tenho 
que me ter com o Presidente da Rcp~blica, porque ou me aposenta, ou veja o que é 
que faz comigo, Ou acaba com a minha vida ou por outra me dA um meio de vida prn 
viver. 

Nesta situação nllo só é cu, é todos da populaçílo, Ficu pra mais de mil pc~sou 
aqui prejudicado neua maneira. Mais de mil pcaaoa. Porque cua parte de Cuaporà 
até o Sitio dus Moças &omcnte de estrada a foru, foru cua redondeza todinha. Tu· 
quara, Pitimbu, tudo isso vivia desse lcrreno c tudo isso vai prejudicado. E prejudica
do com o rio, vai pra maia de S mil pciCildor, pra maia de S mil ramllia, porque come· 
çu de Goiana até 3 Pr11ia. E11c povo, todo lilo prejudicado. Somente os bciru mur que 
vive du pesca, c 01 que ac alimenta com o mntcrial, é muitos, ninguém aubc nem du 
ao ma. 

Meu vizinho ali tam~m tá com u rede cncosiRdll. E IA com o pé caindo o couro. 
Por causa da lama. Isso tudo ficou cm carne viva. Tudo cheio de fcridu desse jeito. 
Ficou cm carne viva. Ocpoill que us u1inua puraram e desceu aquela cnchurmdu que 
largou a goma dua uslna!ll, c desceu 10mcntc ela, u! fez isso, NAo só ele como case outro 
vizinho nli; a filhu dele tA com as pernas que faz dó, c muitos dai. Mesmo lliSim ucon· 
teceu cm Golunu, que uma senhora IA roi pcgur una cundundi pum dar de comer à 
fumrlin c largou foi o couro da barriga, Qua!llc que cai o fato, Ela tA no ho~>pitul. 
Ninguém sabe ac ficou boa ou se morreu. Eu •odu clluaticu que ful. isso. 

Nas duas semunus que pouco desceu u cnchurrudu o riu tavu. num111 c.:ondiçt)es 
que ruzia gosto. Tinha muito camurão novinho, Tavu nugr",tundo, tuvu nugrejumlo 
mesmo de cnrnurllo, Eu mesmo tuvu contente que tavu piabundo! Sahiu que u f11rturu 
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paru nós aqui era rica, era rica, era pru dar bumburro, A calda desceu, acabou 'om tu· 
do. Quundo purou, ui desceu aquclu cnchurruda c lavou a lama. AI o cumarilozinho 
cresceu, O rio ficou grouo numas condiçõc& que era alvo, uivo de cPmurllo. Em todo 
canto que a gente chcga!lsc. AI claJ arriou novamente a poluição c pronto: acabou 
com tudo, O cllbru p111111 o dia todo na mar~ pra pcaar mci11 dúzia de camarão, Seis cu
marllo o dia todinho! Com seis scrc:rt! Nilo C posslvcl. De quê um pobre dcuc: pode 
viver? Eu mesmo rico imasinando o que é que cu vou fazer. Ainda hoje tava dizendo 
que cujA vivo de dor de cabeça, imasinando. Vou me deitar, perco o sono a imaginar 
o que fazer pra dar de comer i\ minha famllia. E a mim próprio, Eu mim próprio. Tó 
vendo acabar a roupa que tenho c nem uma lcbréia podcrcomprur. Porque não pano 
mesmo, que nllo tenho onde arranjA o dinheiro. 

Porque os homc só querem mesmo a cana deles. A rAbrica só quer fazer o papel 
dela c acabar com o rio, 01 homc acabam c:orn a 1erra, c a fAbrica acaba com o rio, c 
pronto, E a sente vamo morrer de fome. liso af só quem pode nos ajudar mesmo só é 
mesmo o Presidente. Se o Presidente não olhar a situaçAo da pobreza, pronto, vai se 
acabar tudo pesado um com o outro. 

Aaora é a fAbrica Ponsa. As Usina tio parada, As usina asara tAo dando um 
dcacanao A sente porque Ulo parada. Elas começa cm actcmbro outra vez. Agora cm 
asoato elas bota foso c dezembro por diante começa a moagem." 

••• 
Sr. Clcero Félix de Queiroz: 

"Da acmana passada pra c4 as Asua limpa começou a chcg:A de novo, ma1 
quando a mart: morre coas calda começa a dCSGC de novo. Aaora a Aaua tA limpa, mas 
quando a mart quebra a ealda (da fAbrica) cncoata de no.,.o c fica nc11c vai c vem pra 
IA c pra cê, pra IA c pra cê, pra IA c pra cê, c acabando o que: tem. 

Os peixe quando quer subir, quando a calda vem, acaba com tudo de novo. Os 
peixe quer subir c nAo pode, De vez cm quando, quando a maR~ mona, a calda en
costa. Na mart morta, encosta. Na marf: srandc, quando sobe, ~:mpurra a calda pra 
cima. Na mart mona desc;c, E dai ncsac vai c vem os peixe nunca sobe. 

Passou uns dias parada. Eu fiquei at~ contente. Graças a Deus aaora aquela 
calda não vem mais. Com umas duas semanas começou de novo. No mesmo vai c 
vem. Eu tavu att contente: ela não vem mais. Depois que a mart começou a morrer, a 
calda começou a dc~ttr de novo. Eu fui pescA c os amort morreu tudo nos covo, na 
marê. A sente bota os covo na marê. Bota num dia c vai buscar no outro. Os peixe 
entra dentro dos covo c fica: num pode sair. c quando a gente vai, no outro dia, cstã 
tudo morto por causa da calda. E a sente perde todo o trabalho. A sente só tem um 
dcscanwzinho na mart arandc. umas duu semanas, na maré grande. Quando ela 
começa 11 quebrar, nAo dA uns trb quebramento, a calda começa a dcscc:r, A sente fica 
trisu: quando a mart morre. Ncuc: vai c vem, nào Ri mais o que faça da vida, 

Fora isso tem o carana:ucijo. Mas o caransucijo para mim nAo é profiuAo não, O 
cabra tem que meter o braço no buraco c sai todo arranhado das rafzca dos mangues, 
Bota o bra~o c sai todo melado de san1ue. Se arranha todo com o braço pra dentro c 
pra fora. E a pessoa só trabalha amarrudo com as imbira que serve para amarrar os cu· 
rDnJUCÍjO, 

NAo dA pra viver com ilso nAo. Uma corda aaora ti custando dct cruzeiros. Num 
dia IÓ d4 pra pesar 4 cordinha1, 5 tO mais, SAo 16 taransueijos cm cada C:orda, Se 
quiser arrancar 4, 5 cordinha tem que sair c:cdo. Sete hora, seis hora, jA tem sente no 
mansuc, Asara, do jeito que 1111 a ma~. sai de li hora c só volta de noite. Que a maré 
asora ~tarde. 

As criança daqui ~ ao começá a falar que jd •abc meter o bra~a no carungucijo. 
Menino do tamunho de nada jA arranca caran1ucijo." 

••• 
"E nem cnransucijo tem mais. A calda acabou at~ com o caranaucijo. Eu 

trabalho nel~ mas nAo aosto dele nlo. Tiro conforme ~eja a mar~. Tem maré que cu 
tiro 5 cordas, tem maR que cu tiro 4, tem murt: que tiro até duas c até uma corda jA 
tenho tirado, trabalhando o dia todo. Uma corda é dez cruzeiros ... 

A a:cnte arranha os braço c tem ocasimo que o caransucijo pcsu o dedo da gente 
c morde, E uinda tem mosquito, tem mutucu pra apcrri1u. Os c:uranaucijciro sofre 
muito. Sofre mais que pcaçador. A lamu, os arranhAo, u.s dentada, 01 mosquito, tudo. 
Só uma dcnu1d11. do curanaueijo, o camaruda ficu prejudicado, 1'cm acnte que jã per· 
deu os dcdo1, E um serviço ruim, pelUdo, A pe51oa pesa uma coisa ofensiva sem ver, 
né? Se tives~c muitos peixes no rio, era bom, nAO prccis&tva resta ~·arangucijo," 

Sr. Severino Serafim Fcrn:mdcs: 

"Só voU pescar lonac mode o rio que tA contaminado de bagaço. Daqui pra cima 
eu pescava1ué a volta de Boca Ftlnda. E agora ninguém pc:Jca mais. Só pcscn de Gon· 
guçurl pra baixo. Ante11 u acntc pcsc~m& só ad: u Bica. Era d1tlcil um pescador de 
Goiunu chcgur uté: aqui. Nunca falta embaixo. Stl crauqui mesmo. A~torutcm ocasillo 
que vou pescar junto de Ponta de Pcdru. ê muito longe, Quase meio dia de viugcm. A 
Hcntc aui daqui de dez hora du noite, de li horu: chega. 14 de munhA:tinhu. Chega no 
~ctor de manhA, Passa trh dia por IA pcscundo. Dorme bc•tcirtnhu, horinha, Trts diu 
~cm 81lir da canoa, Tem vc:z que a gente pussa UI~ sete dia pela maré. Faz sete maré: 
sem vim cm cusu. Todu quadldade de peixe que nó1 pc!lcumu' uqui, nós vumos llCSA lu, 

. Eucs trb dia é: Plilim: nós llCUbcmo de pescA c vamos, ubol~temos na cu nua inté: d!C!;ll 

uquclu horu de novo pra nóllllCSCla no outro dia. Quando ni\5 comcçu u pescA f: de umu 
I 

hora. EntAo, pcaca uquclu mar~. Depoit, quando chcaa u.qucla oportunidade, vamo 
pescá de novo no outro dia, E asaim. 

Os peixe pescado na primeira maré, o rapaz daqui vai pesA ele, ou embarcado ou 
mesmo por terra. A 1cnte vende a ele. Ele fica encarrcaado pra ir apanhar esses peixe 
IA. Ele pega c leva pra vender cm Goiana. 

Nilo dA pra aentc apurA muito porque~ muito longe. Mesmo a vi~tacm é muito 
longa para gente sair daqui, né? Mas com tudo, nAo tem outro, o jeito é a acntc fazer 
isso mesmo, né. Toda a cernida a sente leva daqui pra 14. Vai cada um num barco, 
numa canoinha desaa. Vai 4 barco, às vczc:s S, 4 canoinha de pciCII." 

Sr. Damillo Jn4cio da Silva: 

"Eu trabalho decascando coco. Meu serviço aaora é decalCA coco, Pesquei muito 
jA. Mas asora nAo pesco mais porque nAo vou morrer de fome, n~? Eu vou pescá? 
PcacA o que? Pesca lama t! Se o rio fica11c bom cu voltava a pcsc4. Na pescaria nAo 
ganhava mais, mas me alimentava mais do que dccascando coco. Porque cu vendia, 
comia, né? dava pra quem quiscpc; toma, leva. Pra que cu queria vida melhor do que 
euu? No coco a sente só aanha que trabalha. Eu peJO de S hora, 6 hora c larao de 3 
hora pra dar mil c quinhentos coco. DA 200 cruzeiros c um qucbradinho; 225. Mas ~ 
trabalhado! !.SOO coco pra decalCA~ muita coisa. A mt:dia mesmo~ 800 coco. ~ diflcil 
fazer I.SOO coco," 

Sr. Gel1ino Manoel da Co11a: 

"Faz um bocado de ano que tõ aqui. Quando cheauci aqui para pescA, tinha 
muito peixe. Nilo havia calda aqui. A calda que vinha aqui era muito poucâ. Era 
somente da usina. 

Nilo sei minha idade nAo, mas penso que tenho uns 60, 70 anos. Desde menino 
que pesco. Aqui nAo, IA fora cm Carne de Vaca. Nasci numa ilha que tem ali. Chamu
scCatucâ. E sou criado cm Carne de Vaca. 

O tempo de mais peixe aqui ~ pelo verAo. Mas agora nem verão, nem inverno, 
nem nada. Antigamente tinha mais peixe porque nào tinha calda. A situaçAo é ruim 
porque nllo d4 peixe. Tem jeito de melhorá, sim. A calda se acabando, então tinha 
jeito de melhorá," 

Maria; 

"Nas duas scmanu que parou tinha muito camarão. Camarão preto. Mas ontem 
foram pescar c o que arranjaram deu um pires. Então cu disse:: não vou. Pra cu ir c 
perder o tempo, chea:ar 14, pamr o dia todinho sentada pela canoa, levando sol c não 
pesar nad11, af nllo vou pescar." 

"Eu fui ontem. Eu, meu irmlo c minha cunhada. Minha cunhada pesou meia 
dúzia c cu pcJuci 4 camarlo. O dia todinho." 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA 
SESSÀO DE /J.J-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a vooaç.lo.)- Sr. 
Presidente c Sn. Senadora: 

Quando apresentei o projeto, pretendia que a Lca:islação Eleitoral neste Pats nAo 
fosse alterada, como tem aido, de modo casulstico. Ainda aaora, Sr. Presidente, esta· 
mos ouvindo, não só no Con1rcuo Nacional mas no nosso Estado, o desejo, •obre
tudo do Partido do Governo, cm prorroaar mandatos de prefeitos, alterando inclusi
ve, desta vez, o chamado ''Pacote de Abril", 

Toda a 11prcscntaçilo do meu projeto visava cxatamentc evitar que, durante um 
ano, pelo menos um ano, nóa n)o altcrAucmos a Lcaislaçi\o Eleitoral, procurando 
dar· lhe o cuidado que ela merece, evitando cxatamcntc isso, Sr, Presidente, eua insta
bilidade do processo eleitoral, do processo politico bra1ilciro. Ena medida parece-me 
por demais ncccss4ria, cxatamentc aa:ora, quando se fala, repito, da prorrosaçllo de 
mandatos. Prorrogaçllo que nós, particularmente, nllo acreditamos. 

Tive oportunidade de ler uma cnti'C\'istu do Lldcr do Governo nesta Casa, Sena
dor Jarbaa Passarinho, que, ao que parece, envidaria seus c•forços pela nllo-aprovu
çilo du prorroau.çAo dos mandutos. NAo sei se ~esse, exatamcntc, o pensamento de 
s.~· 

O Sr, Jtrbu PauarJilho (ARENA - PA) - Realmente é este o meu pensa
mento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Conflrmundo o pc.,umcnlo de V. 
Ex•, Senador Jarbus Passarinho, e: com alesria que o resistro aqui, na defesa do meu 
projclo. 

O Sr. Jarbas P1surlnho {ARENA- PA)- Eu gosto de correr riscos, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Talvez V. Ex• nilo corrcuc risco 
porque, uo que parece, o futuro Minl!llro do Planejamento j~ dis)c que u inOaçilo ~erA 
corrigida. rapidamente, o que tamb~m nllo acreditamos, porque j4 hA quatro uno~ no 
Senado Federal estamos ouvindo o mesmo Ministro, que ugora serl'l. Ministro do Pla· 
ncjarnento, dizer que a inOaçllo estô •endo contida. ... 

·-t 
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Mus, de qualquer forma, Sr. Presidente, 1: com prazer que ouço essa munifcstu· 
ç!o, aqui no Scnudo, do eminente Senador Jurbos Passarinho, mnnifcstuçilo que nllo 
me 5Urprcccndc, porque conheço de perto o pensamento de S. Ex• Homem dcmocrâ· 
tic.:o, L/der du Bancudn nrcnistn no Senado, S. Ex• nilo poderia, com o seu panado de 
lutQ, c que acredita nn clciçllo dirctu, que acredita no munifcstuçilo do povo, S. Ex• 
nii.o poderia, realmente, concordar com essa pretensa c nefasta prorrogaçao de mandn· 
tos dos prefeitos c vereadores, Rado pela qual acho justo que o Scnudo aprove este 
n!JSIO projeto, nho permitindo que, pelo menos durante um ano, a l.cgislaçllo 
F.lc:itorul seja alterada, c sempre de forma casufstica como tem acontcc;ido, 

E que, mudadas certAs normas, cm faiC muito próxima A realização do pleito 
clciloral, ficam os candidatos c os eleitores nllo só prejudicados em algumas de sua!> 
leg;ltlmas expectativas, acnllo, tambtm, cm situaçao de de~conhecimento da realidade 
J:g;al que: domina a e~pb:ie, 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA 
SESS.iO DE IJ·J.79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

() SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte discuroo.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

E.m nossa vida parlllmcntar, sempre demo• ênfaac eapccial à luta pela rcdcmo· 
c:a.tiutçlo brasileira. Houve terrfvcia arreaanbos de forças: cassações de mandatos 
cletivos, fechamento do Conarcaao Nacional, edições de pacotes, prisões ilegais, 
,pnUica de tonuraa, sacrificioa de vidas humanas, Nem por iaso ailcnciamos. Pelo con· 
tr~rio, fizemo-nos, ao lado de tanto• outros companhcirot, porta·vozcs das denúncias 
.que: precisavam ser reitas contra a ditadura. 

EsK combate nAo nos impediu, entretanto, de, como Dcpu,ado Federal, nalegis· 
latura de 11, c como Senador da Rcp6btica, na de 75, estarmos, constantemente, a 
:.anlllisa.ra situ~ção do Nordeste brasileiro, que aprctcnta um gritante descompasso de 
J)roarcsso cm relaçlo ao crescimento económico do Brasil. 

Neste início de nova leaislatura, a de 1979, nllo podcrfamol, portanto, dci~nr de 
'YOitar a enfocar a noiSil problcmAtica rcaional, cuja dramaticidadc C expressa, de 
nodo eloqUente, nos seus altos l'ndicca de pobreza, tanto cm termos absolutos como 
relativos. 

Pobreza, cm si mesma, dentro do próprio Nordeste, refletindo cm cores dan· 
tcscas, naquela porção de território pá:trio, todas as funestas conscqU!ncias de um 
••ca)lilalismo selvagem" que, pela diferc:nciaçAo de rendimentos entre as clastes 
sociais. provoca uma c~trcma c acintoaa contraposiçAo de padrões de vida. cm que 
uma pequena minoria ac sacia fãcíl att mcamo de acus caprichos c a maioria da popu· 
baçllo n~o tem, sequer, como aatisfazcr auas ncceasidadcs básicas. 

Ba.staria lembrar que 79,6% de nossa populaçlo agrfcola rural, que no Nordeste 
r-oproocniO l4,99b da população total (POR, 1971, pAs. l3), t constilulda por lamnia 
de baixa renda (págs. 96 c 97), tendo uma renda ptr caplta :mual da ordem de 40 a 56 
d61;~rcs, incluindo·sc o valor dos alimentos consumidoli, oriundos da produção 
própria. (POR, pás. 97) - o que implica a marginalizaçllo de milhões de brasileiros 
C1l1 condições subumanas de vida, cm que arassa o desemprego, o analfabetiamo, a 
mortalidade infantil, as doenças end!micas, a criminalidade, a prostituição, 

A projcção do modelo conccntracionilla de renda, a nfvcl nacional, lerá cncon· 
tradc fácil desenvoltura no Nordeste, face à nossa própria formação económica c 
KJcial, Com efeito, u cana dcu·nos, cm prik:as eras, a primllZia de reaiilo muis rica do 
Brasil. Suu base escravocratll, contudo, confiauraria uma r!sida estrutura social, com 
relações de produção diferentes do distributismo de renda du cultura do carê, que se 
eJCpilndiria neste m:ulo c o qual facilitaria a própria industrialiZJçil.o c modernização 
d.:uocic<lude brusileira, Ali quais o Nordeste .c manteria infenso, 

Á ncissu perplexidade ante o surto progressista do.s tempos republicanos corres· 
{Minderi~ r.am imobilismo politico, social c cconõmico que nos distunciaria perigosa· 
rn:ntedo rc~to do PaCs. Ao contrário de nós, que empobrecemos, o Sul seria bafejado 
\)<lo surto de sua pujante atividadc ugr!colu, pela imi~raçllo européia, pela cmerg!nciu 
d.c[)éla industrial, sob o cstfmulo c protccionismo da II RepUblica c pelo processo di! 
substiluiçào de importações, 

B~scando favores c subs!dios económicos, conseguimos upcna1 nos sustentar cm 
at.Mdadcs prLJdutivas pouco competitivas, interna c externamente, com n sobrevida 
deu ma estrutura sócio-económica inteiramente lesiva cm termos de povo. 

Diante de ullaituaçllo c cm meio ao auac do dcscnvolvimentismo bra~ilciro, na 
decada de 50, surge a SUDENE, anunciando um "Novo Nordclitc", Truzia uma pro· 
pc:uta de modcrnizaçllo económica, upontando·nos, sobretudo, u industriulizuçilo c a 
rccrtruturaçD.o agrdria como caminhos pura 1uperarmos 11 desigualdade regional c 
ablorvermoaa cxccaaivu diaponibilídadc de mllo·deo.obra, às voltas com o dacmprego 
aberto ou disrarçado, 

Como denunciou Luiz Fernando Correu de Aralljo, Superintendente Adjunto du 
Sr.JI>ENE, cm depoimento prestado perante Comiullo Purlumcnlar de lnqu~rito rca· 
liZllda pela CAmara dos Ocputudos, no ano passado, tal propo•içllo "5e constituiu 
num rilco pura a estrutura cc;onómica c social prevalecente", Dar porque "purn11obrc· 
vi '\'er teve a SUDENE de sucrificar seus projeto• mais radicais de transrormaçAo cstru· 
lu. rat•'. E terminou, ela própria, csvuzlada Jnstitucionul c financeiramente, Como 
ta.n!IUVClesjd o dcmonllrumos, mas vulc a pc:nu repctir,!lcus rc:curaos, anualmente 
previstos, for11m slstcmulicumcntc reduzidos, acubundo por serem abolidos os planos 
dlr:tores. Cuha a nossu participação no rcceltn da Uni!l.o. Reduziu-se: pro11reuiVll• 
mente: a nosso pc:rcentuul no• Incentivos fisculs, Continuam u 11c c~vulr us nou1111 rcn· 
das, atru.v!s de um ~lstemu trihutdrlo odioso, cm que, por exemplo, 11 sl5temâticu do 

ICM privilegia ~.~~ E1.tudos predominantemente produtores. O ~istema bancfltio, por 
su:~ ve1, drena no~sos rlquczus para o Sul. 

Ao lttdo do~ aspectos positivos dn SUDENE, uqui jA rc:;:i&trudo cm oportuni· 
dad~s anrc:riorcs, o programn de industrioliznçllo udotado "revelou-se insuficiente 
para transformar-se cm um fator dcciaivo de modernizaçAo t: dc:M:nvolvimento" (v. 
CPI da SUDENE). 

O Sr. Mturo Btne•ldrs (MOO- CE)- Permite V, Ex• um upurte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB- PE)- Ouçamos, com &ouisfnção, o ilume 
Senador pelo Cc:uá, Mauro Bcncvidcs. 

O Sr. Mauro Bene•ldn (MDB -CE)- Nobre Senador Marcos Freire, no ins· 
tan\c cm que V. Ex•, a essa altura do seu discurso, se reporia especificamente às difi· 
culdadcs vivadas pelo Nordeste c pela sua aa!ncia deac:nvolvimcntista, a SUDENE, 
nAo ~ dcmuis relcRJbrar que, numa horn cm que o aludido órsAo atravessava mo· 
mcntos dos mais anaustiantcs, pela evidente carencia de rcc;ursos, o Governo federal, 
numa dcmonstruçllo de absoluta inJCntibi1idade para com milhões de brasileiros rcsi· 
dcntCJ naquela área territorial do Pa(a, reduzia os pcrccntuuis de incentivo• fiscais 
atrav~s daquele famigerado Dccn:to n• 1.478, de 26 de asosto, contra o qual se insur· 
giu nesta Casu V. Ex• com a maior vccm~ncia e, da mesma forma como o fiz, tcn· 
tando sua re:jciçlo por parte do Consrcno Nacional, Chcaamos mesmo a tentar uma 
arrcgimcnt:~çâo dos rcprcacntantcs nordestinos, mas lamentavelmente 11 uprcciaç!l.o 
do Occreto·lci n• 1.478 se fez naquela mesma ocasiAo c:m que se rculizavam as eleições 
municipais, dificultando, portan"to, uma açio de noua parle, mais viaoro~a c mais 
contundente, para pronigar comportamento tio injustiticAvel por parte do Governo 
Federal. E (anto era injustUicAvel, nobre Senador- c V, Ex• se lembra desse fato -
que, 'rb meses depois, o próprio Governo federal, que reduzira os percentuais de 
incentivos fiiCilis, era obrigado a acudir a SUDENE, promovendo o deRmbolso de 
CrS 560 milhões de cruzeiros, sem o que se dariu, naquela ucasiilo, um verdadeiro 
colap'o nos programu da Supcrintcndtncia do Desenvolvimento do Nordeste. 
Presente a esta Casa, na tarde de boje c por oito anot, aqui estA c cstarA o eminente 
Senador Jos~ Lins que, àquela e:poca, exercia a Supcrintcndênciu da SUDENE~ c qual 
n!l.o deve ter sido a aniçào c a ansOstia de: S. Ex•, vendo o óra:lll que ele dirigia ser 
esvaziado dos 5cus recursos c ele obriaado a reclamar do Ministe:rio do Interior c, 
mais do que do Mmisttrio do Jnlcrior, do próprio Presidente da República a ulocaçilo 
de rcc;ursos que permitis~ à SUDENE cumprir os seus objctivos imtitucionais! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. E>t•, Senador Mauro Bcncvidcs, 
que tem sido daqueles permanentemente presentes nu luta cm favor do Nordeste, 
acaba de situar um dos upectos da nossa problcmAtica nordestina -o problema dos 
rcc:ur.as. Inúmeras vws, centenas de vcza, esta Casa tem assiatido aos pronun· 
ciumentos os mais contundentes, respaldados cm estatísticas, mostrando como o 
Nordeste tem sido vl'tima de distorçõa c dcavios, inclusive dos rcc;unos proveniente" 
dos chamados Arts. 34/18. Com efeito, esse mecanismo de incentivos fiscais foi criado 
para nós, pari!. a industrializaçlo do Norde1tc, devendo-no~ caber 100% c, no entanto, 
estumos, hoje, reduzidos a cerca de 20%,graçns, cxatamcnt!:, aos desvios sofridos, As 
distorções, As ingerências, aos interesses que fizeram com que o Governo Federal 
fosse dClivirtuando o sentido original daquela iniciativa, 

O problema do Nordeste implicn, por certo, problema de recursos que, como 
temos procurudo demonstrar, nllo t!m sido canalizadoli na dimensão c no quantita· 
tivo necessários aos inu:rcsscs da rc:a:illo, como, sobretudo, nàcJ· _têm sido propor· 
cionais aos que b(ncficiam outras regiões c certos sc\orcs, mui tu~ vezes j~ privilc· 
giados. · 

O Sr. Jo»é Un!~ (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB- PE}- Concederemos o upurtc a V, Ex•, 
tilo logo acabemo~ us con~idcraçõcs que estamos falendo a rcspc:iro do uspcc1o 
levantado pelo Senudor Mauro BencvidC5, 

Quando, no 11 PND, se previa IDO bilhões de cruzeiros para o Nordeste ntravCs 
do PIN- isto era ununciado As vbpcras de uma campunhu cleilorul, cm que o Se· 
nhor Presidente da Rcpilblica proclamavu tal montante para aquela aofridu rc:~íilo, o 
que, sem dúvida alguma, sensibilizava a noua populuçAo- tivemos a oportunidade 
de mamar que aquilo que poderia parecer uma dàdivu tilo grande, como que se 
pcrdiu nào apenas - repetimo•- diante das nos1n1 ncccuidadcs, mas &c constitul'a 
num tratamento que nlo era especial, representando, untes, umu prctcriçilo do' nos· 
sos interesses, porque naquele mesmo plano, só cm indl1strias hásica11 de dcsenYolvi· 
mcnto tecnológico c infra•Citrutura paru o Centro·Sul, destacava-se cercu de 716 bi· 
lhõcs de cruzeiros, 

No mesmo Orçamento para o qUinqU~nlo que ele compreendia, o investimento 
total previsto cru de 1,7 trilhilo de cruzeiros c, portunto, o Nordeste, que tinha lO% du 
popuh1çllo brasileiru acurando umu Arca de 20% do ~teu lcrritório, licuriu aquinhoado 
com apenus 5,7% do lotul daqueles invcstímcntos, cnquunto cstarlumos 11 merecer, 
pelo menos, um equivalente de 20 u 30%, tendo cm vistu 11 própria populaç!l.o bra· 
silclra que ali habitu. 

Por outro lado, nobre Senador Mauro DenC\Ildcs, subcmos que pela repartlçAo 
dos Fundo11 de Particlpaçllo dos Estudos c Munlc:fpios, nós do Nordeste nllo temos 
sido uquinhoodos como prcclsarfumo• c dc:11cjarlumos ser, nno upcnu~ como desejo 
aubjctlvo, mus, 11obrctudo, como homc111 que t!m por que pleitcur tu I coi~u, porque u 
Rcgirm do Nordeste- jA &c disse c o próprio MlniMtro de Plnnejumcnto do Governo 
tem rcpethJo- constitui-se no m.aior bolsllo de pobrezu deste J•ul~ c, conseqUente· 
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mente, nAo t: possrvcl que cata Rcgillo nllo rcccbn o tratamento que ~cria de justiça !iC 

lhe dar. 
Podcrfumos, por iuo mcamo, lembrar inúmcru sugcstõci que temo' feito da tri· 

huna do Senado no sentido de se esclarecer, de fato c de direito, qual tem sido o mata
menta federal para com o Nordeste. Auim seria elucidativo, a respeito, que " par
tine para a rcaionalizaçAo do Orçamento da Unilo paro. que licaasc claro o que nos 
cabe ncttc bolo da União, c se evita'" que com argumentos in•ubsistcntes se pudcs!oc 
dizer que o Nordeste tem ai do suficientemente aquinhoado com recursos, 

A rqionaliuçAo do Orçamento Federal talvez pude11c eaclareccr muitas coi~as. 
Mas nilo qucrcmoa apenu ctC!arccimcntos; deaejamo• que: se procure, através de me· 
didas concretas c de providencias objctiv11.s, aucsurar para o Nordeste bencflcios que 
poliam advir de projetas, de proaramas muitas vczc; anunciudos ao Brasil c que nào 
chcsam osaeUJ efeitos, na medida do nec:cuArio, att 01 no1101 rincõcs, 

Sabcmoa de v&rios proaramu nacionail de investimentos que ai estio canalizan· 
do rccunos os mais vultoiOI para ouuu rqiõca, cm especial para o Centro-Sul. 

Uma du IUJCIIÔCI que tizcmo1, na leJialatura pa11ada, foi a de que se c1ta· 
bclcccuc, tambtm no• proaramas nacionais de invatimctltOI, a tua rea;ionalizaçAo, 
porque quanta coisa - como, por exemplo, no Proarama Fcrrovi4rio, no Proarama 
Nacional do Álcool, no Proarama do• Incentivos do fundo 1~7- quantos c quantos 
rccuno• nlo nos teriam aucauradosae cstabclcctiiCIJ'Ioa cata reaionalizaçio dos aran~ 
dl:l prosramu nacionais de invCitlmcntos, aucsurando, assim, c:crtos capitais de que 
ncccuitamos. 

"E que outro pleito mais justo que a reforma tributAria, inclutivc atravb dn 
rcformulaçlo da si1tcm6tica do ICM, velho pleitO: do Nordeste? O Governo vem 
anunciando arupo~ de trabalho c de estudo c, dCUCJ srupos, att boje, n~o aaiu umu 
soluçlo definitiva para que n~o se bcncncic cm capcàal os Eatados predominante~ 
mente produtores. Quantas c quantas coius dcuc tipo poderiam ser feitas, como, 
ainda ... 

O Sr. Jaof Uu (ARENA- CE)- Pmnitt V, El• um apartt, nobr• St:nador'1 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouviremos V. El• tão logo 
concluamos a pane referente ao upccto financeiro do a vaziamento do Nordcllc. 

A reformulaçlo das contribuições aoc:iais que hoje, como sabemos - c esse ê 
simultaneamente um outro upccto de um outro problema - recai sobre a folha de 
pasamcnto de pcuoal c deveria recair sobre o faturamcnto das empresas, mas, em 
relaçlo ao cuo etpecUico do Nordeste, poderia ser orientado para que a• contribui· 
çõca sociais variaucm cm funçlo do tamanho das cidades, cm funçllo de regiões mais 
ou mcno1 atruadas, de tal forma que se constituísse cm incentivos c cstrmuloa 110 nos~ 
10 dcacnvolvimcnto. Ennm, altcraçe}ca na politica monetiria, crcditfc:ia, industrial c 
tecnológica, tudo iuo podendo redundar de instrumentos cfctivos para um dcscnvol· 
vi menta rca;ional maior. Ma1 o problema do Nordeste nlo t apenas de recurws, Mas, 
antes de enveredar por cuc outro c:ampo, ouvimno• com aatisfaçào o apane do nobre 
Senador JoK Lins que, evidentemente, traz como subtfdio os anos que esteve à frente 
da Superintcndtncia do Dclcnvolvimcnto do Nordeste. 

O Sr. Jool Lili (ARENA -CE) - Muito obripdo, nobr• Sc:nador Marcos 
Freire. Início o meu aparte observando que a referencia a 11lários de 40 a 50 dólurc:s 
feita por V. Ex• decerto nlo se refere a famfiiu c, sim, A renda ptr ct~plla, De outra 
pane nlo acrcmos nós, nordestino• tambbm, que ircmo• deixar de rcconhcc:cr u 
nCCCisidadc de um •justamente ·da Politica Nacional de Desenvolvimento 11 nfvcl 
rcsional, para que o Druil paue: a tirar proveito de uma maior intcsraçllo C(onómica 
com melhor distribuiçlo dos ~ncflclos sociais. Forçoso ~ reconhecer que, apesar de 
todos os &:~forças, o que vem sendo feito ainda nllo satisraz aos aniCios do povo 
brasileiro, tobretudo nas rea:iõcs mais pobm. Mas forçoso t tambtm reconhecer que 
o Governo, cm vez de tirar recursos do Nordeste, nos Qltimos anos, na rculidudc 
agregou maiores aplicações A rcailo; por exemplo, de 1963 att 1978, a np\icaçAo de 
incentivos fiais clcvou·sc de 90 milhões para 9 bilhões de: cruzeiros pot ano; 11~ 
libcraçõct do FINOR na aestllo do Presidente Gciscl clcvaram·.c a 37 bilhões de 
cruzeiros. Isto significa que: essas liberações no pcrfodo do Pre~idc:nte Geiscl, na 
SUO EN E. corresponderam ao dobro de todas as liberações feitas desde: a criaçllo do 
1istcma de Incentivos att o final do ano de 1973. Ainda mais, nobre Senador, durante 
o pcrlodo do Presidente Gciscl foram aprovado• 842 projetas, num total de 130 bi~ 
lhõcs de cruzcirOsi isto e mais do que: IC havia aprovado, t11mbtm, cm toda a vida dos 
incentivos no• anos anteriores, 0• cmprcaos criado• corresponderam, nesse pcrlodo 
de ~ anos, a cerg de metade de todo• os emprcaos criados atf: entilo pelo sistema de 
incentivos, V, Ex• sabe tambtm que 01 recurso• que foram, pclu lcaisluçho aqui 
referida, retirados doi Incentivo• tiacais continuaram cm arande pane 11 ser aplicados 
no Nordeste. Grande pane dclcsuiu da Arca da indflstria para a Arca da aaricuhura, 
para apoiar os arandes projetei como o POLONORDESTE, o Prosrama de lni· 
RDçlo, o Prosrama de Pe&Quita do Trópico Scmi~A.rido, o Projeto Sertanejo c ou
tros tantos de arandc importAnda para a Rcallo, O Norda.\c alqou mui\as vut1> 
que somente a indllstrla vinha tendo contemplada com a tjuda do Poder P\lblico. A 
opçllo foi dlrlalr pane dos recursos, a fundo perdido, para o 1etor aaropccut&rio, no 
qual estilo as c\AIJCI mai• pobres do Nordcstc, Por outro ludo, nobre Scn11dor, os 
recur10s do Fundo de PanlclpaçD.o dos Estados c Munlclpios te elevaram, nu scnl\o 
do Prcaidcntc Oclscl, de 8,5 bilhões por ano, cm 1973, par11 38,2 bilhões cm 1978, " 
p«lÇol dette ano. Entllo, Srs, Senadores, V. Exts v~m que 111 aplicuçbn, rc:ttlmcntc, 
ciesecram. No aaso do ICM 111 modlncuçõcs que se pretendem lntrodutir constituem 
uma arma de doi• gumes, Alguns Eatados do Nordeste vllo lucrar mus outros vllo 
perder, quulquer que seja a modlncnçAo das turlfos, O que se poderia pretender, 

tulvez, fosse a scparaçAo de um percentual de todos or. recolhimento~ no Pais pura 
di~tribuiçllo com os Estados mai11 pobres, 1110 seria talvez mais interessante. NAo 
tenho a intenção de tomar desnecessariamente o tempo de V. Ex•, rnus esses csclure~ 
cimentos me parecem ncccuário1. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Nobrt Senador Jolt Lina, cape· 
rumos que h11ja muito 1cmpo pela frente, de tal forma que apartes como estes de 
V, Ex• nlo nos vAo propriamente roubar o no11o tempo, mu1, pelo contrArio, 
pouibililar um debate mail fnJtffcro cm torno do auunto, 

O Sr. JotiiJas (ARENA- CE)- Se Deus quiacr, para ajudar a nossa região. 
MuitoobriaadoaV. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Antc1 de mail nadn, pcnaamos que 
nAo houve rcdficaçAo do que afirmamos aqui cm relaçio à populaçAo aarícola rural 
do NordCitc, quando disse que rcpracntava cerca de 54,9% da populaçio total c 
"conttitufdos por ramniu de baixa renda tendo uma renda per capita anual da ordem 
de 40 a ~6 dólares", etc. Portanto, V. Ex• parece apcna1 ter conrirmado os dados a 
que nos referimos. 

O Sr. JOII U.. (ARENA- CE)- Se V. Ex• 1C refere a famnia1, evidentemente 
nilo. Se IC attm la rendap11 cap/la, a citaçlo confere com a publicação. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Por outro lado; nlo ralamo• que, 
nos ~ltimos anos ou neste Governo, diminufram a• aplicações dê rccuraos na região; 
mas tinha graça Que iuo ocorrcaac, Ex•! Isso seria provocar uma verdadeira insurrci~ 
çlo social. O Nordestc,aofrido, pobre, sacrificado, esvaziado, ainda· a rca:bcr menos, 
num ano, do que teria recebido no ano anterior. Com a innaçlo que tem, (Q:bava as 
portal, nllo teria nada, nem para a SUDENE construir aquele pal4cio que construiu 
14 na Cidade Univenitiria ... E lóJico que n~o dissemos i11o. O que dis~emos foi que 
h4 insuficienda de rccur10s; c como poderemos ate nlo concluir este discurso, nesta 
tarde, cnfatizemosloso: o problema do Nordeste nlo t apenas de insufici~ncia de rc. 
curwt, estamos apcnu versando CIIC aspecto da problcm&tica nordestina: ma• há 
ouuos problm1as muito mais arava de natureza estrutural, Vamos chcsar lá., pois 
estamos agora no problema de rccurfQI, 

Então, o que dissemos foi que cm relaçlo ao mecanismo de incentivos fiscais dos 
arts. 34/18- que foi criado especificamente para o Nordeste, espcciillmentc para o 
Nordeste, por a~usa do Nordeste, tendo como objctivo o Nordeste- os seus recursos 
deveriam vir 100% para nós, enquanto hoje cst~o reduzidos a cerca de 20%, sraças a 
desvios. muitos deles indo beneficiar setorcs cc:onõmieos privilcaiado• ou regiões j6 
rica• do Paf•. Tanto iuo I; verdade, que t passivei que V. Ex• tenha cm mlos, V. Ex• 
que foi Superintendente da SUDENE. c estA tcmprc pronto cm pmtar CKiam:imcn~ 
tal cm tomo de pontos levantados por nós, quem sabe se V. Ex• nllo poderia declarar 
à C.aso o quanto representou os desvio• ocorridos cm rclaçlo ao Nordcstc:1 Em outras 
palavrasj quanto sianinca, cm bilhões de cruzeiros, aquilo que deixamos de receber, 
na hipótcac de que o Governo Federal nlo"nos tivesse tirado, tivcuc deixado intoc!lvel 
c intocado o sistema de inçentivos fiscai• do 34/ 18? 

OSr.Jaof Uu(ARENA -CE)- PtrmittV. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Poi1 não, podtltr que V. El• ttnha 
esses dado• na ponta da Unaua c achamos que seria altamente esclarecedor saber o 
quanto deixamos de rccc:bcr cm face dos inc:cntivos do 34/18, nestes anos todos, 

O Sr. Jool Uao (ARENA- CE)- Em primeiro lugar, !Uibe V. Ex• que ndo 
ttouvc desvio, pode ter havido redu!;AO. Mas, nllo desvio. 

O SN. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nlo t~tamos rolando em desvio 
como V, E"' c:st4 interpretando c, tim, cm tcnnos de destinação dos recursos do 
34/18. Embora pareça que 11 SUDENE nllo esteja tão aparelhada para gunmtir u e%-cc~ 
ICncia da aplicação dcucs recursos, apesar di11o, nDo temos condições de tevuntar 
nenhuma tuspciçllo quanto A lisura nessa aplicação, pelo menos por parte da 
SUDENE. Quando falamos cm desvio do 34/18,sllo, pois, ns destinações outras que 
o Governo Federal deu, tirando do Nordeste recursos que iriam paru o Nordeste, Este 
é o sentido d11. palavra dctvio, Estou fazendo esse ctclarccimento até çomo homc· 
nasem a V, E"' 

O Sr.JDK Uu (ARENA- CE)-Obriaudo a V. Ex• Neste 5Cntido, a infor· 
maçllo que pouo tratcr aos nobres membros desta Casa t a que esses recursos chc~ 
g11ro.m cm grande pane ao Nordeste sob forma• diferentes. Ao mesmo tempo, no 
cômputo geral, cm vez de haver reduçlo, houve aumento dos recunos destinados uo 
Nordc1tc. luo se nAo tomarmos parcelas isoladas. Por Clcmplo, foram reduzidos, 
V, Ex• c todos nóaubcmos, os rccui'IOs dos Incentivos Fiacai1 A Jndllstria, Mas um11 
srandc parcela da diferença continuou sendo dcatlnada ao Nordeste sob outras 
rormu, sob a forma de apoio 11 outros proaramas. Aliás, quanto aos Incentivos 
Fiscais A lndllstria, conrim ressaltar que o Oovcmo Federal, nos últimos anos, vem 
complementando os orçamentos do FINOR, seja com rc:curaoJ do orçamento da 
Unido, tcja com a transfertncla de recurso• de outro• Fundo•, como o do Renorata· 
menta pira ajud1ar o Nordeste. De modo que a rctposta à pcrsun\a de V, Ex•, 
embora sem quantifiaaçllo, b 11 de que u quantidade de rccurtoa anuuls dcttinados pelo 
Poder Central ao Nordeste tem crcacido, nos llltlmos anos, c n!lo diminuldo, como se 
tem dito, Muito obrig11doa V, Ex• 

O SR. MARCOS FRF.IRE (MDD- PE)- V, Ex• conclui por umu afirmativa 
que nilo contestamos. Somente nllo aceitamos, data wnlu ... Tulvcz seja mui lu ousadia 
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de- um bachlrel cm Direito catar, aqui, ac levantando diante do Superintendente da 
SUDENE que, duranta tanto• anos, dirialu aquela aatncia dcacnvolvimcntlsta. Mas 
pc:rmitl•nos que diaamos: ~nlo nos convence a auertiva de V, Ex•, de que oa rcc::ursos 
deavlad01- naquele aentido qucjl mencionamos- do 34/18 chea;aram ao Nordeste 
por rormu diferenta. Eaaa nlo, Sr. Senador, tenha pacitncia. Pcrauntamot: o• 
rocunoo do 34/18, que beneficiaram o reflort~tamento, foram para o Nord01te? E oo 
do peoco? E 01 do turiomo? E oo da Tranoammlnioa1 

O Sr. J.., U. (ARENA- CE)- Nobre Senador, acho que temo• de admitir 
uma bua para o dltloJo, c como parte deste deveriam atar, pelo mcnoa, os dadoa 
num6rlcos citados. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pedimoo a V. Ex•, eutamcntc, o 
quanto o NordalO deixou de receber cm face dcoa desvios. V. Ex• 6 que nA o veio 
com 01 nl1rncr01; veio pncricamcnte dizer que ela entraram por outraa formas. 
Achamos que, contudo, pelo refiorntamento c outru atividadca maia, oa reeuraoa 
fonm beneficiar outrQ I'Ciiõa maia ricas do Paf1, Excclencia. 

OSr.Jaol Lloa(ARENA-CE)- Nobre senador Marcos Freire, V. Ex• hA de 
ronvir que 01 nllmcroa ofidaiJ tem que acr accitoa. Do contrArio 11 baiCI de uma dia
awlo oapccffloa como coto nlo podem cxiotir ... 

O SI. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Euc t outro problema, Elccilncia. 

O Sr. Jaol Lloa (ARENA - CE)- ... c, n- caao, tcrcmoo de pedir no voo 
levantamento• em vu de rucr conjectura. Mu, nlo podemo&, aimplcsmcntc por 
uma protilllo de ft, dizer que r oram dcstinad01 a rqllo maia rccunoa ou mc:noa. 

O SI. MARCOS FREIRE (MDB-PE)-Mu, cooa I a pooiçlo de V. El•, 
que nu dizendo que foram mail .......... 

O Sr. Jaol Lloa (ARENA- CE)- Eltou dizendo que foram maio porque co
nheço 01 nllmcroa, embora nlo oa tenha de cor. 

O SI, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nobre Senador, cotou pcrauntando 
aqueles recu1101 do :U/18~ que ror1m desviadoa, para onde roram? Para o Nordeste'? 
'Nio o r oram, evidcntemcnu. 

O Sr. Jaol U.. (ARENA- CE)- V, Ex• dcoviou o 10ntido da pcraunta. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mu quem fez a pcrsunta fui cu, 
Exccilnciai 

O Sr. Jaol Lloa (ARENA-CE)-V. Ex• pcraunta oc realmente o NordC1tc 
cata recebendo maiJ ou menoa rocuraoa. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nlo, nlo fiZ cota pcraunta. E I6Jico 
que cat6, c nlo poderia deixar de catar, Exc:clencia. 

O Sr. Jaol Lloa (ARENA- CE)- Rcopondi·lhc que, oc V, Ex• pcrauntasoc a 
rapcito de alaum proarama i10lado, cu cataria plenamente de acordo com 
'\'. E1• Todavia~ quanto ao todo da proaramaçlo para o Nordcate, quanto la apli
c:açaa do Oovcrno com o objctivo de dacnvolvcr a Rcailo, cuu tem crcac:ido. Ora, " 
dimcnalo de cada proJrama pode variar, incluaivc para introduzir um melhor tipo de 
aplicaçlo. Respondo, pois, a V. Ex•, que u •plicaçõc:a do Oovcfno no Nordcttc tem 
aumentado c nlo diminufdo. 

O SR. MARCOS FREI IE (MDB - PE)- Al6 que ocria boa à minha ouacot!o 
da rcaionalizaçlo do Orçamcnlo da Unllo, porque, a11im, ficaria clarinha a (alia que 
rsoa cabe no bolo do Orç~mcnto (odorai. 

OSr.M..,._,...(MDR-CE)- V. Ex• me permite um aparte, nobl'CSC· 
nadar? · 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Quem oabc oc V, El•, que t tio 
prcatiaiado pelo Ooverno1 nlo conquir6 a rq:ionaliza~lo do Orçamento federal, 
para que, a cada ano, a acntc ulbaa DOUI ralia. 

O Sr. Jotl Llaa (ARENA- CE)- Gostaria de dizer a V. Ex• que a sugcstlo, 
da minha panc,jA roi encaminhada, por cac:rito, ao Ooverno. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -lncluoivc cam cssu proposta? 

O Sr. Jotl Llu (ARENA- CE)-Inciuoivccom csoai 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Vt V. El• que alaojA nos aproxima. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos V. Ex•, embora tenha· 
moa, antes, a)Jumaa coiau a comentar do aparte do Uuatre Senador Jost Lins, pura 
nJlo noa diatanclarmoa muito de aua lntcrvcn~Ao. Achamos, ali4s, que este discurso 
tc::rA que ae se prolonaar cm v4riaa oponunidadca, por v4rhll scuões, cm race, mesmo, 
doa dcbateaauacitudoa. 

V. Ex•, Senador JoR Llns, eaclarcc:eu que nos (oram destinados muitos recursos; 
jC.. vimoa que tinha que Ir mala rccursoa, que eles nllo podiam chegar a dcc:rcacer; cm 
nümcros real• lua nilo aeria po11fvcl. 

O Sr. Joal Uns {ARENA- CE}- Nobre Senador, ac me pcrmile,,, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pcrmitu·nOI V. Ex• podermos ter u 
conaider:.cllo de comentar o que V. Ex• mesmo diaac. 

O Sr. M11ro Bnnlckt (MDB- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, aguardo 
a oportunidade. 

O Sr.Jotf U.. (ARENA -CE) -Crc:lo que tanto V, Ell' quanto cu, como to
doa aquele• que •c intcrmam pelo de~envolvlmcnto do Nordeste, cstamoa de acordo 
cm que cua poUtlc:a tem que melhorar. De minha pane, catou dando apcnaa informa
ções ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O que asradcccmos. 

O Sr. Jotl Lloa (ARENA- CE)- ... oobrc a pooiçlo do atual programa que, 
cvidentcmcnté; pode acr melhorado. Obriaado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Mcomo que admitamo• que oo noo
aoa rccuraoa (oram cm quantidade maior, moamo auim tcrllo aido tremendamente, 
inluficic:ntes. Poder-ao-ia dizer: aim, perante as noc:culdadca do Nordeste IDo 
insufic:ientca, mu, de qualqucr rorma, do os que o Governo federal pode destinar. 
Mb, nlo apcnu alo inauticicnta, cm nl1mcroa abaolutoa, AI nouas ncccsaidadcs, 
maa tamb6m em tcrmoa comparativos com outru reaiôea maia bem aquinhoadas do 
qua a noUJ, Para nlo parecer, com a cxpcrienc:i• que V. Ex• traz da SUDENE, a 
rcapo1ta de um Senador, de Opoaiçlo - que de qualquer rorma nlo tem aceno 
fn&imo l SUDENE. embora a acomp.anhando de lonae - aoatarfamoa, a rcapcito de 
rcc:urao, de maia, de menoa, de bana, de ruins, de prcc:irioa ou insuficientes, de dar a 
palavra a um antiJo auxiliar de V. Ex• que, portanto, vivendo a SUDENE como 
V. Ex•, leria iaual autoridade para ralar. E aqui catl o que ele diz cJ:atamentc a rapei· 
to de recuraoa: 

..."Uma dCitu (al6du, por ocmplo, procura inc:utir a id~ia de que a 
rqilo Nordate vem recebendo RICUIJOI em dcma1ia, que oa Govcmoa 
cataduaia c oa cmprairioa vfm rcccbcndo ajuda nccaiVI c que a rcailo 
rcc:cbcl tratamento prcrercncial c privilqlado cm comparaçlo com u ou~ 
tru rqiõa do Pafa." 

De tanto divulaarcm c alardearem a ajuda "'maan•nima" c os bilhõca 
que para c:A llo trana(eridol, ji hi multaacntc ficando com a ''conlcienc:ia 
intnnqtlila" c atll mcamo com "complexo de inrerioríclado", pois, apcnr 
de tudo, a rqilo continua subdcacnvolvida c peniatcm os arandcs 
"boiiÕCI de pobreza", 

No entanto, iato nlo condiz com a verdade, pois o Nordeste vem 
rcc:cbcndo recurso• ainda cac:1110a ac comparado• com oa rcc:cbidoa pclaa 
reslat. mai• adiantado. E ac rorcm lcv1d11 cm conta as reaJa ncc:cuidadca · 
da rcailo c o quanto ela contribui para o dcacnvolvimcnto nacional 
con1tatar-ac-A Que alo ainda muilo lncxprwivoa 01 rccunoa áqui invc1ti· 
doa. 

Para ac verificar quaia alo aa .O.reu que vem rcc:cbcndo vultotos 
rcéunoa t ncc:cu6rio apenas que ae obacrvc onde atio acndo realizados 01 

ar11ndea invatimentol no Pafa com rcc:uno1 orçamcnt6rios c provenientes 
de empraas cstataia, multinacionais c nac:ionaia. t, por acaao, na reaiAo 
,Nordeste'? Da mama rorma acria conveniente que ac moatrauc onde do 
conc:entradu .. apliçaç&a doalnllmeroa incentivo•, rundos c nqucmaa de 
nnanc:iamcnto de 4mbito nacional. Scri, I rcailo Nordcltc beneficiAria 
principal destes cstfmulo1? laualmente o volume daa trandcrenciu que os 
Eatadoa do Nordatc vem crctuando por oonta da injwta aistemAtica do 
ICM p1ra os Estados ji deacnvolvidol moatra que o trataniérito prcrercn· 
c:ial concedido ao Nordcatc t muito maiJ .vemacular do que rundado em 
principio, da ju1tiça tributAria. E IC hA, ainda, alaum Sio Tom~ duvidan· 
do, por que, cntlo, nio IC rqionaliza o Orçamcnlo rcdcral? Eala nlo acria 
uma maneira 16aic:a c racional de propiciar que toda a Naçlo rosac R· 
c:larccida para onde catlo indo os rccunol? "Pulo .. Tareo de M. Soua,. 
- 8-1·19." 

O Sr. Hu-.o l.ocou (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos, com ntislaçAo, o ilullre 
Senador Humbcno Lucena. 

O Sr. HIIÜtrto Lltecu (M DB- PB)- Goa ta ria de Ir ao encontro das palavras 
de V. Ex• que, ne~ta tardlf, com muita propriedade, inauaura uma s~ric de debates 
que hàvcrcmoa de ter nata Cau do Conamao Nacional, aobrc a probJcmAtica do 
Nordeato brullciro. V. Ex•lc:mbra multo bem que oa incentivos fiac:aia rorlilm criadoa, 
no Braail, para atender, particularmente, o Nordeste, por iniciativa de um Parlamentar 
pernambucano, o Deputado Ollcno di Caril. S. El.•lcmbrou-•e justamente dcuc aucc· 
ddneo, em mat~ria financcira1 por ter havido naquela oc:aaUio a extinçAo do CAmbio 
de cuato, atravb da lnatruçlo n• 204, do Prcaidentc Jdnio Quadroa. CAmbio de custo 
esac que havia altamente beneficiado a lnduatrializaçlo do Centro-Sul do Pula. Entlo, 
usaim oa incentivos fiac:aia vieram pura financiar, os projetas lnduslriuis, agroindus· 
trlula, aarlcolaa c aaropccuArios da no11a reaiAo. Entlo, como bem alude V. Ex•, mal 
iniciaduaaua aplicaçilo doaacus rcc:ursos, começaram 01 dea\llos paru outrAs regiõ~s c 
pura outros actores, prejudicando lmenaamente o Nordeste brasileiro. Inclusive, quan· 
do do lançamento do Plano de lntearaçAo Nacional, quundo cu era llder da Buncuda 
do MOO, na Cdmaru doa Ocputadol,li\le oportunidade de convocar os Sn. Minis· 
troa du Arca económica pura debater o uuunto com S. Ex•a., pois que, nuquelu 
oportunidade, se tranarcrlrum mais 30% dos incentivos fiscais do Nordeste, pura 
cuateio doa proarumua do Plano do lntegruçllo Nuc:lonul, sob o pretexto de que eucs 
rc:c:uraos rcvcrterlum b. rcaiAo, porque aerlum tumbtm empregados no custeio dua 
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obraa de irrigaçllo. E aqui t cxnt11mcntc onde quero chcf!:ur, nabr'= Senador Marcos 
rrcirc; as obnu de irrisuçllo aâo de infra-estrutura c, por conseguinte, teriam de ser 
financiadas por rccunoM do nçumcnto federal c nllo por rccur11os derivados dos in· 
ccntivoa fi~Ç~tia. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tem V. f•• toda razão, pois quundo 
ac repottn a csae. desvios, cujc. tcrrnc merece restrições do ~cnudor Jo~ Lins, faz com 
que de Joao, oa correlacioncmo• ctlm um outro proa rama que nos levou uma fatia da· 
quclcs inct:ntivos fiscais c viria bt:f,cficíar o Nordeste, o tal do PROTERRA. Lembra· 
mo-nos que, quando unu:1ciaram cm projeto impacto, foram perguntar ao cnt!l.o 
Superintendente da SUO EN E, qo~c nllo era ainda o ilustre S.:nador José Lins, o que 
ele achava sobre CISC programa; c ele respondeu que primeiro iria ler o Decreto do Prc· 
sidcnte, pna, depois, se manifestar, hso foi dito pelo Supc:intcndcntc da SUDENE, 
que b, teoricamente o 6rgAo de plancjamento e de cootdcnaçllo para todo Nordeste, 
enquanto o PROTERRA era uprescntado como benrfici11ndo o Nordctte, E o 
Superintendente do ór1Do descnvolvimcn:tista da rtlillo, a quem cabe coordenar 
todos os investimentos públioos, ori~:ntar c plancjar todu ,. nosso desenvolvimento, 
ainda ia ler no jornal, como nó• outro•, o decreto crian~o Cl PROTERRA, para 
manircstaNC a retpcito. Ao final, ficamo- sabendo para que serviu o PROTERRA, 
que terminou financiando grande!. proprietArios de terra, do interior, muitos deles 
virtualmente falido&, vendendo A visut extensas áreas de terras ou fazendo projetes 
para conacauir dinheiro, nAo raro u~ndo pane dcsae dinheiro para fazer cspeculaçllo 
nos centros urbanos. Euc:: foi o PROTERRA, c foi o PROTI:RRA que levou 20% dos 
incentivos fiaia do Nordeste, Está af cm que deu case "ch:fantc branco" do 
PROTERRA que, na verdade, nlo resolveu problema fundiArio algum do Brasil. 
Enquanto isso, a conccntraçlo indl!ltrid desse Pais continua cada vez pior. E poufvcl 
que V, Ex• tenha tomado conhecimento, - catávamos ca:J recuso, c recebemos um 
tcleara,!lla da Editaria de Economia de um dos jornaia, .a respeito - de ·que 

"A distribuiçlo scoarAfica dos projct01 nove• c reformulados Bprova· 
dos pelo COI cm 78 continua acompanhando a tc .. dtncia de concentração 
indullrial nos estado de Slo Paulo, Minas, Rio de J~t.nciro c Rio Grande 
do Sul, que abaorveram, respectivamente, 21.2~ por cento, 21,33 por 
cento, 16,91 por cento e 12,53 por cento,- um totMI de 72 por cento, J;\ o 
Nordeste foi contcmpla:lo apenas com 1,79 por cento c a Bahill, isolada· 
mente, com 7,83 porcento." 

Elll1 ar o desenvolvimento do Nordeste; estA ai a propalada dC5COnccntrai;ào 
induatrial que o Governo anuncia, taJvcz tirando da capital de Sào Paulo para colocar 
cm municfpios do próprio Estado de Slo Paulo; a{ enA c rcrcc:ntual que coube ao 
Nordeste de 1,79, mostrRndo como~ que temos sido "aquin'n'lados" com essa polldca 
de dcsconccntraç3o industrial. 

O Sr.llburo Btuctldn (MDB -·CE)- Pcnmitc V. ~.•• •m apanc'? 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouçamo; o nobre Senador Mauro 
Bencvidcs. 

O Sr. Mauro BniYJdn CMDR- CE)- Nobre Sc:1111dor Marcos Freire, no 
curao do apanc que Orcrcccu ao diacuno de V, EJ•, o nol:lrc Senador José Lins foca
lizou o problema relacionado com 01 recunos do Norde&tc. Naturalmente, S. Ex• o 
fez cm tcrmosdeSUDENE. Lembraria a V. Ex• que há pouco mais de um ano ou um 
ano c meio, sulvo engano, era o Pmiden1e do Banco do Nordeste, a astncia cncar· 
rcsada de impulsionar o dcscnvoJvimcnto nordestino, que, numa patética proclama· 
çAo no Conselho Deliberativo da SUDENE, perante Governadores, representantes 
Ministeriais, o Dr ._Nilson HolunWI pedia, implorav3 ao i'als, num pronunciumento 
contundente, que se oferecessem recursos cstâveis c durudouros ao BNB, sem o que 
aquele cstabclccimc:nlo de crtditn nAo teria condições de cumprir os seus objetivos ins· 
tltucionais. O próprio Banco do Nordeste, nobre Senador, ao qunlsi\o oferecidos sem· 
pre rccursoi iliCJtórios, CjUe nüo permitem o cumprimento ideal de seus ohjetivos, era 
esse banco, atravb do RU Presidente, CjUC vinha reclamar à SUDENE, c mais do que 
à SUDENE. vinha reclamar :&o PüCs, ao t•residente da R.r.pLiblica,lb autoridades du 
Arca linanccira, recursos c,.ti\v(ji!i c: duradouros. A~ exprcs~õcs sno C5sa:;: estáveis c 
duntdouro~, que permitissem ao ONB atender, rcalmeme, aos reclamos desenvolvi· 
mcnlistus dll i'cgillo. Lembraria també:m u V. Ex• que, dentre os progrümus upontudo~ 
como rcsponsâveis pela aceleraçllo do crescimento nordestino c pelo bcm·cstur dos 
seu~ habitantes, foi mcncionndo pelo Scnudor José Uns o Projeto Sertanejo, por cujo 
delineamento, como se sabe, S. Ex' b um dos responsáveill, porque à bpoca cm que 
~tupcrintcndin à SUDENE foi exatumentc que o Projeto tornou-se público. E foi 
tornado público como, nobre Scnudor Marcos Freire'! O Senhor Presidente dn Rcpú· 
blicu, entendendo que aquela soluçllo cru efctivumcntc válida pura beneficiar o Nor· 
desle, com ele se comprometeu publicumente c se deslocou à cidudc de Recife, cm 
1tgostodc 19,76. 

O SR. MARCOS fo"REIRE (MOO- PE)- Coincid!ncia, nobre Senudor: outro 
pleito eleitoral: As vt'spcras de outro pleito elci~orul... 

O Sr. Mauro Benrvldcs (MDD-CE}-Prefeitumcntcl Pois bem, naquela 
ocu1illo, o l'rcllidcntc da Rcp~blicu auinou, cm Rc,ifc, um decreto instituindo o Pro· 
jcto Sertanejo, c num dos urtigus desse de<:rcto estava ulinhada toda 11 programaçilo 
linnm:eira 11 ser cumprida pelo Projeto Sertanejo, A lmprcnsn divulgou o fato com o 
de1tuquc merecido, c cm todas1u Ca1a11 Lcghdativus O!i aplausos à iniciutivu prcsidcn· 
cial foram indiscrcpuntes, E o PreAidentc da RepUblica, que firmara o decreto, c~tava 
ub.111>lutamentc certo de que aquele cronogramu de desembolso seria cumprido. Pura 

1976, nobre Senador Marcos Freire, cstbva indicadll a quantiil de 180 milhões de cru· 
z:ciros, 

O SR. MARCOS FRliRE (MDD- PE)- Nlo uiu n•d• naquele ano. 

O Sr. M1uro Bmnldt1 (MDB- CEJ.:_Att 31' de dezembro, nobre Senador, 
um real Kquer foi desembolsadO, cnticsuc ao Dcpanaménto Naciori11l de Obras 
Contra as Sccus, que era o ltrgAo éxcc·utor do Projeto Scrhthcjó, Juo significa a subcs
tímaçllo dos interesses descnvolvimentistas da noua rcailo, E.rli u·m d11do a mais que 
cu qucriu truzcr a V. Ex•, nesta pálida intcrvcnç!o ao acu brilhante diScurw. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Lcmbromo·nos bem, EJ<a:l!nciu, de 
que inclusive aqui nós tratamos, no próprio ano de 1976, desse problema c fizemos 
apelo ao Governo Federal, Maa, acabou aquele ano .. eleitOral" c nAo saiu nenhum 
tos tio daquele programa. NAo b de admirar, inclusive porque isso vem ocorri:ndo cm· 
relaçAo a vário• outros programas ou projetes hnpactoa do Governo, que sAo muito 
bonitos no papel, nosiC'Ull principies formais, Ningu."tm, às vezes, nem pode ser contra 
eles. Contudo, como se diz por af, a teoria na prAtica t outra .... 

O S<.Joti UIII(ARENA-CE)-Pcrníitc V, Ex• um apurte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Ouviremos V. El<•. com todo pnw:r. 

O Sr. Joll Una CARENA - CE) - Nobre Senador Marcos frcire, rhcu caro 
Senador Mauro Bcncvida, gostaria de in(ormar a V, El•s que 011 rcalrsoi do ProjetO 
Scnancjo, do primeiro ano, num total de cento c oitenta milhões de crutcirol, foram, 
liberado I, acnio naquo:lc ano, pelo menos, cm pane, no ano ICSUintc .. No .outro ano,. 
que n!o foram cento c oitcntll, mu quatrocentos c cinqUenta milhões também sa{ram, 
e os do ano pauado, cerca de sciaccntos c cinqUenta milhões, talnbt:m ·~oram· 
consianados c liberados. Gosturia. aintta, de in(ormar a V. Ex• que o que eStamos 
discutindo talvez ni'l.ol ~ja bem 11 polliiç4o de um programa, maaa grande ncces:iidadc 
de intcrvcnçAo ampla.: permanente do Governo Federal na rcgiào nordestina; tendo· 
cm vistn acelerar o desenvolvimento dc- no5Sil Rcgi!o. E neste: ponto nl'o posso me 
furtar b.J informaÇÕCI rcaiJ de que as aJ'Iicaçôcs no Nordatc vbn aumentando. Estou 
ao lado de minha rcgiilll, reconhecendo ::tue casas aplicaçõca ainda não sào suficientes. 
sobretudo quando o Pafs pusm a crc.c.:r a altas uuas, como vem oco.m:ndo a pa~ir 
de 1968. V. Ex• bc:m 111bc que, entre IQ64 c 1968, o Nordcatc cresceu mais do quc'o 
Pafs. De 1968 att 1973, com o enorme crescimcn'o que deram oriscm A exprcssJo 
••mitaarc brasileiro", rcconbcc:cmos q1.c o Nordeste Rio pódc acompanhar lt$ ,aluis 
tuas, aliAI atingid•s po~ poucos paiscJ cm qualquc:rttmpo, de lO, de 11, de 12; de ·13, 
de 14%: realmente o Nordeste nào pódc acompanhA-las nessa tpaça, c nó' Perdemos 
terreno. Mu já. a. partir do inicio do Governo do General Gcistl, de 1974 .atb 1978,~ 
ncucs cinco anos houve 1.1mu pequena rccupcr&çlo c o Nordeste passou a crcsc:cr um 
pouquinho mo1is do que {) Brasil como um todo, principaiD_Jcntc n~ sua renda p~r &DP.'· 
ta. Quanto l indliltria, po.~o informar a V. Ex'l que: a mdültrlll do Nordeste, no~ 
últim~ cinco anos, cresceu ~ U!TI.I taxa mtdia de 9%, qUando a nacional foi de 7 ,8%. O 
problema i: realmente d.: dim:11síonamcnto da açlo do Executivo, na rqiào, V. Ex• 
no• pcrsunta 1c C:\Uamos &atillrcitos, se nmo temos mais o que fazer do que estA sendo 
feito, Diria a V, Ex• q1•e, 110 cCU'ttrArio, precisamos fazer muito mnis pelo Nordeste 
brasileiro. Mas tc:nho que re<:lluh«er que, nestes anos de Revolução; o Governo tem 
dc~Cnvolvido ação mzoávcl. c: Que principalmente no último qtlinqUêiaio essa açi\o foi 
cretivu c que esta~.,, no :o.;ninh~ cena no nosso programa, devendo, cntrctunto, dar 
dimensão a ate pr\ltrnm;t para ·~uc a economia do Nordeste cresça setnprc n?s pró-
ximos ano~t a uma IUlll médll maior do que a U1xa decrescimento na"cional. ' 

O Sr. LoatuloJualor\'\ilENA- DA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FR~IRE (MDB- P~l- Nobre Senador, após rcsppndcr o 
upar1c do Senador Jne Lin o.Jviremos V. Ex• 

O SR. PRESID~:'\ITE üaslllo MUller. Fazendo sour a cump:ainha.)- Lembro 
ao nobrc Senador M:u:os f ·cite que dispõe upcnas de S minutos pum concluir o seu 
discurso, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE!- ticm que haviu previsto, c at! no' 
r~jubilnmos com isto, ~·1e este di~urso nllu irin ter fim hoje. Estamos vcnd~ aqui que, 
das mui alinhavadas h1nas, mal chcgamofli à metade da terceira páginu, quando o 
total era de doze. Ncs11 "lropor~~o vou ter quatro ou trts scssõ~ para concluir este 
discurso ... 

Mns o nobre Scnudor José lln! encarrego'J•\C ele trazer ti tonu uin ano que C 
muito significativo pllrlt a SLDENE. Talvez ~c: pudC!ise falar, quem sabe, ••u 
SUDENE att 1968" c •u SUDENE depois de 1968", porque houve coisas que 
o~orrc·am neste marco divisório, quando se cxureebou a ditadura neste Pars, atravé, 
do Al·S. Umn dus primeirus invcstid11s do Governo ilimi\ado que se apossou do~ desti. 
nos do Brasil foi, cxntumentc, golpear ccunómk.l c linanctiramentc o~ Estudos. o~ 
munidpios, as regiões muis desprotegidas. Foi dessu tpocn, por c~r.cmplo, o tal Ato 
Complcmcntur n• 40, pelo qual o Sr, Ministro {)clfirn Ncho reduziu pela metade o 
Functo de Purtic:ipaçllu dos E1tudos c Municfpio~. -~~vaziandll aqueles que já tinham 
1u pc:rnn~ um tanlo •11. qu:.nto bambas. Portanto, •:.1 'loitc ncgru da ditaduru que se 
cstabclrc..:u neste P~tJS, os anuis frucos- c: •~mpr.· ~corre: üflisim -liào iemprc os que 
suem perdendo, os que upunhum muis. F•1i dc ... o ~pocn, tambtm com o Mini~tro 
Delfim Nctto, que leve ll receita do tal "milaj:.rt bt ~ ,,ltiro" 11 que se referiu o Senador 
José Linli, o qual, ugoru, vni fnlcr o miiat~:rr 1lo ca••·.po, o rililugrc ngrArio -lici I~! J~ 
podemos inmglnundo as ~rundcs empresa" 11 .sumindu posi~l)c~ Uc he~emonia nu mci<1 
rural, e coi~u~ como cu11s, mas is~o é outru hi .. !óril'. t ~ • .-mo!\ paru u~iantc. 
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O Sr. Dcllim Ncllo fel tais c tantas cllnlra o Nordeste, que derrubou Mini~!Tl1, 
41.1c dcrruht1U Superintendente de SUDENE. Os Gcncmis Alhuqucrquc Limu c Euler 
!lentes preferiram dcill:ur os cargos que ocuparam, porque roi nessa época futldicu ii 

41.1c se referiu o Scnudor José Lins que se traçaram oricntuçõcs ultnmcntc lcsivus uo 
Nordeste, de tul forma que, nilo restando outra ullcrrmtiva àqueles titulares, 
resolveram protestar demitindo-se dos cargos que ocupavum pura serem liéis uo plano 
de trabalho do Nordeste, 

O Sr. Lomanro JunJor (ARENA - BA) - Agora pode V, Ext conccdcr·mc o 
upurtc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos V. Ex• V. Ex• tem oito 
;~no1, oito Jonsos unos pela frente, sem 111 11mc11çlls que nós tivemos quando aqui 
chegamos cm 1974, que nilo sabfamos se tcrfamos oito 11nos, oito meses ou oito di11s. 
No excrcfcio dos nossos mandatos. V. Ex• tem oito anos garantidos, garantidos a 
pcdr11 c cal. Nilo se preocupe. 

O Sr. l..ollllanloJunlor(ARENA- DA)- Veja como ocorreu o inverso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nós podlamos ter essa !nsia quando 
uqui chegamoti, porque nilo sabfamos do dia seguinte. Mas V. E'l•, um dos delfins da 
RepUblica ... 

O Sr. Lomanto Junlor (ARENA- DA)- Veja como V, Ex• subestima o seu 
colega ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB- PE)- Pelo contrArio, superestimo! 

O Sr. l.olllnloJunlor (ARENA- DA)- ... não desejando ouvir o meu npurtc ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas desejamos, sim. Garontimo·lo, 
rnesmo. 

O Sr. Lo1111nto Jualor (ARENA - BA) - ... uo contrArio do que aconteceu 
oMcm, quando pressurosamente concedi o aparte a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V, Ex• estA inteiramente enganado. 
Já dissemos que ouviremos V. Ex•, mesmo porque a Mesa, sem dúvida, scrA liberal 
tom'l b~m cm rclaçilo a este orador, como foi cm relação a outrcs que nos antecederam, 
c V. Ex• tcrA vez. nfto se preocupe. Tcrl\ niJo apenas o aparte solicitado, c todos os 
oito uno$, a menos, quem sabe, que lhe permitam, na próxima cleiçllo de 1982, con· 
c<1rrcr às eleiliÕCI di retas. se elas forem di retas. AliAs, V. Ex•, Uder popular, jA poderia 
ter c:hesado muito antes a esta Casa, se lhe tivessem dcb;ado, mas V. Ex• só está 
chegando asara, para honra deste Parlamento, poiJ antes o impediram de (azê-lo. Por· 
tanto, não se ansustic:, Ex• Ouçamos V. Ex• 

O Sr. LoiUato Jualor (ARENA - BA)- Nobre Senador Marcos Freire, não 
llaviadc minha pane, como nlo hA, nenhuma ansústia para apartcar V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E nós anaustiadoo para ouvi-lo ... 

O Sr. Loaaato Jwúor (ARENA- DA)- E.&tou acompanhando com o maior in· 
tcressc c com todo respeito a cxplanaçAo de V. Ex•, c cm c:crtos pontos temos alsumus 
cc:mcordáncias, Nlo pouo deixar de apoiar a reivindicação que nilo ~ sua, mllS de 
todo nordestino, c V. Ex• asara :iC faz inttrpretc deles. do retorno daquele~ pc:rccn· 
tuais do incentivo fiscal retirados da SUDENE. Ncttc ponto, estamos todos de 
acordo, o Senador JoK Lins, todos os nordestino1aqui presentes c todos os que ha· 
bitam aquela sofrida rcsiAo brasileira. Mas nlo posso, nobre Senador Marcos Freire. 
remo• temperamentos mais ou menos idbnticos,sostamos do debate, embora V. Ex• 
5cja um homem muito mais intclisc:ntc do que cu, ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Modl1tia de V. Eo• 

O Sr.Lcwaaalo Jplor (ARENA- DA)- Afeito At lidei parlamentares ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nlo tanto quanto V, Eo•, que me 
untec::cdcu no Parlamento. 

O Sr, Loaaalo JYillor (ARENA- DA)- Sou um homem mai:i voltado para us 
!ides c~tccutivas. Nilo tenho a facilidade de palavra de V. Ex•, poi1 cncnnta a todos 
quando profere um discurso. Ma11, dentro de meus parcl'l5 canhecimentoJ, c procla· 
nundo minhas limitações, quero aqui fazer justiça. Eu nio me tcntiriA feliz, c dn! a in· 
sist~ncia do meu aparte, se nilo troux.:ue, aqui, u mínha tontribuiç~o c se nDo o 
fize1ac:, minha consciência não c~turla tnmqOila no dim de hoje, Porque proasc:guirr.i 
no debate com V. Ex• Vejo que ~tu di1cuno nlo ~rá tontluldo no dia de hoje; cm 
novas liCssõcs, serem o~ brindados com a brilhante Cllposiçilo de V, Ex• c cu estarei 
uqui. t;~lvcz menos apreendo, tal\'ez mcno:1 prcssurow, talvc: méno~ impertinente, 
para pedir uma intervençlio a V. Ex• ~que cu, nobro Senador Marr.o& Freire, .•ou 
pllrtfcirc dcs.•u fo~ac que V, Ex• chanm de nesru para o Nardcst,,., 

O SR. M,\RCOS FREIRE (MOB- PE) - Pura todo o Brasil, Eo• Dituturu t 
dit.1duro. ct ruim de quulqucr ,h::ito puru toda gente, 

O Sr.IAIUtdlo Junlor (ARENA -liA)- Eu nDtl concordo, e posso trazer aqui 
o dcpoi1nr.nh1 da Buhlo. V. Ex• nl1o hO. de me negar que a Dahia nilo fu:t purtc do 
con\I':Xh> da I:Conomlu nol'dcstina. E de l'J64 pura c~. o qu1: ocarruu no meu Eatudo 
rol. sem d~vida nl.s:umll, umu trum.:formnçbo na 1n1ll cconamiu, no a..:u dc~cnvolvi· 
mento, que pode ~rvir de pnrndlgmu uo Pafs intclrtl como c:llcmplo de pro~peridndc, 
1!c c:f,uço, de rc:cuperaçBo económica, de inteJiruçt&O territorial, uindn, ~bem verdudc, 

cxistmdo muito por fazer. Mus se V, Ex• unali~ar o quadro do Buhiu, com as suas 
regiões intcirumc:ntc isoladas, o extremo !!UI constituindo-~e cm uma ilha cconóTnicu, 
vinculnda u Minus Gerais c uo Esp!ri1o Sunto, o Sno Fruncis~.:o intc:írumcnte 
desvin"uludo da economia buiuna, V. Ex• vui verilicur que, no esforço conjugado dos 
Governos du Rcvoluçilo e dos Governos EJtaduuis, vai verificar que nc:ssc pcrfodo 
foram construfdas us grundc:s estrados, os grandes e11tirôes rodoviários que unilicur11m 
ll terri1ório baiano; V, Ex• vai verificar o invc~timcnto de recur5os maciços. Quem 
pode negar que foi de: 196S paru cA que se definiu, que se iniciou u cru industrial do 
meu r:..stado? Estou analisando apenas a Buhiu, como parte intesrnntc do contexto da 
economia nordtttinu, porque o nobre Senador JoK Uns incumbiu"'c: de fazer a anAii· 
se c 111 considerações cm torno do Nordeste como um todo, c nllio quero tomar a sua 
parte, Mas foi destu tpoca, meu caro Senador, que o potcnciul enc:rgttico de Paulo 
Afonso cresceu de uma maneira masnllicu, permitindo que se cncrsizllnc toda u 
rcgillo nordestina, c se estendesse A Bahia, que ainda nlo teve o privill:aio, como seu 
Eltado c outros Estados, inclu:tivc o CearA, de possuir encrsia elttrica cm todas suas 
comunidades municipais. Mas esta cncraia atinaiu a vut11 reaiões do meu Estado. 
Na Bahia tam!Xm se construiu um sistema de saneamento b6sico, que permitiu 
melhorar as condições não só da populaçAo da Capital, mas tambtm das populuçõcs 
interioranas. Ld está o Centro Industrial de Aratu como uma afirmaçio da capacidade 
realizadora da sente nordestina, com o auxilio c apoio da SUDENE, com o auxilio c 
apoio dos Governos da RcvoluçAo; IA estA o Pólo Pc:troqulmico que, sem dLivida 
alguma,l: o marco decisivo da economia nordtstína; IA estA, sem dúvida alsuma, uma 
malha de estradas pavimentadas c interliaando 111 fontes de produçAo: IA está u produ· 
çilo do cacau, Sr. Presidente, Sra. Senadorca, crescendo cm números recordes, 
colocando o Pafs, que estava cm 4• Juaar na produçAo mtlndial, cm sesundo País 
produtor de oacau, produto importantfuimo.aerador de di'.lisas, portanto, gerador de 
riquezas para o Pa!a; 14 cttA uma rede de comunicações, fazendo os municlpios 
baianos os mais prólimos de todos 01 centros ~o Pal1. A Bahia cresceu neste perlodo 
que V. Ex• considera negro, mas, para nó• da Da h ia, foi um período ãurc:o no seu 
desenvolvimento, c como pane intcarantc: do Nordutc ela nAo poderia deixar de 
falar, pela minha voz, fazendo justiça a um esforço admirbel feito nesta ~pocu. A 
Bahia cresceu c vem creacendo com fndict~ superiores ao crescimento nacional, 
propiciando tambtm ao Nordeste, atrava do Pólo Pctroqulmic:o, a;te dcsenvol· 
vimento c cata intcaraçAo, Sabe V. Ex• que no nforço conjuJado do seu Estado c do 
meu, quando cative A }rente do Governo d:a Bahia, intearamOa· o Nordeste 
iurlavb de um atirllo rodoviArio que realmente mudou, inchuivc, o Plano Rodoviàrio 
Nacional. Foi ate ct(orço que mudou a fisionomia da própria cidade de Salvador. 
Ela apresenta-se hoje como uma cidade que ainda tem muito por fazer, com proble· 
mas enormes, problemas cruciantn, mu ela jliC aprcac:nta - nlo di ao no seu todo, 
mas analisando, c V, Ex• tem ciencia diuo - como uma cidade que se moderniza. 
Isto ocorreu tambtm nas srandc:s cidades do interior do nouo Estado. Perdoe-me es
tar tomando o tempo de V. Ex•, musc V. Ex• tem ar ande cntwiumo,arandc asrcs
sividadc para criticar, devo ter cu tambtm a mesma aarcssividadc, com o rcapcito à 
intcligtntia, com admiraçAo ao talento de V, Ex•, dizer quC nlo concordo, porque a 
Bahia pode acr aprctc:ntada como um paradiama, como um exemplo de desenvolvi· 
menta no pcrlodo revolucionAria. Era cate o aparte que tinha a dar a V. EJ• Proucaui~ 
rei no debate, Nilo quero maia tomar seu precioso tempo, maa quero rcaistrar aqui, 
para fazer justiça, o bito do dcacnvolvimcnto rcaional, o hito do deacnvolvimento 
da Bahla neste perlodo que V. Ex•, injustamente, clluilica de ncaro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sr. Pmidente, Sro. Senadores, no 
meu modesto c subdesenvolvido diacurso nordcttino, fica inacrido CdC discurso 
baiano de louvaçAo ao novo milaarc, que nlo f: mai& brasileiro, mu f: o milaaR baía· 
no, que mostra ter rcaolvido seus problemas c at~ mudotl rodovias nacionais, Mostra 
que nilo t A toa que a Dahia, hoje, tem trts Miniatros, enquanto meu pobre 
Pernambuco nlo tem representante no Gabinete do ruturo Prcaidentc. Sim, a Bahia 
tem trea Ministros no novo Mlniat~rio, no novo aabinete do novo Presidente ... 

O Sr. Looouto Jllllor (ARENA - DA) - Com isto, alill, ficamos muito 
honrados. Nlo temos culpa ac vlrios brasileiros nlliCidos na Babia tenham aido 
convidados para o Ministtrio. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Estamoo dizendo que nlo I A toa 
que a BahiA pode moatrnr um saldo tilo eloqUente, tio vasto, cam tal dimc:n~ilo dtu 
li\laat realilllçôa, daa IUiltl a:lóril\1 que dc:lxam tio ufanista seu Senador reâm-ch.:gado 
u tatu Cau\, 

O Sr, '-••Jualor (ARENA- DA)- Senador, nlo I ufanismo, lo tcstrmu· 
nllo de quem participou. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDD- PE)- Permite V. E•• qu~ pelo menn•. os 
último" minuto& no• pcrtençnm'l 

V. EJ't falou, por exemplo, em melo a toda aquela liataacm de glórias ç de u(anis· 
rno,, no Pólo Pcuoqulmico, 

Quem h4 de ser contra o Pólo Pctroqufmlco da Buhla? Ma5, de•Rruçudumcntc:, 
CftiC pólo da 811hia absorveu, cm ,·randc pnrte, os m:urso11 nosllOS, du Nordeste fnmin· 
to, dos 34/18, quando, pc:lu IIUII ncccuidudc, pelu aua dlmc:naDo, dcvc:rlo ter 11ido 
suprido rJor rccursaa outroR, ll nll.o aqueles mlnauados 20% dos :14/lfl. Aquilo 
rcprc:sr.:ntou, acrn dClvldn nlt~uma, um do:1 dr.svioa do 34/18. E ~ por lno mc:tmo que 
quam.l~' falumoa, uqul, no• prl'ljttos uprovudo!l pelo COI, 11imos que uo Nordes!c- o 
pobre Nm·dcatc:, nDo e.uc Nordc:atc rcprc•cnu&do 11ela Dahla, maa o sal!rificudo Nor· 
dc:»IC- coube upcnu$ 1,79% dos projr.toli aprovado• pelo COI, cm termo~ de invt:J· 
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timento (ixo, enquanto a Bahia, simph:~mente a Bahia, teve 7,H3% contru 1,7Q% d~ to· 
do o resto do Nordeste. Tulvel por isso, infelilmc:ntc, nJo podcmm cantar Clo~U.\ loa:. 
que, aqui, o Senador Lomanto Júnior vem cantar. Nl\o podemos, Ex•. porque nào 
temos na nossa relnçJ\o feitos tdo gr:mdiloqUentes como o~ d:. tcrr:• de S1lo Salvuúor. 
Infelizmente ndo podemos cantar eshas glllrias do Senador Lom;mto Jünior. 

O Sr. Lom1ntu Junlor (ARENA- DA)- Fomo~. u vida inteira, ex.portudorcs 
de mattrius·primus, ou exportadores de divisas. Somente a Revolu.;Jo começou a 
corrigir pura que, rcnlmcnte, nllo continuássemos u exportar divi,.us c importar 
produtos inOacionados. 

O SR, rRESIDF.NTE (Gabriel Hermes, Fa1enúLl snar :1 camp:~inha.)- Nobre: 
Senador, solicito a V. Ex• que conclua sua orilçlo, c n~o permiw mui~ ap:trte~. uma 
vez que o tempo de V, Ex• está esgotado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO- PE) - Sr. Presidente c Sr~. Senudorcs, 
tlintas t' tanta! coisas mais tcriamos a dizer, teríamos que discorrer ... Mas, o que vale i: 
que temos muito ch~o pela frente:- como se diz no Nordc~te -,chão ressequido do 
Nordeste, chão duro, ch11o 50frido, que às vezes não chove, que às vezes é encharcado, 
como agora, no Vale do Slo Francisco. Entretanto, um Nordeste: que sabe reivindi· 
car; pode n~o ser atendido, pode nAo ser ouvido, mas um Nordeste que tem como 
mostrar que, ao contr4rio do que: dilern, os recursos que vdo para lá não são 
suficientes pura resolver os nossos problemas e, sobretudo, são migalhas diante do~ 
vultosos recurso~ que vdo paru outros setores. c que vão para outras regiões mah 
privilegiadas do Brasil. 

POrtanto, Sr. Prc.sidcnte c Srs. Senadores, reservamo-no~ para prosseguir nessa 
análise da 'ituaçào nordestina, da economia nordestina, sobretudo do problema 
cstruturnl nordestino, cm novas oportunidades quando, então, teremos o ensejo de 
prosseguirmos em nossa análise, com a eolabora~o dos ilustre~ companheiros de 
representação popular. 

Era o que tfnhamos a diler, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

A TODO PRESIDENTEN04,DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, usando da atrihuiçllo que lhe confere o art. 52, 
item 38, do Regimento Interno c de conformidade com ii delegação de: competência 

que lhe foi outorgada pelo Ato n' 2, de 4 de abril de 1973, du Cornis~no Dirctoru,,ç à 
vista do que constu do Processo n' 00534/79.0, 

RESOLVE determinar a re~cisào de contrato de trabalho do ~ervidor FRAN· 
CISCO DANDEJRA DA SILVA, Artffice EspecialiLado de: Mecânica, Classe "8", 
do Quadro de Peuoal CL T, a partir de 2·2· 79, 

Senado Federal, 12 de fevereiro de 1979.- Scn;•dor Lulz Vlant., Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 5, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso d<~s atribuições que lhe: conferem os arh. 
52, itens 3~ c 97, inci~o IV, do Regimento Interno c de conformidade com n delc:guçlo 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comiudo Dirc:tora n' 2, de 4 de 
abril de 1973, e tendo cm vista o que consta do Processo nvOOI22lf79·5, 

RESOLVE aposentar ASTONJO DE ARAÚJO COSTA, Técnico Legislativo, 
Classe "C", Referênci11 53, do Grupo-Atividadc:s de Apoio Legislativo, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, com bu)e nos arts. 101, item Jll, c 102, item I, alfnea 
111, du Constituiçdo da República Federativa do Brasil, combinados com os arts. 403, 
item 11,404, item I, 405, item 11, § 19, c 392, § 4•, do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 58, de 1972, e alterado pela de n• JO, de 
197M, com pro'Vcntos correspondentes ao vencimento do cargo cm comissilo de: Chefe 
do Gabinete do Presidente, Código SF·DAS-101.4, e a gratificaçilo adicional a que 
fal jus, nos termos dos arts. 3• da Lei n' 5.903, de 9 de julho de: 1973, e 10 da Lei 
n• 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Senado Federal, 14 de março de 1979.- Senador Luiz Vian111, Présidcntc. 

PARLAMENTO LATINO·AMERICANO 
Grupo Brulltiro 

De ordem do Sr. Presidente, Deputado Geraldo Guedes, convoco uma Assem· 
bléia-Gerul para o dia 19 de março de 1979, segunda-feira, das 10:00 às 16:00 horas, 
na SuJa Clovis Bevilácqua, no Anexo li do Senado Federal. 

Ordem do Dia: 
I -Exposição do Sr. Presidente, 
2- Exame das Contüs da ComissAo Diretora. 
3- Elciçllo da Comi.uilo Exc:cutivJ para a 9• Legislatura. 
Brasil ia, 14 de março de 1979.- PauloJosi Mlntrlll, Sccrctário-Gcrul. 
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